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A palavra mãe não é um substantivo.
É um verbo. Mãe é cuidar,
brigar,
chorar,
brincar,
sorrir,
ajudar,
mudar,
se preocupar,
se irritar...
Mãe é saber
amar!
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
LIBERDADE DE IMPRENSA
Pela primeira vez: Dia das mães será celebrado em distanciamento social.
O jornal Panﬂetu´s festeja à semana da liberdade
de imprensa e esclarece que durante todo o tempo
não se furtou em levar com precisão os fatos reais
no sentido de apresentar a você todas as ações
realizadas pelas autoridades competentes, na
região no combate e enfrentamento ao COVID19. Levamos com imparcialidade e genuinidade o
que interessa nossos leitores e telespectadores
com notícias fundamentadas em fatos com o
único dever de levar informação.
Não foi à toa que a Constituição de 1988
consagrou a liberdade de imprensa como uma das
garantias fundamentais, ao lado da liberdade de
opinião e expressão. De fato, o trabalho realizado
pela imprensa, ao longo da história, promovendo
importantes campanhas de conscientização e de
cidadania, revelando descobertas, auxiliando na
investigação de crimes, contribuindo no combate

à corrupção, muito ajudou no aprimoramento da
democracia e até mesmo no seu retorno, como
ocorreu na campanha pela redemocratização do
Brasil, na década de 80
Um jornalismo independente, combativo e
imparcial é garantia de proteção à cidadania e de
preservação de valores essenciais para o convívio
democrático de uma nação. Há um direito de
informação da sociedade e essa informação, por
meio da imprensa, deve ser completa, livre e
imparcial. A previsão constante do inciso XIV do
artigo 5.o da Constituição consagra o trabalho da
imprensa e o acesso à informação como um
direito de todos, resguardado o sigilo da fonte
quando necessário ao exercício proﬁssional. Ou
seja, ser informado é, antes de tudo, um direito do
cidadão. Há, portanto, um dever da imprensa de
informar e informar bem, com ética,

responsabilidade e amplitude.
Necessário, pois, reaﬁrmar que a liberdade de
imprensa, a garantia do sigilo da fonte, a
inexistência de censura e a não incriminação de
jornalistas pelas matérias que publicam mostramse como garantias essenciais para a preservação
do regime democrático.

Um dia das Mães diferente será vivenciado neste
ano em que a pandemia do novo coronavírus
fecha centros de compra de todo o estado. Com
apenas os serviços essenciais funcionando,
expectativa do comércio é de queda no período.
Em Mariana a realidade parece outra. A equipe
investigativa do jornal está nas ruas e acompanha
nitidamente que vários comércios da cidade estão
com suas atividades em pleno funcionamento,
isso não pode. Contudo, neste momento em que
vivenciamos desejo que seu dia ao lado de sua
mãe, independente do lugar que ela esteja, seja
feliz. Que o sentindo de dizer, “mamãe te amo”,
seja acima de tudo verdadeiro. Portanto, desejo
em nome de todas as mamães um feliz dia das
Mães e que a paz reine não apenas neste dia, mas
em todos os dias que contemplam os afetuoso laço
materno.

Mesmo com chuvas SAAE aﬁrma que
município enfrenta estiagem
O SAAE Mariana, tem estudado novas maneiras
de melhorar o abastecimento de água na parte alta
do município, mas até que estas novas
possibilidades sejam executadas, é preciso contar
com a colaboração dos moradores na prática do
uso consciente da água.
Feliz dia das Mães

