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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
ELEIÇÕES 2020: CANDIDATOS SE PREPARAM PARA OS
ÚLTIMOS DIAS DA CORRIDA ELEITORAL
Indecisão dos eleitores pode chegar à 30 %.

Entramos hoje nos últimos três dias para as
eleições municipais, com o primeiro turno
ocorrendo no domingo, 15 de novembro. Em
meio à pandemia, serão escolhidos prefeitos e
vereadores dos 5.570 municípios brasileiros.
Mariana conta com seis candidatos à prefeitura,
são eles por ordem alfabética, Bruno Mól, Celso
Cota, Chico Veterinário, Newton Godoy, Patrícia
Ramos e Roberto Rodrigues. A Primaz de Minas
conta também com 203 candidatos ao poder
legislativo. Dentre os candidatos, o ex-prefeito,
Celso Cota, segue indeferido com recurso, o nome
dele constará nas urnas. Em Ouro Preto, o caso se
repete com ex-prefeito, José Leandro, que também
segue indeferido com recurso. A vida política
destes candidatos, depende da decisão da justiça.
Ouro Preto, nossa querida cidade vizinha, possui
seis candidatos ao cargo máximo do poder
executivo são eles: Ângelo Oswaldo, Caio Bueno,
Júlio Pimenta, Suely Xavier, Professor Clesio e Zé
Leandro. Ouro Preto possui 246 candidatos ao
poder legislativo.

Candidatos em Mariana e Ouro Preto partem nos
próximos dias para buscar o voto dos indecisos.
Essa histórica campanha eleitoral, sem dúvida,
será acirradíssima.
As eleições municipais de 2020 serão as
primeiras sem coligações proporcionais. A
alteração, deﬁnida na reforma eleitoral de 2017,
buscava reduzir a fragmentação partidária.
Entretanto, 2020 trouxe uma profusão de
candidatos a prefeito e vereadores: são 520.758
candidatos, 20% a mais do que na última eleição
municipal, em 2016.
Além de mudar a data das eleições municipais de
2020, originalmente previstas para outubro, à
pandemia de covid-19 também alterou as regras
de segurança na hora da votação. O Plano de
Segurança Sanitária, elaborado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), recomenda que, quem
tiver febre ou diagnóstico de covid-19 a partir de
14 dias antes do pleito, não deve votar no dia 15 de
novembro. Ou seja, a regra passou a valer desde a
segunda-feira, 2.

Contudo, para reduzir a possibilidade de
contágio, o uso de biometria para a eleição de
2020 foi descartado. O horário de votação vai ser
das 7h às 17h (considerando o horário local),
sendo das 7h às 10h o horário preferencial para
pessoas com mais de 60 anos.
Historicamente, a semana que precede a votação
é marcada em Mariana por disputas voto a voto e
registra viradas importantes. Em 2016, quando
Duarte disputava a prefeitura, a vitória dele só
começou a ser vislumbrada na noite do sábado
anterior a semana do pleito. Duarte venceu as
eleições de maneira histórica, mais de 26 mil
votos.
Para tanto, a diferença neste ano, na visão de
membros das campanhas, é que o eleitorado
pareceu se envolver mais tarde com a eleição, que
ﬁcou emparedada entre o noticiário da pandemia,
o desânimo generalizado com a política, as fake
News e os efeitos da crise econômica.
Neste domingo, além de exercermos o voto
destacamos a Proclamação da República, também

referida na História do Brasil como Golpe
Republicano, foi um golpe de Estado políticomilitar, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que
instaurou a forma republicana presidencialista de
governo no Brasil, encerrando a monarquia
constitucional parlamentarista do Império e, por
conseguinte, destituindo o então chefe de estado,
imperador D. Pedro II, que em seguida recebeu
ordens de partir para o exílio na Europa.
A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação
(atual Praça da República), na cidade do Rio de
Janeiro, então capital do Império do Brasil,
quando um grupo de militares do exército
brasileiro, liderados pelo marechal Manuel
Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e
assumiu o poder no país, instituindo um governo
provisório republicano, que se tornaria a Primeira
República Brasileira.
Portanto, neste domingo realizaremos a festa da
democracia. Data extremamente importante para
que possamos reﬂetir, decidir e votar. No dia 15,
vote consciente.

A DEMOCRACIA NECESSÁRIA
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
Vivemos nos últimos anos discussões entre grupos
da sociedade que colocaram em questão a
democracia. De fato, vivemos na História um
movimento dialético, algumas ideias surgem,
amadurecem, são aplicadas e depois revistas. O
caminho da tese-antítese-síntese é constantemente
percebido, seu ciclo vivenciado em nosso meio.
Na última semana a democracia foi colocada à
prova nos EUA. Não aceitar a regra estabelecida, os
princípios legais, inventar caminhos imprevisíveis,
são ingredientes para ferir profundamente o espírito
democrático.
Diante de tantos desaﬁos que as sociedades estão
colocadas, alguns caminhos e propostas populistas
ganham espaço. Parecem ideias perfeitas, práticas,
que de fato servirão de soluções para os problemas.
O medo e a esperança nesse contexto são afetos que
deﬁnem caminhos e escolhas. No entanto, através
deles podemos ferir a democracia e nos enganar

politicamente. Podemos acrescentar aqui a
característica de “pós-verdade” em que vivemos.
Em nosso meio atual, todos aﬁrmam “verdades” o
tempo todo, desconstruindo princípios, elementos
até mesmo constitucionais. Assim, todo caminho
se torna aparentemente possível, discutível, o que
também é um elemento perigoso à democracia.
Não é possível aﬁrmar e defender caminhos que
signiﬁcariam feridas à constituição, ao horizonte
democrático. Por exemplo, não é possível no
Brasil pós CF88 defender uma proposta política
que venha a ferir os princípios de liberdade e
igualdade. Assim funciona em qualquer contexto
político democrático.
Ressalto também outra atitude que pode se
colocar contra a democracia: aﬁrmar a
naturalidade dos fatores sociais, que não existe
solução para algum problema, tendendo a uma
postura fatalista. Também acrescentaria qualquer

postura que criticasse o caminho da própria
política para resolução de conﬂitos e desaﬁos
sociais. Não é possível pensar a sociedade de
forma plural, democrática e avançada sem o
caminho da política. Na Grécia Antiga, era ela
justamente a discussão de problemas e a busca
pelo bem comum.
Dessa maneira, chegamos a mais um importante
capítulo da nossa (ainda) jovem e imatura
democracia. Apesar de feridas recentes, acredito
sim no caminho político para concretizar nosso
horizonte constitucional e construirmos uma
sociedade melhor. É possível pensar de forma
inovadora, dialogando com a ciência, com o
mundo, com culturas, intelectuais, com a História.
É possível construirmos uma sociedade melhor
com ideias.
O ﬁlósofo contemporâneo Slavoj Zizek aﬁrma
algo relevante ao nosso tempo: “Pensem, depois

René Dentz
dentzrene
apenas ajam”. O século XX provou um amargo
remédio de totalitarismos fundamentados em
ideias equivocadas. Dessa maneira, é preciso
pensar soluções de forma a alcançar o bem
comum, uma sociedade onde todos os grupos
estejam incluídos e onde as soluções não estão
colocadas à mesa ainda. Racionalidade,
alteridade, criatividade, são ingredientes
indispensáveis à política.

ÀS FAVAS COM A INSÂNIA DELE
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Tempo nublado e chuvoso, mas carregado de
fogo cruzado na política pelas redes sociais.
Acordei com a cantoria de pássaros, mesclada ao
tráfego de automóveis na rodovia. O que temos pra
hoje? Franca politização dos testes da vacina
contra a COVID-19; chuva intensa, eleições
municipais em pleno vapor e meu ânimo arrefecido
pelo tédio.
Ganhamos nada em matéria de ciência e política.
Quem, em perfeitas condições das faculdades
mentais, comemora a suspensão dos testes contra
um vírus que ceifou milhões de vida e continuará
ceifando? Um ser fora do esquadro da realidade

cientíﬁca e nem aí ao sofrimento alheio. A
pandemia não é cenário para querelas e ringues
polarizados.
À pandemia não é disputa do vale tudo. Ganham:
o índice de mortes, a ação do vírus, o sofrimento
de milhares de famílias com parentes infectados,
hospitalizados ou mortos; ganham os cemitérios:
novas valas abertas; ganham os leitos de CTIs:
mais pacientes; ganham a desesperança, o
descrédito, a desistência, a infelicidade, a inércia,
o sofrimento... Perdemos, perdemos milhares de
vidas para a COVID-19, para o suicídio, para o
câncer e inumeráveis doenças e crimes...

Jornal Panﬂetu's LTDA

Presumo que amanhã poderá chover de novo,
mas no fundo torço para estiar. Presumo que até
domingo as trocas de farpas e fake news, entre
grupos políticos oponentes, vão robustecer.
Creio que perderemos mais vidas e outras coisas.
Creio, boto fé e torço para o sucesso do
prosseguimento das pesquisas cientíﬁcas. Não é
um ególatra quem vai ganhar. O cachorro da
casa ao lado late de tristeza. Quer socializar, ser
acalentado no ambiente familiar; ao contrário da
lagartixa que me espreita na fresta da porta, para
fugir abruptamente, quando me aproximo. Que
ser mais esquivo de socialização. Ainda não vi
um bando de lagartixas em plenário. Parou de
chover, não param de trovejar divergências nas
redes sociais, cada um atirando pontos de vista
sobre a vacina, a morte, a vida, o político...
Que rufem as vozes do respeito ao outro em
consonância com a liberdade. Ao modo esquivo

da lagartixa ou ao modo socializador do cão,
que possamos GANHAR vida e qualidade de
vida, torcendo pelas conquistas cientíﬁcas,
independentemente do país fornecedor dos
insumos, que Butantan, Fiocruz e outros
respeitados institutos de pesquisa nos irradiem
de esperança com vacinas eﬁcazes. A insânia do
presidente? Às favas!
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GOVERNO DE MINAS ANUNCIA
DESENVOLVIMENTO DE SORO
CONTRA COVID-19

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: NEWTON
GODOY REGISTRA EM CARTÓRIO O
COMPROMISSO DE IMPLANTAR
ÔNIBUS DE GRAÇA EM SEU PRIMEIRO
ANO DE GOVERNO
@jornalpanetus

atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS)
em Minas Gerais e no Brasil.
Segundo o coordenador da pesquisa, em uma
única instituição, em Minas Gerais, estão
disponíveis todos os requisitos necessários para o
desenvolvimento do produto: a matéria-prima –
o vírus circulante proveniente do diagnóstico e
seu isolamento em laboratório com alto nível de
biossegurança (NB3) –, a pesquisa cientíﬁca e o
parque industrial para produção em grande
escala.
A partir de estudos clínicos para validação da
segurança e eﬁcácia do soro será solicitado o
registro na Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) para a produção de lotes
industriais em larga escala.
Investimentos
Por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (Fapemig), que aprovou
o projeto, a Funed recebeu R$ 213 mil que estão
sendo utilizados para as etapas de
desenvolvimento do produto e testes de
imunização. A produção dos lotes-pilotos irá
receber investimento do Governo de Minas para
a produção.
“Vamos otimizar os recursos orçamentários
estaduais ao lançarmos mão de toda a nossa
estrutura integrada. Além disso, não será
necessário investimento em fábrica, pois vamos
usar a mesma estrutura que a Funed já tem para
a produção dos demais soros”, ressalta o
presidente em exercício da Funed, Ronei
Monteiro.
Ainda segundo Monteiro, todas as fases estão
sendo executadas na Funed – da pesquisa
cientíﬁca e desenvolvimento ao produto
industrial, “o que contribui para a otimização de
toda a cadeia, com redução do tempo de
produção e distribuição para o SUS”, reforça.

Elegância e soﬁsticação
Rua José Moringa - 01 Bauxita/ OP

(31)3552-3798

Nesta segunda-feira (09), Newton Godoy, que
compõe a coligação “Participação e
Conﬁança”, registrou em cartório o
compromisso de cumprir, assim que for eleito,
no prazo de 12 meses, contados a partir da data
de posse, o maior programa do seu plano de
governo: O projeto Ônibus de Graça.
Parte dos recursos da Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM)
e também uma porcentagem que é recebido com
a cobrança dos recursos em atraso das grandes

CNPJ: 38.813.377/0001-32 - Valor R$750,00 - Tiragem - 10.000

Pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias
(Funed) começaram, nesta semana, a imunização
de cavalos para a produção de soro contra o
coronavírus. A ﬁnalização de lotes-pilotos com 5
mil ampolas para estudos clínicos está prevista
para janeiro de 2021. O soro para o tratamento da
covid-19 é desenvolvido a partir de anticorpos de
cavalos imunizados pelo vírus inativado SARSCoV-2. O uso do soro será restrito ao ambiente
hospitalar a partir de prescrição médica.
“Esse é um projeto que demonstra os esforços e
os investimentos do Governo de Minas em
pesquisa, inovação e desenvolvimento de novos
produtos para o enfrentamento da pandemia”,
aﬁrma o secretário de Estado de Saúde (SESMG), Carlos Eduardo Amaral.
“A redução de casos no estado não signiﬁca que
as ações do governo cessaram. Pelo contrário.
Continuamos mobilizados e trabalhando em
projetos de médio prazo, como é o caso da
produção do soro que está sendo desenvolvido
pela Funed”, observa Amaral.
Cenário
“Enquanto não há tratamentos antivirais
e s p e c í ﬁ c o s e v a c i n a s a p ro v a d a s , o
desenvolvimento do soro deve ser considerado
uma opção para o tratamento da infecção”,
explica o chefe do Laboratório de Biotecnologia
e Saúde da Funed e coordenador da pesquisa para
o desenvolvimento do soro anti-covid-19, Sérgio
Caldas.
Há mais de cem anos a Funed tem acumulado
experiência para a produção de soro, além de
contar com toda infraestrutura para o
desenvolvimento do tratamento anti-SARSCoV-2. A instituição dispõe de toda cadeia para
desenvolvimento, produção e conhecimento
existentes para a produção de soros
antipeçonhentos, antitoxinas e antiviral em

Ônibus de graça: Proposta apresentada pelo candidato
a prefeito de Mariana, Newton Godoy.

mineradoras da região, serão destinados para
custear o programa, fazendo com que a
população marianense tenha um transporte
público de qualidade e principalmente, de graça.
Com parte do retorno dos dividendos do fundo
soberano, será possível investir pesado na
diversiﬁcação econômica da cidade,
promovendo grandes ações, tornando real a
implementação do Ônibus de graça em Mariana,
fazendo com que a população da Primaz de
Minas usufrua de um transporte público gratuito.

CNPJ - 21.544.370/0001-60 - Jornal Panetu’s

@jornalpanetus Funed dá início à imunização de cavalos que irão
produzir anticorpos usados no soro para tratamento da
doença.
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PAGAMENTO DO RENDA MINAS COMEÇA NESTA SEXTA-FEIRA 13
@jornalpanetus

Maior programa de transferência de renda do Estado vai beneciar 2,8 milhões de pessoas.

O Governo de Minas dá início, no dia 13/11, ao
pagamento do Renda Minas, o maior programa
de transferência de renda da história do Estado,
que irá complementar o Auxílio Emergencial
liberado pelo governo federal para pessoas
inscritas no CadÚnico. O benefício busca
auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade
a enfrentar as diﬁculdades impostas pela
pandemia.
Ao todo, serão beneﬁciadas quase 1 milhão de
famílias mineiras e 2,8 milhões de pessoas. Têm
direito ao Renda Minas os inscritos no
CadÚnico até 11/7/2020. As famílias também
devem se enquadrar na condição de extrema
pobreza, cuja renda por pessoa não ultrapasse
R$ 89 mensais.
A secretária de Estado de Desenvolvimento
Social, Elizabeth Jucá, frisa que o Renda Minas
é uma transferência complementar ao Auxílio
Emergencial no momento que este benefício
está sendo reduzido pelo governo federal. “O

Governo de Minas está complementando o
valor para que pessoas em extrema pobreza não
sintam tanto o impacto dessa redução”, aﬁrma.
O programa pode ser acessado mesmo por quem
não recebe o Auxílio Emergencial, mas está
elegível no CadÚnico.
Critérios
Para saber se está dentro dos critérios para
receber o benefício, basta acessar o site do
programa (www.rendaminas.mg.gov.br) e fazer
a consulta por CPF ou pelo Número de Inscrição
Social (NIS).
Pagamentos
Os pagamentos do Renda Minas serão feitos
pela Caixa Econômica Federal. Os depósitos
cairão automaticamente nas contas já existentes
de beneﬁciários, como poupança, conta
simpliﬁcada e poupança social digital (conta
digital, movimentada por meio do aplicativo
Caixa Tem).
Mais de 900 mil beneﬁciários já possuem

conta aberta na Caixa. Para cerca de 66 mil
pessoas elegíveis ao Renda Minas e que ainda
não possuem conta no banco, será aberta
automaticamente uma conta individual, com
base nos dados dos responsáveis pelo cadastro
da família no CadÚnico. O acesso pode ser feito
pelo Caixa Tem.
O pagamento será feito em duas parcelas: a
primeira referente aos meses de outubro e
novembro, e a segunda correspondente ao mês
de dezembro, que será quitada no dia 7/12.
Apenas o titular e responsável pela família terá
acesso ao Renda Minas. Em nenhuma hipótese
o benefício será pago em contas de terceiros.
Cada família terá direito a três parcelas do
benefício do Renda Minas. Logo, o benefício
total por família é igual ao valor mensal da
parcela multiplicado por 3. Então, uma família
que possui 3 pessoas cadastradas no CadÚnico
receberá, ao todo, R$ 117 x 3 = R$ 351.
A partir de 13/11

O diretor de Gestão do CadÚnico e de
Programas Socioassistenciais da Sedese, Elder
Gabrich, reforça também que o mais importante
é que os beneﬁciários saibam que as famílias
devem estar cadastradas no CadÚnico até o dia
11/7/2020 em situação de extrema pobreza.
“São famílias que no CadÚnico têm renda por
pessoa, mensal, de até R$ 89. Os pagamentos
iniciam no dia 13/11 em contas já existentes na
Caixa. Para as pessoas que não têm, a
instituição vai abrir uma conta
automaticamente. Elas não têm que fazer précadastro. Por enquanto, deve-se aguardar até o
dia 13/11. Não adianta ir até a Caixa agora, que
esse benefício ainda não estará disponível”,
explica.
Para esclarecimentos gerais sobre o programa,
a Sedese disponibiliza o e-mail:
rendaminas@social.mg.gov.br.
Conﬁra o calendário de pagamento:
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 48º CONCURSO NACIONAL DE
PRESÉPIOS DA FAOP
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
A Fundação de Arte de Ouro Preto | FAOP está
com inscrições abertas para o 48º Concurso
Nacional de Presépios. Até o dia 27 de
novembro, pessoas criativas do Brasil inteiro
podem se inscrever gratuitamente para
participar. O objetivo da iniciativa é valorizar a
tradição cultural-religiosa e preservar essa
expressão artística tão signiﬁcativa para a
população brasileira.
Para participar, basta preencher a ﬁcha de
inscrição, disponível no site da FAOP, na aba
“Editais”. (www.faop.mg.gov.br/editais.php) e
entregá-la pessoalmente (na sede da Rua
Getúlio Vargas, 185, Rosário, Ouro Preto MG), ou pelos Correios, acompanhada da
documentação e do presépio até a data de
encerramento do edital. As postagens pelos
Correios devem ser enviadas até o último dia da
inscrição.
Serão oferecidos prêmios no valor total de R$
2.400,00, divididos da seguinte forma:

Adriana
NOIVAS

lembrar que alterações e adequações podem
acontecer a qualquer momento, conforme
orientação do comitê extraordinário COVID19.
No ano passado, na 47º edição do concurso, o
presépio eleito pela votação popular foi criado
por alunos com deﬁciência intelectual da Escola
Municipal de Ensino Especial Santo Antônio de
Belo Horizonte. As bonecas Ritxòkò, dos povos
indígenas do Tocantins, foi a inspiração da obra
que cativou o público.
“Com essas bonecas, os Carajás aprendem de
maneira lúdica os ritos, a cultura, as tradições
do povo e o presépio também é uma
representação lúdica de uma tradição, de um
rito, de uma cultura”, explica Priscilla Angélica

Viana Carneiro, que trabalha na oﬁcina de
artesanato da escola.
Carneiro também destaca o impacto do
concurso nos estudantes. “Esse tipo de trabalho
é uma forma de aproximar a arte da realidade
dos nossos alunos. Ações como essa têm uma
importância, um signiﬁcado na vida desses
alunos, que não tem como descrever em
palavras. É uma oportunidade de, além de
incentivar a cultura, mexer também com a
autoestima dessas pessoas. Então, foi muito
importante, muito gratiﬁcante e muito
emocionante.”
Inscrições e etapas
O edital e a ﬁcha de inscrição podem ser
acessados no site da FAOP, na aba “Editais”.

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

(www.faop.mg.gov.br/editais.php). Após a
etapa de inscrição, que vai até o dia 27 de
novembro, o concurso ainda terá seis fases:
· 30/11 e 01/12 — pré-avaliação e seleção dos
presépios (que devem estar em conformidade
com o Artº 7 do edital);
· 02 e 03/12 — montagem dos presépios que
serão expostos;
· 04/12 a 06/01/2021 — exposição com urna
de votação para os visitantes;
· 04/12 — análise, classiﬁcação e divulgação
do júri técnico;
· 08/01/2021 — apuração da votação popular
e divulgação do vencedor;
Até abril de 2021 — entrega dos prêmios.