UM PAÍS E SUAS MUDANÇAS NECESSÁRIAS
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
dentzrene
Muito tem se falado sobre possíveis mudanças em
nosso mundo após a pandemia que estamos
vivendo. De fato, creio que muitas mudanças
acontecerão, muitos processos serão acelerados.
Creio, por exemplo, que as escolas não irão mais
negligenciar ferramentas tecnológicas, inserindo em
suas propostas pedagógicas essa dimensão como
importante auxílio ao aprendizado. Do mesmo
modo, penso que o mundo comercial também
passará a intensiﬁcar ainda mais suas ferramentas de
comércio eletrônico.
Estamos vivendo um momento crucial em nossa
humanidade, seus rumos podem mudar, mas não
sabemos as direções. Na dimensão pessoal, é um
bom momento para reﬂetirmos sobre os nossos
desejos, nossas ações e nossa história. Por outro
lado, penso ser também um momento crucial para a
reﬂexão acerca do bem comum. Precisamos encarar,
de uma vez por todas, os problemas da ordem social.
Para tanto, precisamos pensar de forma séria e
sincera na sociedade em que vivemos.
O Brasil é um país que precisa encarar seus
problemas de forma mais real e menos fantasiosa.
Proponho aqui algumas reﬂexões.

1 – Não somos um país cordial! Aﬁnal, não existe
cordialidade se a mesma não inclui diversidade e é
seletiva. Somos, muitas vezes, cordiais com os
próximos apenas. O Brasil não foi e não é cordial
com populações pobres, negros, indígenas,
excluídos...
2 – Precisamos enfrentar o racismo. É violento
termos apenas formalmente em nossos currículos
uma “semana da consciência negra” se não
reconhecemos que a nossa sociedade carrega a
horrenda herança do escravismo. É preciso atestar,
mostrar, expor as feridas abertas com o racismo
presente no Brasil. Ele está presente na linguagem,
nos comportamentos, nos pensamentos.
3 – O Brasil precisa encarar seus desaﬁos
educacionais. A educação no Brasil propicia um
grande abismo social. Aﬁnal, cada vez mais
crianças de classes altas possuem estímulos
cognitivos advindos de uma formação ampla, de
inovações tecnológicas. Enquanto boa parte da
população pobre é estimulada ao trabalho braçal,
permanecendo distante das tomadas de decisões
futuras. Eis um dos motivos da alta evasão escolar
no Brasil! Precisamos parar com a hipocrisia de

AO DIA DAS MÃES
No início do inverno, duas ﬁguras encolhidas se
davam os braços, caminhando vagarosamente até o
ponto de táxi. Era uma noite de céu avermelhado
com rasgos cinzentos; fria, apenas fria...
Noite em que pessoas saíam apressadas do
trabalho, das compras, da farmácia, da ginástica,
das consultas médicas e odontológicas. Apenas
início de mais uma noite de inverno. As ﬁguras
centrais caminhavam sem preocupações com
afazeres ou compromissos. Eram perceptíveis
alguns tropeços leves da ﬁgura idosa, talvez pelas
pernas titubeantes, ou pelos pés que se irritavam
com o sapato. Insistia que estava bem, que o
calçamento era culpado pelos passos vagarosos.

René Dentz

pensarmos apenas em algumas classes sociais. A
única forma de alcançarmos uma educação de
qualidade é pensarmos em investimentos do
Estado em uma educação pública.
4 – Somos um país machista! É preciso que as
mulheres não caiam em armadilhas miméticas
presentes desde a infância. Elas podem escolher ser
o que quiserem. Podem ser políticas, trabalhadoras
em qualquer ramo, líderes, mães ou não (sem que
portem a culpa de gerações passadas devido às
escolhas). Não existe nenhum determinismo em
relação ao gênero! Todas as suas pretensas formas
são provenientes de discursos totalitários,
excludentes.
5 – É absolutamente necessário que pensemos qual
o projeto econômico o Brasil deverá seguir. É
preciso que o Estado atue, apresente projetos
econômicos viáveis, inovadores e que representem
uma síntese entre desenvolvimento econômico,
social e ambiental. Não podemos mais deixar
nenhuma dessas dimensões de fora! De uma vez
por todas, precisamos entender que apenas atinge
um índice real de desenvolvimento uma nação que
apresenta senso ético em relação à justiça social e

ao meio ambiente.
5 – Por ﬁm, diria que precisamos urgentemente
resgatar valores democráticos. A democracia é o
único caminho político para preenchermos todos
os itens anteriores. Mas é preciso que a mesma seja
popular e, de fato, representativa. Uma democracia
madura porta o respeito aos direitos fundamentais,
aos horizontes constitucionais. Pluralismo de bens
(não vivemos em sociedades onde um conceito de
“bem” possa prevalecer sobre outros), diversidade
cultural (de religiões, por exemplo), diversidade
sexual (não existem motivos para que grupos
LGBTQ não tenham assegurados os mesmos
direitos de grupos heterossexuais, a não ser
motivos metafísicos, violentos, excludentes e antidemocráticos).
Enﬁm, que tenhamos um Brasil pós-coronavírus
que reconheça e enfrente seus desaﬁos!