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

· R$ 1.000,00 para o primeiro lugar do júri
técnico;
· R$ 700,00 para o segundo lugar do júri
técnico;
· R$ 700,00 para o primeiro lugar escolhido por
votação popular.
“Estamos vivendo em um momento complexo
(devido à pandemia do novo coronavírus), mas
não podemos deixar de estimular essa
expressão cultural tão rica e relevante para o
país. Por isso, a população também poderá
conhecer os presépios e votar pelo Instagram
da FAOP”, explica a presidente da FAOP, Julia
Mitraud.
A votação online contabilizará o número de
curtidas de cada trabalho, cuja fotograﬁa será
postada pela Assessoria de Comunicação da
FAOP, no perﬁl institucional do Instagram
(@faop_minas).
Os presépios inscritos ﬁcarão expostos, de 4 de
dezembro a 6 de janeiro de 2021, na Galeria de
Arte Nello Nuno. No entanto, é importante

CNPJ - 21.544.370/0001-60 - Jornal Panetu’s
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JUIZ INGLÊS EXTINGUE AÇÃO DE US$6,6 BI CONTRA BHP POR BARRAGEM
NO BRASIL
@jornalpanetus 200 mil brasileiros estão por trás da demanda judicial.
LONDRES - Uma ação de 6,6 bilhões de dólares
na Inglaterra contra a gigante da mineração BHP
foi extinta, em um revés para um grupo de 200 mil
brasileiros por trás da demanda judicial, na qual
buscam reparações por danos após um devastador
rompimento de barragem em 2015.
Um juiz da alta corte em Manchester, no noroeste
da Inglaterra, decidiu que a maior ação coletiva na
história da Justiça inglesa não poderia prosseguir
porque representaria "abuso" em relação aos
processos da corte, segundo documento divulgado
nesta segunda-feira.
A decisão judicial também apontou que a ação
coletiva seria como "tentar construir um castelo
de cartas em um túnel de vento."
A BHP qualiﬁcou a decisão como bem-vinda e
disse que ela reforça sua visão de que as vítimas
devem buscar reparações no Brasil, uma vez que a
ação coletiva apenas duplicaria os trabalhos em
andamento e os procedimentos legais existentes.
O advogado Tom Goodhead, sócio do escritório
PGMBM, que representa os atingidos, qualiﬁcou
o julgamento como "fundamentalmente falho" e
prometeu recorrer.
A BHP, a maior mineradora do mundo em valor de
mercado, contestou os reclamantes durante uma

audiência de oito dias em julho, na mais recente
disputa sobre as multinacionais podem ser
responsabilizadas pela conduta de subsidiárias no
exterior.
A decisão do juiz veio cerca de 18 meses depois
que a Suprema Corte do Reino Unido decidiu que
cerca de 2.000 membros de uma aldeia da Zâmbia

poderiam processar a mineradora Vedanta na
Inglaterra por suposta poluição na África por
entender que a Zâmbia não proporcionou justiça
signiﬁcativa.
O rompimento da barragem de rejeitos de
Fundão, que armazenava resíduos de mineração e
pertence à joint venture Samarco, entre a BHP e a

brasileira Vale, matou 19 pessoas e gerou um
ﬂuxo de lama que impactou comunidades e o rio
Doce, chegando ao Oceano Atlântico, a 650
quilômetros de distância.
Apesar do rompimento de uma barragem da Vale
na cidade próxima de Brumadinho (MG) em
2019 ter gerado mais vítimas, ao matar cerca de
270 pessoas, o desastre da barragem do Fundão,
no "quadrilátero ferrífero" do Brasil, no sudeste
de Minas Gerais, é classiﬁcado como o pior
desastre ambiental do país.
A BHP aﬁrma que ela e a Vale investiram cerca de
1,7 bilhão de dólares na Fundação Renova, criada
em 2016 pela divisão brasileira da empresa
juntamente com Samarco e Vale para gerenciar 42
projetos de reparação, incluindo o fornecimento
de ajuda ﬁnanceira a famílias indígenas Krenak,
reconstrução de comunidades e estabelecimento
de novos sistemas de abastecimento de água.
A mineradora aﬁrma estar comprometida em
"fazer a coisa certa" e pediu que o caso fosse
encerrado ou suspenso, argumentando que o
processo tem redundância no Brasil e que as
vítimas estavam recebendo, ou receberiam,
reparação integral.

BIONTECH: PREÇO DE VACINA SERÁ ABAIXO DO MERCADO E DIFERENCIADO
@jornalpanetus Imunizante terá duas doses e taxas diferentes entre países e regiões.
A BioNTech, líder na corrida para produzir
evidências de uma vacina contra covid-19 que
funcione, está planejando estabelecer um preço
para o potencial imunizante em duas doses abaixo
das "taxas típicas de mercado" e criará
diferenciações entre países e regiões.
Em evento online do Financial Times, o chefe de
estratégia da empresa alemã de biotecnologia,
Ryan Richardson, disse que o preço da vacina,
desenvolvida em conjunto com a farmacêutica
norte-americana Pﬁzer e que ainda precisa obter
aprovação regulatória, reﬂetirá os riscos

ﬁnanceiros que seus investidores do setor privado
correram.
"Buscamos perseguir uma abordagem equilibrada
que reconheça que a inovação exige investimento
de capital, então o plano para o preço da nossa
vacina está bem abaixo das taxas típicas de
mercado, reﬂetindo a situação em que estamos e o
objetivo de garantir acesso amplo ao redor do
mundo", disse Richardson no evento do FT.
"Espero que exista uma preciﬁcação diferenciada
em certas regiões do mundo", acrescentando, se
recusando a detalhar este tema.
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: ENTREVISTA COM O CANDIDATO A PREFEITO DE
MARIANA PELO PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE, CHICO VETERINÁRIO.
@jornalpanetus Conra entrevista exclusiva com o candidato a prefeito, Chico Veterinário pelo partido Rede Sustentabilidade.
Jornal Panﬂetu´s: Candidatos, Chico e Luiz.
O transporte público recebe diariamente
duras críticas de seus usuários. O que fazer
para deﬁnitivamente solucionarmos o
problema do transporte público em Mariana?
Candidato Chico Veterinário: Veriﬁcar e dar
transparência da Planilha de custos da empresa,
revisando a concessão e exigindo normas de
acessibilidade e veículos com excelente
capacidade de rodagem para atender os usuários
do sistema.
Exigir da empresa concessionária um novo
quadro de horário com maior ofertamento de
veículos em menor espaço de tempo entre
viagens. Fiscalizar o cumprimento das normas
contratuais e dar maior agilidade aos
procedimentos de veriﬁcação. Implementar
outros meios de transporte alternativos à
população, tais como moto táxi, Microônibus/Vans em horários alternativos, dentre
outros.
Jornal Panﬂetu´s: Candidatos vamos falar em
educação. O próximo ano sem dúvida será um
ano conturbado na educação. No plano de
governo dos senhores há uma série de
propostas interessantes, uma delas é
proporcionar mecanismos para uso da
tecnologia e inovação digital. Como será na
prática candidatos?
Candidato Chico Veterinário: Qualiﬁcando os
professores com o objetivo de capacitá-los à
integração num sistema tecnológico de educação,
inserindo-os como multiplicadores de um
processo catalítico que deve alcançar milhões de
estudantes. As inovações tecnológicas requerem
que os proﬁssionais de educação se adaptem aos
novos tempos. Isto não signiﬁca total
concordância com este processo, mas maior
ﬂexibilização do conhecimento, usando tais
inovações como facilitadoras do processo de
ensino, e não como entraves.
Utilização de recursos tecnológicos no
aprendizado, aprimorando o sinal de internet em
todas as escolas – Distritos, Subdistritos e Sede,
associando a um planejamento para que o
conteúdo não se perca nas redes sociais e a
capacitação dos alunos para utilizar esses
recursos de forma mais eﬁcaz.
Preparar as Unidades Escolares com toda a
infraestrutura necessária para as atividades
tecnológicas.
Pensar globalmente como a educação é
inﬂuenciada pelo uso das tecnologias e da internet
requerendo uma compreensão mais ampla do
fenômeno educacional, pois é também
indispensável pensar como a internet e as
tecnologias digitais são utilizadas pela sociedade
como um todo, como elas inﬂuenciam as práticas
cotidianas, as relações entre os indivíduos e até a
individualidade.
J.P.: Candidatos vamos comentar os cinco
anos do rompimento da barragem de Fundão.
Como vocês avaliam a gestão da fundação
Renova, dos vereadores e do poder executivo
no que diz respeito a compensação e

reparação?
C.C.V.: Atuação píﬁa de prefeito, vereadores e da
Fundação Renova. As políticas reparatórias,
nunca foram tratadas como a ótica de um grave
crime socioambiental. Na verdade, uma grande
falta de respeito as pessoas, seus sentimentos,
seus sonhos e as leis. Tratam como forma de
mitigar os danos e nunca de reparação, pelo
crime!
J.P.: Saúde candidatos. Os senhores sugerem
buscar parceria com o governo do estado para
implantação de uma unidade de proteção
materno infantil, com atendimento de
ginecologista, obstetra e pediatra. Conte mais
sobre essa proposta candidatos?
C.C.V: Ampliar o potencial de resolução dos
serviços públicos de saúde, por intermédio da
estruturação e adequação física das unidades,
aliadas à reorganização dos ﬂuxos assistenciais
(rede de referência e contra referência) e também
às estratégias de capacitação dos servidores da
Secretaria Municipal de Saúde são compromissos
assumidos pelo Partido Rede Sustentabilidade.
Pois, irão impactar positivamente o alcance dos
resultados desejados para o nosso sistema de
saúde, que é o de garantir a atenção integral e
humanizada para todos os cidadãos do Sistema
Único de Saúde – SUS, no município de Mariana.
J.P: Candidatos vamos falar em turismo. Os
turistas ﬁcam em Ouro Preto e visitam
Mariana durante 25 minutos. Quais propostas
dos senhores no sentido da valorização
turística em Mariana? O que fazer para
mudar esse conceito?

C.C.V.: Será com o incremento do Turismo e
Cultura com a introdução pessoal/técnicos
capacitados, planejamento estratégico,
articulação com outros municípios para estratégia
conjunta de turismo regional, articular com a
Diocese de Mariana a implementação do Turismo
Religioso a Dom Viçoso – Turismo de
Peregrinação, um forte Marketing de nível local,
estadual, nacional e internacional. Valorização
das Culturas Populares, inserindo-as no contexto
turístico municipal. Capacitação de mão de obra
para atendimento ao turista: Guias, Guarda
Municipal, comércio, educação, dentre outros.
Implantação do Plano Municipal de
Desenvolvimento Comercial de Mariana,
interligado ao Turismo e Cultura, com integração
aos outros setores e melhorando eﬁciência e
eﬁcácia.
J.P.: Vamos falar em economia candidatos.
Sabemos que é preciso diversiﬁcar a economia
no município. Os senhores mencionam no
plano de governo a criação de ações
administrativas para a ampliação, melhoria e
divulgação dos produtos caseiros e artesanato
produzidos no município. Comente como será
desenvolvido este projeto?
C.C.V.: Elaborar um Plano de Desenvolvimento
do Comércio, Sede e Distritos, elaborado com as
entidades representativas e os comerciantes por
segmento visando atender o consumo interno e
regional. Incrementando cursos com SEBRAE
para melhoria da eﬁciência deste segmento.
Incrementar as agroindústrias a partir de um
desenvolvimento estruturado do nosso potencial

rural. Estimulando a produção e comercialização
dos produtos artesanais e caseiros inserindo-os na
proposta do Turismo e Cultura e nas feiras de
exposição e venda, tanto âmbito municipal,
regional, estadual, nacional e internacional
ampliando a difusão do comércio num contexto
geral.
J.P.: Agricultura e turismo candidatos. Quais
os planos dos senhores para valorização da
vida do homem do campo?
C.C.V.: Sabe-se que a participação dos pequenos
e médios produtores é indispensável para
assegurar o futuro alimentício do país e até
mesmo no mundo. Será criado de um programa
para beneﬁciar produtores rurais, para aquisição
de materiais e equipamento para melhoria da
infraestrutura de suas propriedades. Criar opções
de linhas de ﬁnanciamentos, pois já sofrem com
carência de recursos, ao mesmo tempo aumentar
o suporte técnico a produtores. Apoiando criação
de Cooperativas e ajudando a disseminar
programas focados em agricultura e pecuária
sustentáveis. Adquirindo produtos do meio rural
para merenda escolar, bem como fomentando
feiras nos bairros da sede para aumento da
comercialização e da renda das famílias rurais.
J.P.: Candidatos como serão os investimentos
em saneamento básico na cidade e nos
distritos?
C.C.V.: Colocar o saneamento básico na agenda
da cidade e assim envolver os agentes públicos e
sociais em um ambiente de cooperação, com
responsabilidades compartilhadas entre todos.
Instrumentalizar condições para fortalecer e
qualiﬁcar a participação popular e o controle
social, de maneira a inﬂuenciar o processo
decisório sobre as prioridades de investimentos e
de ações no município, bem como garantir a
qualidade dos serviços prestados à população.
Consolidar o sistema municipal de informações
em saneamento básico, se possível gerando
indicadores que farão interface com as condições
de saúde, do meio ambiente, das condições de
habitabilidade, entre outros, apoiando inclusive o
processo de acompanhamento e avaliação dos
resultados alcançados.
J.P.: Candidatos nos falem quais projetos
serão elaborados por vocês no trânsito,
levando em conta a mobilidade urbana,
principalmente na inclusão de pessoas com
deﬁciência?
C.C.V.: A gestão integral do trânsito, dentro das
atribuições deﬁnidas aos municípios, requer
conhecimento técnico especíﬁco e capacitação
dos servidores, porém é possível fazer normas,
ouvindo a população e através de critérios
técnicos melhora em muito a mobilidade no
município de Mariana. A circulação de pedestres,
bicicletas, transporte individuais, táxis, transporte
coletivo e outros meios devem estar articulados
com o plano diretor da cidade, de maneira que
haja uma harmonização entre as redes viárias e de
transporte e a ocupação e uso do solo na sede e
distritos de Mariana, seguindo as diretrizes da Lei
de Mobilidade.
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ANGELO E REGINA RECEBEM APOIO DE CANDIDATOS À PREFEITURA
DE OURO PRETO
@jornalpanetus