Para Maria Aparecida Ferreira Silva

Insistia em destacar a coragem tatuada em seu
peito, para driblar os piores vendavais, apesar da
idade avançada. Insista em dizer que tudo tinha
jeito, independentemente do caso. Insistia, e isto
me deslumbrava peremptoriamente, no pó-dearroz e batom vermelho. Insistia em pintar as
unhas; passar creme no rosto. Insistia em cantar, e
me comovia profundamente com sua voz vívida,
límpida e aﬁnada. Insistia ler em voz alta os livros
das prateleiras do quarto, chamando-me para
escutar sua leitura ﬂuida e performática. Insistia em
dizer que era forte, e isto eu sabia; sabia
perfeitamente de sua força, de sua vida dedicada à
criação, à casa, à educação da prole. Eu sabia,
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como eu sabia de suas benfeitorias... Insistia em
dizer que sempre foi forte, e isto eu também sabia
há punhado de tempo.
Eu me agarrava naquele braço ﬂácido e
enfraquecido pelo tempo. Eu me agarrava naquele
andar meio titubeante, às vezes, tropeçando junto.
Eu me agarrava em seus oitenta anos, em seus
pequenos gestos, em qualquer detalhe, sem me ater
às relevâncias.
Continuávamos a ganhar caminhos, sem nos
preocupar com horários. Ganhávamos a presença
da noite de céu avermelhado e opaco. Ganhávamos
a companhia silenciosa e desconhecida de pessoas
passando; de um pedinte de café, que teve sua noite
premiada pela generosidade dela. E continuávamos
a andar, olhando vitrines; parando, andando
vagarosamente; parando para ver o céu, as estrelas,
as igrejas, os hotéis, e os restaurantes. E
continuávamos a ganhar caminho até o táxi; até a
casa. Eu visualizando, disfarçadamente, seu olhar

Andreia Donadon Leal
Mestre em Literatura pela UFV

que ora se distanciava para algum ponto
inespecíﬁco, capaz de fugir a qualquer momento,
sem se importar com quem estava conferenciando.
Eu sabia que aquilo agora seria sua marca.
Ainda me agarro nela, para me nutrir de sua alma
materna, que ultrapassou e ultrapassa quaisquer
desaﬁos pelos ﬁlhos, independentemente da
estação do ano. Feliz Dia das Mães, MÃE
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“O jornal Panﬂetu´s isenta-se de matérias devidamente assinadas”
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BOA AÇÃO

HTB DOA KITS DE PREVENÇÃO À COMUNIDADE DE MARIANA
@jornalpanetus Empresa promove ação de solidariedade e entrega máscaras descartáveis, álcool em gel e sabonete antisséptico para uso da
comunidade e dos prossionais da área da saúde.
A HTB Engenharia e Construção se une ao
grupo de empresas que se mobiliza para o
enfrentamento dos avanços do COVID-19 no
país.
Como forma de apoiar as iniciativas de
combate à pandemia em Mariana, em Minas
Gerais, a HTB fará a doação de kits de

prevenção e 2 mil máscaras cirúrgicas
descartáveis para uso das comunidades em
situação de vulnerabilidade social e dos
proﬁssionais da área da saúde, além de 60 litros
de álcool em gel e 180 litros de sabonete
antisséptico.
Os insumos foram entregues à Prefeitura de

Mariana nesta semana, na sede da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e
Cidadania.
A HTB atua na região de Mariana como
contratada da Fundação Renova para a
execução das obras de infraestrutura e
ediﬁcações do reassentamento de Bento

Rodrigues.
“A prevenção é uma forma importante de
combate ao Coronavírus. Esta é uma ação de
solidariedade que preza pelo bem-estar da
comunidade de Mariana neste momento tão
desaﬁador”, explica Argeo Costa Neto,
Superintendente de Negócios da HTB.

EMPREGO

FHEMIG ABRE NOVOS CHAMAMENTOS EMERGENCIAIS PARA CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS
@jornalpanetus Vagas são para médicos, farmacêuticos e técnicos de Farmácia e de Patologia. Salários podem chegar a R$ 9 mil.
A Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais (Fhemig) está com processos abertos para
contratação imediata e temporária de proﬁssionais
que irão atuar no enfrentamento à Covid-19. As
vagas são para atuação em Patos de Minas, Belo
Horizonte e Juiz de Fora.
Serão contratados médicos, farmacêuticos e
técnicos de Farmácia e de Patologia, com
vencimentos básicos que variam entre R$ 1.700 a
R$ 9 mil. Todos os editais, com as informações
sobre inscrições, requisitos, entre outras, estão
disponíveis na página da Fhemig.
Conﬁra, a seguir, detalhes das vagas:
Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) –
Patos de Minas – Inscrições: até 17h de 4/5
Unidade hospitalar uma vaga para médico,
preferencialmente nas áreas de Infectologia,
Terapia Intensiva ou Clínica Médica. O
vencimento básico para a carga horária de 12
horas semanais é de R$ 4.595,00 e, para 24 horas
semanais, R$ 9 mil.

Hospital Regional João Penido (HRJP) – Juiz
de Fora – Inscrições: até 15h de 5/5
São dez vagas para médicos, de qualquer
especialidade, com experiência em Terapia
Intensiva (Adulto) ou em atendimento em
Urgência e Emergência. A carga horária é de 12
horas semanais e o vencimento básico, R$
4.595,00.
Hospital Eduardo de Menezes (HEM) – Belo
Horizonte – Inscrições: até 17h de 6/5
Unidade oferece vagas para farmacêutico
bioquímico/ generalista ou biomédico,
farmacêutico generalista (com atuação em
farmácia hospitalar), técnico de farmácia e técnico
de patologia. Ao todo, são oferecidas dez vagas,
sendo: duas para farmacêutico bioquímico, duas
para farmacêutico generalista, três para técnico de
farmácia e três para técnico de patologia. A carga
horária para todas as funções é de 40 horas
semanais. Os vencimentos básicos são de R$
3.464,43 para os farmacêuticos e de R$ 1.700,00
para os técnicos.
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INFORMAÇÃO

VALE SOBRE A RETOMADA DE OPERAÇÃO NA MINA TIMBOPEBA
@jornalpanetus

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

A Vale informa que, essa semana, irá retomar as
operações de processamento a seco na mina de
Timbopeba, parte do Complexo Mariana, em linha
com o informado anteriormente em seu Relatório
de Produção em 17 de abril de 2020. Após
avaliação do plano de retomada das operações
pela auditoria externa contratada para prestar
informações ao Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, a Vale retomou a operação da mina
Timbopeba. As operações estavam suspensas
desde março de 2019.
Testes de vibração foram concluídos em janeiro
de 2020 e foi certiﬁcada a ausência de impacto nas
estruturas geotécnicas do site, que permitiu o
reinicio das operações de processamento a seco
com produção mensal de aproximadamente
330.000 toneladas de ﬁnos de minério de ferro. As

Foto: Arquivo

atividades de manutenção para garantir um retorno
seguro às operações foram concluídas com êxito.
As atividades de processamento a úmido devem
ser retomadas no 4T20, após a conclusão da
construção de um duto para a disposição de
rejeitos na cava de Timbopeba e dependem de
autorização externa. A retomada das atividades de
processamento a úmido permitiria à operação
atingir sua capacidade total de produção de cerca
de 1,0 milhão de toneladas por mês. Alternativas
para antecipar a retomada das atividades de
processamento a úmido estão em avaliação.
A retomada do processamento a seco e o retorno
esperado do processamento a úmido no 4T20 já
estão incluídos no guidance de produção de ﬁnos
de minério de ferro da Vale para 2020, de 310-330
milhões de toneladas.