Com importantes adesões, a candidatura do PV caminha ainda mais forte rumo à vitória

A eleição está chegando e lideranças
políticas ouro-pretanas têm se
posicionado de forma efetiva na
disputa, pensando no bem do nosso
povo. Assim, por acreditarem em uma
Ouro Preto feliz outra vez, os précandidatos Rogério Fernandes (PTB)
e (PCdoB) e o candidato Caio Bueno
(Solidariedade) abriram mão de suas
candidaturas para apoiarem Angelo
Oswaldo e Regina Braga.
Em suas declarações, eles aﬁrmam
que Angelo e Regina representam a
melhor opção para atender as
necessidades dos ouro-pretanos.
“Com a liderança de Angelo e sua
capacidade de diálogo, nós
construiremos uma prefeitura para o
povo”, enfatiza Dr. Tuian. O ex précandidato, professor Rogério
Fernandes, reforça: “Acredito que
Angelo e Regina poderão dar
sequência às pautas que vão mudar

Ouro Preto, principalmente àquelas
voltadas para a educação”.
O mais recente apoio do candidato
do Solidariedade conﬁrma a aliança
de sucesso com a Onda Verde.
“Resolvi abrir mão de minha
candidatura e formar uma frente com
Angelo Oswaldo, para que Ouro Preto
possa caminhar em paz e que a gente
retire de vez da prefeitura a corrupção
que está ali instalada”, destaca Caio
Bueno.
Outra importante adesão à campanha
do Partido Verde foi a ex-prefeita
M a r i s a X a v i e r. “ A p o i o s t ã o
importantes como esses mostram que
estamos no caminho certo e juntos
iremos fazer Ouro Preto feliz mais
uma vez”, celebra Angelo.
Para saber mais sobre a campanha de
Angelo Oswaldo e Regina Braga,
visite o site www.angelo43.com.br e
acompanhe nossas redes sociais.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATO A VEREADOR SÉRGIO ALVARENGA
DESTACA OS ÚLTIMOS MOMENTOS ANTES DAS ELEIÇÕES DESTE DOMINGO
Candidato enfatiza seu compromisso com a população marianense.
Cidadãos e cidadãs Marianenses, estamos
prestes a decidir o futuro da nossa cidade para os
próximos quatro anos. Este é meu último
contato com vocês antes das eleições que
ocorrerão no próximo domingo. Venho, então,
fazer um pedido especial a todos.
Temos vários candidatos a prefeito e vereador.
Procurem votar naquele candidato que você tem
a certeza de que pode mudar os rumos da nossa

política e possa atender aos anseios da nossa
população.
Se eu tiver a honra de merecer o seu voto e eu
vir a ser eleito, peço a Deus que me ilumine, me
dando sabedoria e discernimento para que eu
possa fazer um mandato limpo e digno, e que eu
não decepcione aqueles que me conﬁaram o seu
voto.
Se você optar por um outro candidato, da

mesma forma peço a Deus, que você tenha feito
a escolha certa. Pois, o que importa é que
Mariana esteja nas mãos de pessoas
comprometidas em solucionar e dar
direcionamento aos problemas da nossa cidade.
No domingo teremos vencedores. Porém, a
maior vitória será da nossa querida cidade de
Mariana.
Um grande abraço a todos!

O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA ECONOMIZAR ÁGUA?

Instale torneiras com fechamento
automático. Elas geram uma
economia de até 70%

Adote o hábito de usar vassoura,
não a mangueira, para limpar
calçada ou quintal.

Use lava-louças e lava-roupa
na capacidade máxima

Use um regador e não magueira,
para regar plantas. Para limpar o
carro, use pano úmido ou balde em
vez de mangueira.

Reduza o tempo de banho para
cinco minutos e feche o registro
ao ensaboar-se

"Coronavírus, com água e sabão é que faz a prevenção. SAAE Mariana
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CONFIRA OS PROJETOS APRESENTADOS PELA
COLIGAÇÃO “A MUDANÇA É AGORA” NO SETOR DA SAÚDE
@jornalpanetus

Saúde: Plano de Governo apresentado pelo candidato a prefeito de Mariana, Bruno Mól, e o candidato a vice-prefeito, Dr. Rodrigo Miranda.
saúde e em unidades móveis no município para
serviços odontológicos de menor complexidade e
encaminhamento a unidade central para
tratamentos de maior complexidade.
Ampliação e reestruturação do serviço de
controle e tratamento de animais em situação de
abandono – reestruturação e melhorias dos
serviços PRONAME e farmácia municipal; melhorar o sistema de transporte do TFD; - criação
e implantação de centros integrados
especializados em saúde da criança, saúde da
mulher e saúde do idoso; - manutenção da casa de
apoio em Belo Horizonte; - criação da casa de
apoio para paciente em trânsito, oriundos dos
distritos enquanto aguardam ﬁnalização do
tratamento; - ﬁnalização e implantação deﬁnitiva
da UPA do São Pedro; - treinamento contínuo de
proﬁssionais de saúde para melhor capacitação e
atendimento aos usuários do SUS; - criação do
centro de referência de atenção ao autista.

Construção do hospital público regional
equipado de UTI (unidade de tratamento
intensivo), buscando parcerias com UFOP,
mineradoras, estado e união. Criar o centro de
especialidades médicas com exames e tratamentos
no município fazendo com que diversos pacientes
do TFD possam ser tratados no próprio município
com proﬁssionais especializados.
Ampliar o programa de descentralização de
saúde através das unidades polo atendidas por
proﬁssionais de saúde básica e também por
especialidades médicas de forma constante
visando a melhoria e agilidade no atendimento do
cidadão dos bairros e distritos; implantação do
programa de marcação de consultas e exames online; - implantação de 100% no município do
ESF/PSF e criação do nasf, obedecendo a política
do ministério da saúde; - implantação do
programa de saúde bucal descentralizado com
proﬁssionais atendendo nas unidades básicas de

ELEIÇÕES 2020 OURO PRETO: PLANO DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO “COM A
FORÇA DO CORAÇÃO” DESTACANDO O SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE
@jornalpanetus Saneamento básico e meio ambiente: São destaques do plano de governo do candidato a prefeito, Zé Leandro e do candidato a
vice-prefeito Gleiser Boroni.
Criaremos um grupo de trabalho para estudar e
analisar todos as cláusulas do contrato ﬁrmado
entre a prefeitura e a saneouro, aﬁm de que
sejam tomadas todas as providências cabíveis.
Investiremos em programas de saneamento dos
córregos de ouro preto e dos distritos, captando
e tratando todos os esgotos. Implantaremos
ações para que os abastecimentos de água
sejam universalizados em todos os domicílios e
empresas com captação, tratamento e
distribuição, tanto na sede, quanto nos distritos
e nos subdistritos.
Regularização fundiária pedreiras de quartzito
pedra sabão em Santa Rita. Criaremos um
programa de regularização fundiária para a
sede, distritos e subdistritos, tendo como meta
que, no período de 2021 a 2024, todos os
imóveis de Ouro Preto tenham sua escritura
pública regularizada junto ao cartório de
registro de imóveis de Ouro Preto,
possibilitando aos ouro-pretanos o acesso a
linhas de crédito dentre outros benefícios que
os títulos de propriedade de imóveis

possibilitam.
Criar um grupo de trabalho para acompanhar
as negociações junto aos órgãos competentes,

com o objetivo de assessorar as atividades de
extração das pedras quartzito (pedras Ouro
Preto) do bairro Taquaral / Pedreiras do

Sampaio e adjacências, bem como a exploração
da pedra-sabão no distrito de Santa Rita de
Ouro Preto e adjacências.
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: COLIGAÇÃO “AVANÇA MARIANA” DESTACA EM SEU
PLANO DE GOVERNO PROJETOS VOLTADOS AO ESPORTE E AO MEIO AMBIENTE
@jornalpanetus Esporte e Meio Ambiente: Plano de Governo do candidato a prefeito, Celso Cota e o candidato a vice-prefeito, Cristiano Vilas Boas.
Transformar Mariana referência no esporte
coletivo e individual. Desenvolvimento de um
projeto transformador potencializando o esporte
como fonte de trabalho e renda. Fortalecimento
do Conselho Municipal de Esporte.
Reestruturação do Calendário Municipal
Esportivo, incluindo a cidade na agenda esportiva
regional e nacional. Redeﬁnição do programa de
Formação de Atletas (Bolsa Atleta). Conclusão
do Centro Esportivo de Mariana com estruturação
para prática de modalidades como Ginástica
Olímpica e outras.
Promoção de grandes encontros esportivos
nacionais na Arena Mariana, fomentando o
turismo. Promoção da integração do esporte nos
bairros e distritos de Mariana, utilizando a
estrutura física existente, com torneios
permanentes e o acompanhamento de monitores.
Criação de projetos esportivos para pessoas com
deﬁciência e idosos. Realização do mapeamento
e manutenção das trilhas por georreferenciamento
para que possam ser divulgadas e exploradas
pelos atletas. Valorização dos talentos esportivos
de Mariana nos programas sociais (Tempo

Integral, CRIA, RECRIAVIDA e programas
especíﬁcos para pessoas com deﬁciência.
Apoio às Associações Desportivas do Município
para a promoção do esporte. Apoio aos esportes
de natureza (náuticos, voo livre do Pico da
Cartuxa, campeonatos de trekking, corridas de
mountain bike, circuito de escaladas, rapel,
mergulho em minas de ouro, raft, canyoning,
travessias, corridas de aventura, motocross, rallye,
jipeiros e off roads).
Elaborar mecanismos e estratégias de
despoluição e recuperação de solos. Implantação
do Programa Plante a Vida - distribuição de mudas
nativas para o plantio voluntário. Implantação de
viveiro em parceria com as iniciativas s privadas.
Implantação do Programa Mariana Verde.
Reestruturação do Aterro Sanitário Municipal.
Estabelecimento de parcerias com municípios
circunvizinhos para implantação de um consórcio
para resíduos. Fortalecimento da coletiva
seletiva. Fortalecimento do Conselho Municipal
de Desenvolvimento do Meio Ambiente.
Implantação da coletiva seletiva nos distritos.
Implementação da Política da logística reversa.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: NA RETA FINAL DAS ELEIÇÕES O CANDIDATO A
VEREADOR ALDO GONÇALVES PERCORRE OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO
Paraíso, Furquim, Margarida Viana, Cláudio Manoel, Monsenhor Horta, Águas Claras, Vargem e Goiabeira recebem o
candidato Aldo Gonçalves de braços abertos.
Na reta ﬁnal das eleições municipais, o
candidato a vereador, Aldo Gonçalves, tem
percorrido todos os distritos da Primaz de
Minas, levando com clareza o que é possível
fazer através de um mandato no legislativo da
cidade. A população está cansada de tantas
promessas vazias e sem fundamentos. Mariana
precisa de pessoas comprometidas, Mariana
precisa de pessoas sérias, que realmente
trabalhem com um único objetivo. Criar leis e
projetos que proporcionem qualidade de vida
para população.

“Estamos cansados de ouvir os mesmos
políticos querendo defender seus interesses,
quando na verdade, esses políticos deveriam
lutar pelos ideais de um coletivo, ou seja, do
povo. Quem está na vida pública é um
funcionário do povo. Quero fazer do meu
mandato, se você me der essa oportunidade, um
mandato participativo e colaborativo em que a
voz do povo seja prioridade. Agradeço de
coração o carinho recebido nesta campanha,
conto com você.” Pontua o candidato a vereador
Aldo Gonçalves.
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CONGRESSO NACIONAL DERRUBA VETO SOBRE A DESONERAÇÃO
DA FOLHA DE PAGAMENTO
@jornalpanetus A Fecomércio MG avalia como positiva a decisão anunciada na quarta-feira (04/11) por entender que ela contribuirá para a
retomada da economia, a preservação de empregos e a redução tributária.

O Congresso Nacional derrubou, na última
quarta-feira (04/11), o veto presidencial que
impedia a prorrogação da desoneração da folha
de pagamento de 17 segmentos da economia,
responsáveis por empregar mais de 6 milhões de
trabalhadores. Com decisão, esse benefício será
estendido até o dia 31 de dezembro de 2021 e os
trechos vetados serão promulgados para a sua
inclusão na Lei nº 14.020/2020, originada da

Medida Provisória 936/2020, que instituiu o
Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e Renda (BEm).
A Fecomércio MG avalia como positiva a
derrubada do veto, uma vez que a decisão pode
contribuir para a retomada da economia, a
preservação de milhares de postos de trabalho,
além de reduzir a tributação. Não por acaso, a
Confederação Nacional do Comércio de Bens,

CONVOCAÇÃO
Em cumprimento ao disposto do Estatuto desta Associação,
CONVOCAMOS todos os Associados da “ATRAPOPENS” para
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCADA pela atual Diretoria, devidamente constituída, a
ser realizada no dia 28 de Novembro de 2020, das 08 às 12h na
sede desta Associação, quando será realizado VOTAÇÃO para
composição da NOVA DIRETORIA E NOVO CONSELHO
FISCAL conforme previsão contida no Estatuto desta Associação.
Os interessados a constituírem as chapas para concorrerem as
vagas da Diretoria e do Conselho Fiscal devem apresentar sua
inscrição até o dia 13 de novembro às 17h, contendo no ato da
inscrição o nome da chapa e o nome das pessoas e seus respectivos
cargos.

_____________________________
DIRETORIA
Mariana, 03 de novembro de 2020

S e r v i ç o s e Tu r i s m o ( C N C ) a t u o u n a
sensibilização de deputados e senadores em
relação ao tema. Para a CNC, o subsídio tem sido
fundamental para as empresas neste momento de

crise.
Além disso, a prorrogação da desoneração da
folha de pagamento atende a um pedido de
representantes dessas atividades econômicas, que
vinham requisitando o subsídio com o intuito de
colaborar com a manutenção de milhares de
negócios. Com a medida, o governo permite aos
empregadores pagarem alíquotas de 1% a 4,5%
sobre a receita bruta em vez de 20% sobre a folha
de salários, reduzir o custo mensal do empregado.
De acordo com o Congresso, a derrubada do
veto só foi possível após um acordo entre a equipe
econômica do governo e líderes partidários. A
estimativa oﬁcial é que a desoneração custe cerca
de R$ 10 bilhões aos cofres públicos.
No entanto, os parlamentares mantiveram o veto
ao trecho que aumentava, em 1 ponto percentual
(p.p.), a alíquota da Coﬁns-Importação pelo
mesmo período incidente nos produtos
importados concorrentes dos setores
desonerados. Essa elevação está relacionada à
equivalência tributária de tratamento entre
produtos nacionais e importados. Com isso, os
importados terão uma alíquota menor.
O Congresso derrubou, ainda, o veto às novas
regras sobre participação nos lucros, o que
permitirá às partes negociarem o tema
individualmente ou de forma simultânea, neste
caso pela comissão paritária de patrões e
trabalhadores. Assim, o empregador pode
negociar metas e valores com cada empregado e
isso prevalecerá sobre a negociação geral.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATA
À PREFEITA PATRÍCIA RAMOS REALIZOU
PASSEATA NA CIDADE ALTA E NO ROSÁRIO
@jornalpanetus Atividade contou com militantes e apoiadores.

No sábado, dia 07 de novembro, Patrícia Ramos
e Professor Yuri estiveram nos bairros Cabanas e
Rosário para conversar com moradores e
apresentar as propostas da Frente Mariana
Socialista.
A atividade contou com a participação de
militantes do PSTU e do PSOL e também de

Ligue e peça já!

apoiadores da campanha. Todos distribuíram
para as pessoas o panﬂeto da campanha.
Segundo Patrícia Ramos, "mantivemos o
cuidado de segurança neste período de
pandemia. Podemos apresentar o nosso
programa, mas respeitando as pessoas que estão
ouvindo a gente."
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CRESCE CAMPANHA DO CANDIDATO A VEREADOR
ZEZÉ DE NEGO NOS DISTRITOS DA PRIMAZ DE MINAS
Zezé busca na câmara municipal de Mariana reeleição. Mandato foi pautado na busca por melhorias na educação do município.
Faltando apenas três dias para as eleições
municipais, o candidato a vereador, José Jarbas
Ramos Filho, carinhosamente conhecido por
Zezé de Nego, tem recebido de maneira
incondicional e visível nas redes sociais, o
apoio dos jovens que buscam oportunidade no
primeiro emprego. Zezé, defendeu durante seu
último mandato várias ações voltadas a

a dar oportunidade. Defendi no meu mandato
um olhar diferenciado para a educação do
município, tenho certeza que através de
minhas cobranças, na Câmara de Mariana,
conquistamos bons resultados na educação.
Não podemos parar, vamos continuar lutando
pelos ideais de nosso povo.” Destaca o
candidato a vereador Zezé de Nego.

inclusão dos jovens no primeiro emprego.
“Tenho discutido em praticamente todas as
reuniões que participo, sobre à importância de
que nossos empresários passem a dar
oportunidade aos nossos jovens que não
conseguem o primeiro emprego. Para que isso,
de fato, aconteça temos que fazer campanhas
para que a classe empresarial seja a primeira

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: PERDIGÃO FAZ UM AGRADECIMENTO ESPECIAL NA RETA
FINAL DAS ELEIÇÕES
Perdigão, candidato a vereador em Mariana destaca carinho recebido nestas eleições.
Na última semana das eleições municipais, o
candidato a vereador pelo partido Verde,
Perdigão, tem demonstrado efetivamente o
amor e o compromisso para com a população
marianense. Perdigão, percorreu os bairros,
distritos, subdistritos e comunidades da
Primaz de Minas levando com o coração seus
projetos e ideais de uma cidade que realmente

possa proporcionar as crianças e adolescentes,
dignidade. Mariana precisa voltar ao cenário
de destaque na saúde, na educação, no esporte
e na cultura.
“Quero primeiramente agradecer minha
família, meus amigos e minhas amigas pelo
carinho e conﬁança recebidos nestas eleições,

durante minha caminhada. Mesmo em um
momento difícil como o que estamos vivendo
nesta pandemia posso notar a certeza de uma
mudança que o povo quer. Quero ver Mariana
grande de novo e que a nossa gente tenha o
valor que merece. O valor da dignidade e da
paz.” Reitera o candidato a vereador,
Perdigão.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATO A VEREADOR GERSON CUNHA PONTUA
NECESSIDADE DE CRIAR LEIS QUE BENEFICIEM A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Projetos de leis que visem a pavimentação asfáltica em todos os acessos do município é uma das ações do mandato do vereador, Gerson Cunha.
O candidato a vereador em Mariana, Gerson Cunha,
tem atuado em seu mandato de maneira objetiva em
relação a elaboração de leis e indicações que atendam
os anseios da população. Gerson sempre defendeu a
participação da população em seu mandato.
“Quero enfatizar meu compromisso com a população
marianense. Para que possamos juntos criar e
colocar em prática projetos que sejam para o bem-

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

*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

comum da sociedade. Vivemos nos últimos anos
vários momentos difíceis que com a força da união
conseguimos superar alguns desses desaﬁos. Nesta
reta ﬁnal das eleições quero reiterar meu
compromisso com você, para que juntos possamos
fazer um mandato participativo e que a população
seja a única contemplada.” Finaliza Gerson Cunha
que busca sua reeleição na Câmara de Mariana.
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: VEJA A PROPOSTA DA COLIGAÇÃO “GESTÃO,
HONESTIDADE E PROGRESSO” NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE
E JUVENTUDE
@jornalpanetus Meio ambiente, sustentabilidade e juventude: Plano de Governo do candidato a prefeito, Roberto Rodrigues e do candidato a vice-prefeito, Deyvson Ribeiro.
Reativar e incentivar usina de separação de
recicláveis do lixo doméstico gerando emprego e
dobrando a vida útil do aterro sanitário. Elaborar
de diagnóstico completo, com análise
geoambiental detalhada, para melhor explorar e
preservar as riquezas naturais da nossa cidade.
Desenvolver programas de sustentabilidade,
preservação do meio ambiente e geração de renda.
Aprofundamento do convênio entre o
Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM) e a prefeitura.
Captação de esgoto e construção da estação de
tratamento, promovendo a despoluição do
Ribeirão do Carmo e seus aﬂuentes. Arborização
da cidade e dos distritos. Criar e implantar parques,
como o Parque Municipal de Mariana, o parque de
Cachoeira do Brumado e o parque municipal da
Cachoeira do Matadouro em Passagem de
Mariana. Recuperar e proteger as nascentes e
ampliar as estações de captação e armazenamento

de água.
Construir estações de tratamento de água, com
grandes reservatórios, para uma distribuição
contínua e acabar de vez com a falta da água
potável no município. Construir viveiro municipal
.
Juventude
Implantar Centros de Referência da Juventude
(CRJ) na rede de ensino municipal. Descentralizar
o acesso à inclusão digital e audiovisual. Implantar
o passe escolar - auxílio - transporte escolar. Criar
programas municipais de qualiﬁcação
proﬁssional, capacitação e inserção dos jovens no
mundo do trabalho.
Criar Programa Municipal de Crédito e
Microcrédito para jovens empreendedores.
Efetivar políticas de geração de renda e de
incentivo ao cooperativismo juvenil. Ampliar o
orçamento municipal para a execução de Políticas
Públicas de Juventude para cultura, esporte e lazer.

AH, CAIU?
@priscillaporto Jornalista e autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “ Para alguém que amo – mensagens
escritora
para um pessoal especial.
Gostaria de ser poeta maior. Não maior
que outros, ou célebre, mas poeta de
sensibilidade "pleonásmica" ao extremo. Isto
porque, gostaria de conseguir tocar os
sentimentos mais profundos de quem "me
lesse", a ponto de, com apenas algumas
palavras transformá-lo. Isto para que essa
pessoa saísse da mesmice e da sua bolha
"individualisticamente" fantástica.
Gostaria, inclusive, de sair também da
minha bolha. E de ter saído do carro hoje e
carregado o idoso que estava vendendo balas

em um dos sinais de trânsito da capital mineira,
com um cartaz ao peito, escrito "Ajude-me e
você será abençoado por Deus." Carregá-lo
para uma vida digna, na qual seus remédios,
impostos e contas não o obrigassem a, depois de
tantos anos de vida, ainda ter que trabalhar
assim.
Ou gostaria, igualmente de, em ato de
heroísmo, ter acordado o homem que dormia no
monumento da Praça da Rodoviária e ter
sondado o que ele estava fazendo ali. E ajudá-lo
a conseguir outro lugar para não só dormir, mas,

igualmente, para comer e morar com um
mínimo de dignidade.
Isto porque passamos direto.
Isto porque nossa vida já é cheia de
problemas demais. Isto porque a culpa não é
nossa. Isto porque temos que ser fortes.
E os fracos ou os que têm menos
oportunidades caem. E quem é que tem tempo
de olhar pra quem caiu?
A vida passa rápido demais e,
ilusoriamente, seguimos o paradigma
determinante a humanos de termos que –

sempre! - prosseguir. Termos que estudar,
trabalhar, casar, ter ﬁlhos, ter casa, ter carro e ter
um bom emprego. Vivemos inseridos na bolha
fantasticamente individualista, como se
realmente fôssemos os protagonistas únicos de
uma vida, na qual os ﬁgurantes que se danem.

QUAL É A MELHOR COTA?
@jornalpanetus Com gêneses diferentes, cotas de candidaturas de mulheres e de negros têm formatos distintos.
Como tiveram gêneses diferentes, as cotas de
ﬁnanciamento de candidaturas de mulheres e
negros ﬁcaram com formatos distintos. Criada
pelo Congresso Nacional, a cota mínima de
candidaturas de cada sexo foi estabelecida em
30%. Depois, a Justiça estipulou que a
distribuição das verbas eleitorais deveria
obedecer à mesma repartição.
Já a cota para negros nasceu diretamente de uma
interpretação do Judiciário, que não ﬁxou

números. Apenas determinou que o dinheiro
público para as campanhas deveria ser distribuído
na mesma proporção das candidaturas.
Qual critério é melhor? O que estabelece uma
proporção mínima de candidaturas tem a
vantagem de assegurar que as legendas não
poderão "roubar" apenas deixando de dar vagas a
membros dos grupos sub-representados, mas ele
parte de um pressuposto que me parece perigoso,
que é o de que todos os partidos são parecidos. A

observação pode ser sociologicamente correta,
mas está em desacordo com aquilo que a teoria
política diz que as siglas deveriam ser.
Num mundo ideal, partidos surgiriam como
reﬂexo das diferentes ideias e concepções
ﬁlosóﬁcas existentes na sociedade e suas
plataformas retratariam isso. Algumas legendas,
pelas políticas que defendem, atrairiam mais
mulheres ou negros, outras menos.
Otimista que sou, gosto de imaginar que um
partido bíblico, que sustentasse que o homem é o
caput do casal e que a esposa deve sempre

submeter-se ao marido, não recrutaria uma única
mulher para suas ﬁleiras. Pelo critério do número
fechado, porém, ele não teria como disputar
eleições sem fabricar 30% de candidaturas
femininas. Já uma sigla verdadeiramente
feminista, que atraísse multidões de mulheres,
precisaria lançar ao menos 30% de candidatos
homens.
A contradição fundamental aqui é que, quanto
mais os partidos se organizam em torno de ideias
e plataformas, menos sentido faz sujeitá-los à
mesma régua demográﬁca.
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MINAS GERAIS TERÁ CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA AMAZON
@jornalpanetus

Estimativa é de que sejam gerados 225 empregos, entre diretos e indiretos.
A Amazon também instalará em Betim o
marketplace da companhia, agregando outros
vendedores e aumentando ainda mais o portfólio de
produtos oferecidos no site. “Por ser uma das
maiores empresas do varejo mundial essa é uma
conquista que agrega muito para Minas Gerais.
Vamos continuar trabalhando para que outras do
setor sigam o mesmo caminho”, conclui Thiago
Toscano.
#VemPraMinas
O Governo de Minas está investindo na atração de

O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta
segunda-feira (8), a atração de mais uma grande
empresa para o estado. Minas Gerais está na rota de
expansão da multinacional norte-americana do varejo
Amazon. A instalação do novo centro de distribuição
(CD) será em Betim, na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. A empresa está em fase de préoperação e entra em total funcionamento nos
próximos dias.
O governador Romeu Zema destacou que os
esforços de desburocratização do Estado têm sido
fundamentais para que Minas receba investimentos
deste porte. “A Amazon, um dos maiores e-commerces
do mundo, escolheu Minas Gerais para instalar um
de seus centros de distribuição. Isso é muito
importante para nós, porque signiﬁca mais empregos
e futuras oportunidades de novos negócios virem
para Minas, já que uma empresa como a Amazon
acaba atraindo outros prestadores de serviços”,
aﬁrmou.
Empregos
As tratativas para a implantação da Amazon
começaram em meados de 2019. A conﬁrmação do
aporte da gigante varejista se soma a diversos outros
que vêm fortalecendo a economia em todo território
mineiro, mesmo no cenário de retração econômica
global em função da pandemia da covid-19. Esse é
mais um resultado do processo de desburocratização
estabelecido pelo Governo do Estado, com suporte da
Agência de Promoção de Investimento e Comércio
Exterior de Minas Gerais (Indi) e da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (Sede).
A companhia anunciou também a abertura de outros
dois novos centros, um no Distrito Federal (Santa
Maria) e outro no Rio Grande do Sul (Nova Santa
Rita). Essa é a maior expansão da Amazon no Brasil.
Só em Betim a estimativa é de que sejam gerados 225
empregos, entre diretos e indiretos, no período. Com
os três novos centros instalados, o país deve ter mais
1,5 mil postos de trabalho.
O secretário-adjunto de Desenvolvimento

Econômico, Fernando Passalio, comemora a
instalação de uma das empresas mais valiosas do
mundo. “A vinda da Amazon para Minas Gerais
reforça as diretrizes do Governo Zema, de simpliﬁcar
e desburocratizar os processos. Estamos focados em
diversiﬁcar a economia, mostrando o potencial do
estado em se tornar, cada vez mais, um grande hub
logístico para o restante do país”, aﬁrma.
Centros de distribuição
Com este anúncio, a Amazon passa a contar com oito
centros de distribuição para atender a clientes em
todas as cidades brasileiras. Como efeito direto dessa
expansão, mais de 500 municípios terão entregas
ainda mais rápidas para membros Prime, a partir de
dois dias para produtos elegíveis, com frete grátis e
outros benefícios para quem faz parte do programa.
O Brasil é o país com o crescimento mais rápido em
assinaturas Amazon Prime desde o lançamento. De
acordo com o country manager da Amazon no Brasil,
Alex Szapiro, a expansão da companhia reﬂete o
compromisso com os consumidores no Brasil, com
foco em oferecer uma experiência em constante
evolução para o cliente. “Estamos profundamente
comprometidos com o país e com as comunidades
onde atuamos, e temos orgulho de criar mais de 1,5
mil novas oportunidades de trabalho, que irão
beneﬁciar as regiões onde os centros de distribuição
foram instalados”, disse.
Atração de investimentos
O Indi teve papel fundamental nas negociações com
a empresa. De acordo com o presidente da agência,
Thiago Toscano, o objetivo foi apresentar os pontos
fortes do Estado, sobretudo na questão logística e nos
tratamentos tributários. Toscano lembra que o setor
de e-commerce está em franca expansão e a própria
legislação tributária ainda tem alguns entraves para
acompanhar a dinâmica do mercado. “A Secretaria de
Fazenda conseguiu acompanhar essas mudanças
para se adaptar à nova realidade do segmento. Essa
foi uma das nossas grandes vantagens competitivas”,
explicou.

novas empresas e ampliando as que já estão instaladas
no estado. De janeiro a outubro deste ano, o Estado
recebeu R$ 22,5 bilhões de investimentos. A meta, até
dezembro, é formalizar R$ 30 bilhões. Mesmo em
meio à pandemia, houve aumento de 22% nos aportes
em relação ao mesmo período de 2019 e geração de
aproximadamente 15 mil empregos. O número
expressivo é resultado das ações da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, por meio do Indi, na
elaboração de estratégias para a retomada da
economia.

-Projeto e execução de serviços
infraestrutura de TI e
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comunicação.
- Projetos de cabeamento
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-Certificado digital

31 3557-3260
Fixo e Whatssap

*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

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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MINAS GERAIS REGISTRA AUMENTO NA CAPTURA
DE ANIMAIS SILVESTRES EM ÁREAS URBANAS
@jornalpanetus

Corpo de Bombeiros devolveu à natureza, entre janeiro e outubro deste e
do último ano, aproximadamente 11.300 animais.

O desmatamento, as queimadas e as várias
agressões ao meio ambiente provocadas pelo ser
humano têm contribuído para a migração de
animais silvestres para o perímetro urbano.
Justamente para preservar o equilíbrio da fauna no
estado, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais (CBMMG) realiza diariamente a captura de
espécies, que habitualmente vivem em matas e
ﬂorestas, mas que agora estão cada vez mais
presentes nas cidades.
De acordo com um levantamento do Centro
Integrado de Defesa Social do CBMMG (Cinds),
durante o ano de 2019, o Corpo de Bombeiros
realizou a captura de 4.952 animais silvestres de
mais de 20 espécies diferentes em todo o estado.
Desse total, destaque, por exemplo, para mais de
2.500 serpentes capturadas e devolvidas à natureza.
A pesquisa do Cinds também revela que houve
variação de 28% na captura de espécies silvestres
na comparação de janeiro a outubro do ano passado
e o mesmo período de 2020 em Minas. Na Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o
aumento representou 4%, mas, na capital mineira, o
acréscimo nas capturas de animais em área urbana
chega a 16%.
No período, foram devolvidos à natureza 11.285
animais silvestres que se arriscaram nos perímetros
urbanos, fugindo de queimadas e outras
degradações ou simplesmente em busca de maior
oferta de alimentos.
Cuidados
A entrada de animais silvestres nas casas muitas
vezes pode causar pânico e comportamentos que
podem comprometer a integridade das pessoas ou
dos bichos. Por isso, é sempre aconselhável manter
distância segura e acionar o Corpo de Bombeiros
pelo 193 sempre que necessário.
O sargento Bruno Bicalho, da 3ª Seção do Estado
Maior, especialista no assunto, destaca que a
atividade de captura de animais silvestres por parte

do CBMMG representa grande parcela do
atendimento de ocorrências da corporação. "Isso
está relacionado com a crescente urbanização. O
fato de os seres humanos avançarem em direção às
áreas rurais, em ambientes silvestres, faz com que
os animais busquem novos abrigos e, nessa busca,
aumenta-se o convívio dos seres humanos com os
animais” explica o biólogo.
Ele também esclarece que, durante esse convívio,
podem ocorrer duas situações em que se fará
necessário o atendimento dos animais pelo Corpo
de Bombeiros. Uma dela, segundo Bicalho, "é
quando o animal está em uma situação de risco ou
perigo, ameaçando sua saúde e integridade física".
Além disso, "há também a situação em que o
animal oferece risco de ataque à população",
observa.
Ao se deparar com essa situação, orienta o
biólogo, "o cidadão deve entrar em contato com o
193 e aguardar a chegada de uma guarnição
especializada para este tipo de situação. Enquanto
aguarda, o cidadão também deve adotar cuidados,
pois os animas podem oferecer riscos, já que
possuem garras, dentes e ferrões que podem
ameaçar a integridade das pessoas", explica. É
importante também que o cidadão monitore o local
em que o animal se encontra e repasse o maior
número de informações para o Corpo de
Bombeiros, a ﬁm de facilitar a captura',
complementa.
Ao chegar no local, a equipe especializada do
CBMMG irá realizar a captura desses animais e
fazer a destinação correta, que pode ser para o
Centro de Controle de Zoonoses, em caso de
animais domésticos. "No caso de animais silvestres
lesionados ou doentes, eles são encaminhados
para clínicas veterinárias parceiras. Já os animais
sadios são levados para o Centro de Triagem de
Animais Silvestres (Cetas) e posteriormente
devolvidos à natureza", aﬁrma.
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NO COMBATE À COVID-19 SAAE MARIANA INICIA TROCA DE ELEMENTOS
FILTRANTES DAS ETA'S.
@jornalpanetus A ação além de necessária é importante para se manter a qualidade e a eciência no tratamento de água.

Fotos: SAAE Mariana

Não há relatos de que o vírus transmissor da
COVID-19 tenha sido detectado na água de
abastecimento público em que o tratamento
inclui a etapa de desinfecção. Os métodos
convencionais de tratamento de água para
potabilização, utilizados pelo SAAE Mariana,
já dispõem de processos de ﬁltração e
desinfecção, que devem remover ou inativar o
vírus que causa a Covid-19. O SAAE Mariana
segue à risca as instruções do MPMG
(Ministério Público de Minas Gerais) que os
municípios adotem planos de contingência,
articulando os diversos setores, como meio
ambiente, saúde, defesa civil, a ﬁm de que

sejam adotadas ações locais efetivas e
padronizadas para diminuição dos riscos da
Covid-19.
Dentro destas diretrizes o SAAE Mariana,
iniciou nessa primeira semana de novembro,
uma série de intervenções no sistema de
ﬁltragem de água, situado nas ETAs (Estação de
Tratamento de Água). A primeira foi na estação
do Santa Rita, que desde do ano de 2012 não era
feito uma intervenção tão completa. A ação
além de necessária é importante para se manter
a qualidade e a eﬁciência no tratamento de água.
Na ETA Santa Rita, foram quatro leitos
ﬁltrantes, equipamento esse que como o próprio

nome diz, é o responsável por ﬁltrar a água antes
de sua distribuição. O SAAE Mariana sabe que
esse serviço de fundamental importância trará
mais qualidade e principalmente seguir as
instruções do MP no combate ao Covid-19.
Vale lembrar que o serviço de troca de
elemento ﬁltrantes é realizado de maneira
técnica por uma empresa especializada para que
os resultados sejam eﬁcientes e permanentes. O
SAAE Mariana possui em seu quadro
proﬁssionais com conhecimento no assunto. As
próximas intervenções serão nas ETAs do
Seminário e Matadouro.
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 ativado poderão
ser carreadas para a rede, com possibilidade de
entupimentos nos hidrômetros e penas d'água,
nesse caso o usuário poderá solicitar serviço nos
canais de comunicação 115, 3557-9300 e App
SAAE Mariana. Os bairros atingidos serão o
Santa Rita, Cabanas, Vale Verde e parte do São
José.
Lembramos que o fornecimento de água não
será comprometido no período de manutenção
dos ﬁltros.
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RONALDO FRAGA LANÇA COLEÇÃO MINHA CASA EM MIM COM PRODUTOS
DE ARTESÃOS DE MARIANA E BARRA LONGA
@jornalpanetus Em desle na SPFW, estilista apresentou o trabalho de 13 grupos dos dois municípios, parceria com a Associação de Culturas Gerais.
Texto em valorização da brasilidade, da
resistência e da resiliência. O legado da estilista
mineira Zuzu Angel está mais vivo do que nunca
na coleção Minha Casa em Mim, lançada no
último domingo (8 de novembro) pelo estilista
Ronaldo Fraga, no desﬁle que encerrou a São
Paulo Fashion Week (SPFW). A coleção reúne o
artesanato e a culinária feitos por artesãos e
pequenos produtores da região de Mariana e
Barra Longa, em Minas Gerais, em parceria com
o estilista. São pessoas que, depois de terem suas
vidas impactadas pelo rompimento da barragem
de Fundão, vêm superando as diﬁculdades e
resgatando sua cidadania por meio de seu
trabalho e de sua cultura.
A coleção Minha Casa em Mim é fruto de um
trabalho realizado com 175 pessoas, de 13
grupos de artesãos atingidos direta e
indiretamente pelo rompimento da barragem de
Fundão, em Mariana (MG). A coleção faz parte
do projeto Catarse Coletiva, criado pela
Fundação Renova em parceria com a Associação
de Cultura Gerais (ACG), tendo Ronaldo Fraga
como curador.
O projeto Catarse Coletiva tem como objetivo
possibilitar o desenvolvimento e o fomento de
boas ideias, construindo uma rede colaborativa
que viabiliza a existência de produtos criativos.

Na coleção Minha Casa em Mim, as criações
reúnem tradição e soﬁsticação.
À mesa com Zuzu e Ronaldo
Os desﬁles da edição deste ano da SPFW foram
todos on-line, devido às restrições impostas pelo
enfrentamento da Covid-19. Ao todo, foram 34
desﬁles, e o de Ronaldo Fraga encerrou a edição
na noite do último domingo. Ele foi projetado em
um edifício em São Paulo, ao mesmo tempo em
que era transmitido pelo canal da SPFW no
YouTube e pelo perﬁl do Instagram.
O tema do desﬁle foi “Zuzu Vive”, uma
homenagem à estilista Zuzu Angel, também
mineira, de Curvelo, que completaria 100 anos
em 2021. No vídeo, Ronaldo Fraga recebe Zuzu
Angel para um jantar e aproveita para lhe contar
muito do que se passou no Brasil desde sua
morte, em 14 de abril de 1976, durante o regime
militar. “Não é um encontro apenas de lamúrias,
de lamentações. Não é só dar as notícias a
alguém que lutou pela liberdade no Brasil, não é
só para lhe dizer que muitas 'zuzus angels' ainda
morrem neste país. Também é para dizer a ela
que o seu legado está vivo. Zuzu vive na força
dessas mulheres e na força desse Brasil que
resiste. E que resiste com seus saberes e fazeres
tradicionais”, conta Ronaldo, que já
homenageou a estilista antes. Em 2001, ele levou

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733

às passarelas da SPFW o desﬁle “Quem matou
Zuzu Angel?”, para lançar a coleção primaveraverão de 2002.
Para o estilista, Zuzu Angel foi uma mulher
revolucionária. “Zuzu foi a primeira estilista a
romper e desaﬁar o mainstream da moda
internacional. Foi a primeira a usar símbolos de
brasilidade, bordados feitos à mão, rendas do
Nordeste. Foi a primeira a falar do 'Brasil
profundo' na moda”, elogiou Fraga.
A conversa entre Zuzu e Ronaldo acontece ao
redor de uma mesa, sobre a qual estão dispostos
os produtos e iguarias produzidos pelos artesãos
e pequenos produtores nas cidades de Mariana e
Barra Longa e em seus distritos.
Estão ali o famoso prato de decoupagem de
Mariana, o desenho do teto da Casa de Cultura
bordado no pano de prato, os ipês coloridos
bordados em cruzes decorativas, o cuscuz
produzido em Padre Viegas, os jogos americanos
em formato de taioba, os sousplats de pedrasabão de Mariana, o vinho de jabuticaba de
Monsenhor Horta, o doce de leite, o canudinho e
a manteiga de Gesteira, as almofadas de Barra
Longa, as namoradeiras, o doce de mamão de
Camargos, a luminária de Cláudio Manoel, e até
o sabão em pó e o “puxa-saco” produzidos por
esses grupos.
Os materiais foram trazidos dos quintais das
casas dos artesãos, como os bambus de Cláudio
Manoel, que se transformaram em pássaros, ou a
folha da bananeira, que se transformou na caixa
para os doces do Coletivo de Camargos.

manual, apresentando produtos que valorizam a
história de Mariana e o universo de Minas
Gerais, resgatando saberes e fazeres por meio da
economia criativa e da produção associada local.
Segundo Mirian Rocha, da ACG, “a coleção cria
o desejo pela cultura de Minas Gerais,
ultrapassando os limites do território,
convidando todos a se juntarem em volta dessa
mesa farta, a entrarem pela casa e se encantarem
pela delicadeza em cada ponto bordado.”
Os produtos
Produtos utilizados no vídeo do desﬁle de
Ronaldo Fraga e os grupos participantes:
·
Feira Marte: Prato de decoupagem (jantar e
sobremesa), porta-vela, jogo de mesa taioba
·
FAM: Sousplat de pedra-sabão, cruzes de
tecido
·
Mães da Colina: Pano de copa Xô Uruca
·
Movimento Renovador: Postal, jogo de
mesa marafunda
·
Arte mãos e ﬂores: Puxa-saco
·
Mãos que brilham: Sabão em pó
·
Monsenhor Horta: Vinho de jabuticaba
·
Padre Viegas: Bandeja, cuscuz com mel,
panos encerados
.
Coop. Gesteira: Doce de leite, canudinho,
manteiga
· Meninas da Barra: Almofada
·
Casa das artes: Namoros em dias de festa
(namoradeira)
·
Camargos: Doce de mamão rosas crocantes
de Ataide
· Cláudio Manoel: Luminária

Como tudo começou
O trabalho de Ronaldo Fraga com os grupos
para a coleção Minha Casa em Mim se iniciou em
agosto de 2019. Mas essa parceria entre eles já
vem desde 2018, quando a ACG e a Fundação
Renova promoveram o encontro do artista com
as bordadeiras de Barra Longa. Desse primeiro
encontro resultou o desﬁle “As Mudas”, que foi o
mais comentado da edição de 2018 da SPFW:
peças bordadas pelas Meninas de Barra Longa,
impactadas pela lama da barragem rompida,
compuseram as roupas apresentadas na
passarela, enquanto a jornalista e atriz Marília
Gabriela fazia uma performance com uma roupa
de linho manchada de marrom.
A parceria se renovou para o novo projeto, que
possibilitou uma releitura e a ressigniﬁcação dos
produtos artesanais e agropecuários
desenvolvidos pelos 175 participantes.
A coleção, que teve a curadoria de Ronaldo
Fraga, une a gastronomia à tradição do artesanato

Como assistir ao desﬁle
O desﬁle de Ronaldo Fraga na SPFW 2020 está
disponível na página da SPFW no YouTube
(https://www.youtube.com/SPFWoﬁcial) e no
perﬁl no Instagram:
(https://instagram.com/spfw).
O site da coleção
Também foi lançado no domingo o site da
coleção Minha Casa em Mim:
( w w w. m i n h a c a s a e m m i m . c o m . b r ) , q u e
apresenta todos os produtos, com sua história e
informações de seus produtores, e coloca-os à
venda para o público.
“São produtos que vão para além da moda”,
aﬁrma Ronaldo Fraga. “Temos produtos
diversiﬁcados e produtos de designers,
diferenciados. Colocamos o designer e o artesão
juntos, pois acredito ser um papel do designer
brasileiro criar pontes entre os diferentes
brasis.”
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
E aí Galera!
Eu de todo assoberbada, vim aqui marcar meu
ponto. Quis contribuir de alguma forma para
estas eleições.
Agradeço antecipadamente à Equipe desse
jornal. Sempre festiva, presente e em
benefício o povo. Para tanto, deixo algumas
reﬂexões:
Tá na hora de “passar o pano”
Em tudo que foi omisso,
Em tudo que causou reboliço,

Em tudo que causou dor.
É que a saudade não é trigueira!
A saudade é verdadeira,
A saudade é pantaneira
Tô com saudade à brasileira.
Daquela eleição com verdiço,
Aquela eleição inﬂamante, quase tão
estonteante
De tudo quanto é ﬂor.
A minha cidade é grande, precisa de alma
gigante,

Precisa se armar de garra, peitar o tempo,
Romper amarras, abrir caminhos, brotar
“despontos”.
Que ao dobrar as barras calçaneiras, pisar em
terras fontes.
Fonte das Minas! Das Minas Gerais!
Em 15 de novembro rompeu-se a Monarquia,
para se dar República, ou seja, Rés-pública
(para todos).
Que um(a) novo(a) Prefeito(a) venha! E com
Ação Semente e ainda alargueado por

aceiro...;
Quando o luar descer montanhas seja ele(a)
herdeiro “nato”(a) e no intrínseco reger:
“PARA TODOS”!
Em especial os mais vulneráveis!
Meus agradecimentos aos leitores!

NOVEMBRO AZUL: NO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE DO
HOMEM, SEJA HERÓI DA SUA SAÚDE
Site:
Facebook:
www.jornalpanetus.com.br
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Jornal
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universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Homem foi formulada para promover ações
de saúde que contribuam signiﬁcativamente para
a compreensão da realidade singular masculina
nos seus diversos contextos socioculturais e
político-econômicos. Pretende tornar os homens
protagonistas de demandas que consolidem seus
direitos de cidadania.
O movimento Novembro Azul teve início em
2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a
atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce
das doenças que atingem a população masculina,
com ênfase na prevenção do câncer de próstata.
Diariamente, 42 homens morrem em
decorrência do câncer de próstata e,
aproximadamente, 3 milhões vivem com a
doença. Conforme dados do Instituto Nacional de
Câncer (Inca), foram diagnosticados 68.220
novos casos de câncer de próstata e cerca de 15
mil mortes/ano em decorrência da doença no
Brasil, para cada ano do biênio 2018/2019.
É o tipo de câncer mais frequente entre os homens
brasileiros, depois do câncer de pele, ocorrendo
geralmente em homens mais velhos - cerca de 6
em cada 10 casos são diagnosticados em
pacientes com mais de 65 anos.
Próstata:

É uma glândula do sistema reprodutor
masculino, que pesa cerca de 20 gramas e se
assemelha a uma castanha. Localiza-se abaixo da
bexiga e sua principal função, juntamente com as
vesículas seminais, é produzir o esperma.
Sintomas:
Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta
sintomas e quando alguns sinais começam a
aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em
fase avançada, diﬁcultando a cura. Na fase
avançada, os sintomas são:
- dor óssea;
- dores ao urinar;

- vontade de urinar com frequência;
- presença de sangue na urina e/ou no sêmen.
Fatores de risco:
- histórico familiar de câncer de próstata: pai,
irmão e tio;
- raça: homens negros sofrem maior incidência
deste tipo de câncer;
- obesidade.
Prevenção e tratamento:
A única forma de garantir a cura do câncer de
próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na
ausência de sintomas, homens a partir dos 45
anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes
fatores, devem ir ao urologista para conversar

sobre o exame de toque retal, que permite ao
médico avaliar alterações da glândula, como
endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e
sobre o exame de sangue PSA (antígeno
prostático especíﬁco).
Cerca de 20% dos pacientes com câncer de
próstata são diagnosticados somente pela
alteração no toque retal. Outros exames poderão
ser solicitados se houver suspeita de câncer, como
as biópsias, que retiram fragmentos da próstata
para análise, guiadas pelo ultrassom transretal.
A indicação da melhor forma de tratamento vai
depender de vários aspectos, tais como: estado de
saúde atual, estadiamento da doença e
expectativa de vida. Em casos de tumores de
baixa agressividade há a opção da vigilância
ativa, na qual, periodicamente se faz um
monitoramento da evolução da doença,
intervindo se houver progressão.
O exame de toque retal e de PSA, são os
principais meios para detectar a doença
precocemente, quando as chances de cura são
maiores e os tratamentos, menos invasivos.
Converse sempre com seu urologista sobre o
tema, tirando dúvidas e quebrando preconceitos.
A detecção e o tratamento precoces podem salvar
vidas!

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: MULHERES
NA POLÍTICA, CANDIDATA A
VEREADORA ANA PAULA DA
AUTOSCOLA REFORÇA IMPORTÂNCIA
DAS MULHERES NA POLÍTICA
MARIANENSE
Ana Paula, destaca importância da participação das mulheres nas eleições.

Meu nome é Ana Paula de Oliveira, também
conhecida como Ana Paula da Autoescola.
Tenho 34 anos, natural de Mariana, formada
em Recursos Humanos e, como muitas
mulheres, também sou mãe e chefe de
família.
Defendo que a verdadeira mudança começa
dentro de cada um de nós, e de onde vivemos.
Mariana tem todas as condições para ser
referência em políticas públicas, em criação
de oportunidades para a população, e no
combate à desigualdade social. E, é com este
objetivo, que me candidatei ao cargo de
vereadora.

Desempenho uma importante luta em apoio
à causa social, minha principal bandeira.
Também tenho um olhar diferenciado para as
mulheres, a saúde, a educação, a geração de
renda e o primeiro emprego.
Meu mandato será baseado em diálogo e
p a r t i c i p a ç ã o p o p u l a r, ﬁ r m a n d o u m
compromisso de mudanças que Mariana
tanto precisa e merece.
E com a certeza que trabalharei muito pela
cidade, trazendo renovação no legislativo,
peço seu apoio nesta caminhada.
O futuro depende de nossas escolhas no
presente!
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O MESSIAS QUE CRUCIFICOU SEU POVO
@jornalpanetus

Por, Dodô Azevedo

Pobres morrem para que ricos sobrevivam.
Com essa frase curta, explicaríamos com
precisão para um alienígena como funciona a
sociedade que escolhemos construir. Mais do
que isso ele não precisa saber. Todo o resto é
consequência deste fundamento.
Foi assim que a técnica da cruciﬁcação surgiu
na antiga Pérsia, 500 anos antes de Cristo. Foi
levada para o ocidente por Alexandre, mas hoje
se sabe também que Japão e Sudão também
cruciﬁcavam pessoas. Os métodos variam de
lugar a lugar. Na Arábia Saudita, decepavam a
cabeça antes de cruciﬁcar o desinfeliz.
Em comum ao redor do mundo, o objetivo da
cruciﬁcação: Pena de morte, o máximo da
cultura punitivista, aquela que, à guisa de
manter a lei a a ordem, existe na verdade para
conservar a situação política e manter classes
divididas entre… pobres que morrer e ricos que
sobrevivem.
A cruciﬁcação é particularmente um
engenhoso e cruel método de tirar a vida de uma
pessoa. O cruciﬁcado morre asﬁxiado porque
após algum tempo naquela posição os músculos
do abdômen não conseguem mais suportar a
respiração.
“Eu não consigo respirar”, registrou Sêneca ao
descrever as últimas palavras de um cruciﬁcado
pelo Império Romano, regime famoso inclusive
por cruciﬁcações coletivas, como os 6 mil
rebeldes liderados pelo inesquecível escravo
Espártaco.
Jair Messias Bolsonaro inaugurou, quando
comemorou o suposto fracasso de uma vacina
que pode salvar a vida de seus compatriotas,
criou um novo método de cruciﬁcação coletiva.
160 mil pessoas até agora morreram no Brasil
de Covid-19. Nenhuma vida, na verdade,
parece escapar da vocação de nosso Jair para
prestigiar a morte. Árvores da Amazônia, onças
do Pantanal, gente de todas as regiões do país
que jurou servir. Tudo vem morrendo no Brasil
desde que esta pessoa assumiu o cargo.
Quantas pessoas que faleceram em
decorrência da Covid-19, em seus últimos

momentos de vida, não pensaram antes de
morrer: “Eu não consigo respirar”? Quanta
gente têm morrido todos os dias, como escravos
rebeldes?
Uma pandemia que inicialmente não escolhia
classe, agora dizima, em sua maioria, pobres e
negros.
Jesus, hoje sabemos, não era branco. E era
pobre. Nada de esquemas de rachadinhas,
depósitos em conta de esposa, acordos com o
centrão.
O que devemos fazer diante aos impulsos
genocidas do Pôncio Pilatos que hoje ocupa o
mais alto cargo executivo da república? Darmos
a outra face?
Esperar que ele passe? Sim, porque Bolsonaro
vai passar. Não importa se amanhã, se em 2022
ou 2026 ou mais.
O “Eu não posso respirar” de George Floyd
antes de morrer assassinado por alguém que
muito tem de soldado do império romano, foi
decisivo para que Donald Trump tivesse tido
apenas um mandato nos EUA.

Veterinária
Gameleira

Mas, como o Trumpismo, o Bolsonarismo não
irá passar. Porque ambos estiveram sempre aí,
antes mesmo dos Persas inventarem a
cruciﬁcação. “Bolsonarismo” e “Trumpismo”,
com aspas, são apenas o nome para algo que,
durante os milênios já foi conhecido por outras
alcunhas. Algumas tão terríveis e de mau
agouro que não dá sorte sequer escrevê-las aqui.
Outros nomes pelo qual o “Bolsonarismo” já
foi conhecido, atendem, porém, por nomes
chiques, ensinados em universidades de
economia e hoje estampam capas de livros de
auto-ajuda e de propagandas de corretoras de
ações que interrompem videos no Youtube, com
alguém dizendo que “este é o melhor momento
para investir no mercado”.
Enquanto centenas de brasileiros morrem
exclamando que não conseguem respirar.
Jesus, esse sujeito que não era branco e dizia que
todos somos iguais, que temos o mesmo direito,
e que a divisão da humanidade por classes era
coisa do demônio, expulsou os vendilhões do
templo. Foi cruciﬁcado logo depois.

Morreu sem conseguir respirar.
Não dá pra perdoar Bolsonaro e os seus. Eles
sabem o que fazem. Quem votou nele sabia o
que estava fazendo. Quem votou, não era um
desinfelizes decaptado por sauditas, embora
tenha nas urnas agido como não tivesse a cabeça
atada ao tronco.
Democracia é isso. Ao votar, você pode estar
sem cabeça, inteiro, e com seu gesto ceifar
vidas. Ajudar a pregar Cristo na cruz, como diz
o dito popular.
Domingo, dia sagrado para cristãos, é dia de
votar. Vários candidatos estarão representando
o messias que cruciﬁcou uma nação.
O que seremos na solidão e no anonimato da
cabine de votação? Idólatras? Vendilhões?
Soldados do império romano?
Ou lavaremos as mãos?
Na dúvida, vou é com meus Orixás. Com eles,
não há cruzes. Com eles, não há classes. Com
eles, sou porque somos.
Sou porque somos. A mais sucinta deﬁnição de
democracia, ensinada pela ﬁlosoﬁa vinda de
África muito antes de gregos inventarem a
ideia.
Chamem o alienígena para explicar.
Bolsonaro é porque somos.
Porque no anonimato das urnas votamos.
Escolhemos.
Ele só deixará de ser quando deixarmos também
de sermos.
Há gente morrendo, há bicho ardendo, há
árvores queimando.
Somos capazes de escolher querermos respirar
– e não morrermos nessa cruz que o atual
presidente é em nossas costas.
Somos capazes de escolher querermos respirar
– e não morrermos nessa cruz.
Somos capazes de escolher querermos respirar
– e não morrermos.
Somos capazes de escolher querermos respirar.
Somos capazes de escolher querermos.
Somos capazes de escolher.
Somos capazes.
Somos.
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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.
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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!

Felicidades a esse casal maravilhoso!
Adriana & Júnior

Nosso blogueiro da Cidade de Ouro Preto vem fazendo
sucesso no instagram! Esse é o @leozinhodapl

Esbanjando beleza e simpatia por aqui, Gislaine Freitas!

Gleiser Boroni apagou as velinhas no dia 10/11! Sucesso
e Felicidades!

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

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

Empresária de sucesso na Região!
Ana (Marina Barbosa Collections).

Nossa querida Luynara completou mais um ano de vida dia 10/11,
nós do Jornal Panetu’s desejamos toda felicidade do mundo!