SAÚDE

FUNED COMEÇA ENTREGA DO PRIMEIRO GENÉRICO DO BRASIL PARA
TRATAMENTO DE INFECÇÃO CRÔNICA POR HEPATITE B
@jornalpanetus Medicamento que reduz risco da progressão da doença, disponível no SUS, era importado dos EUA pelo Ministério da Saúde.
A Fundação Ezequiel Dias (Funed)
começou, nesta segunda-feira (4/5), a entrega
do primeiro medicamento genérico do país para
tratamento de infecção crônica do fígado
causada pelo vírus da hepatite B (VHB). Com o
envio dos primeiros lotes de Entecavir 0,5 mg
ao Ministério da Saúde, mais de 670 mil
comprimidos revestidos serão destinados para o
tratamento disponibilizado pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). O remédio tem objetivo de
reduzir o risco de progressão da doença nos
pacientes e suas complicações, como cirrose,
câncer hepático e morte.
Os demais lotes que fazem parte dessa
primeira fase de entrega já estão sendo
produzidos e têm previsão de envio ao
Ministério da Saúde no ﬁm de maio. O total de

comprimidos enviados na primeira etapa
ultrapassa os 2 milhões e, até no ﬁnal de 2020,
serão alcançadas 5,6 milhões de unidades em
mais duas etapas de entregas.
Para o presidente da Funed, Maurício Santos,
essa primeira entrega concretiza um trabalho
iniciado ainda em 2019. “A Funed foi
responsável pelo primeiro medicamento
genérico do Entecavir em território nacional.
Com isso, ele se torna mais acessível à
população e aos governos, que podem
disponibilizá-los por meio de suas políticas
públicas de Saúde”, observa.
A Funed passa a ser o fabricante exclusivo do
Entecavir para o Ministério da Saúde, que antes
importava o produto dos EUA. “Em toda a
América do Sul, somente o Brasil foi capaz de

sintetizar a molécula com efeito terapêutico, de
desenvolver a formulação e o processo
produtivo para chegar em um produto ﬁnal com
mesma qualidade, segurança e eﬁcácia do
medicamento de referência”, destaca Santos.
Etapas da produção
O processo pra produzir o Entecavir começa
com a emissão da ordem de produção. Para
emitir este documento, todos os insumos - como
matérias-primas e materiais de embalagem devem estar adquiridos e aprovados. Assim
como os insumos, os reagentes e consumíveis
necessários às análises físico-químicas e
microbiológicas devem estar disponíveis em
todos os laboratórios de controle de qualidade.
Em seguida, as matérias-primas são fracionadas
e transportadas para a Farmanguinhos

(Fiocruz), no Rio de Janeiro, parceira da Funed
nessa produção. No local, é feita a fabricação
em granel do medicamento. Os comprimidos
retornam à Funed para controle de qualidade.
Depois da aprovação, cada lote de granel é
envasado, rotulado e embalado.
O chefe do Serviço de Produção na Funed,
Thiago Rocha, destaca não só a importância da
produção nacional do Entecavir, como também
o rigoroso controle de qualidade pelo qual o
medicamento passa. “Ao longo do envase até a
caixa ﬁnal, uma série de controles em processo
são executados em cada equipamento e fase”,
explica. Ele reforça ainda que, mesmo diante do
cenário de combate à pandemia da Covid-19, a
Funed atua na produção do medicamento ao
longo dos meses.

Entrega imediata e sem frete em Mariana, distritos e região.
Agora Reinaldo Silva é Construrey Materiais de Construção!!!
E-mail: construrey2019@gmail.com
Tel: (31)3558-5353 /
Whatssap: (31) 98518-7082
Horário de funcionamento:
7:00h as 18:00h

Endereço: Rua Cônego Amando - nº 285- São José- Chácara

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Aceitamos

Ca ões

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733

CORRETORA@ATENASEGUROS.COM.BR
Endereço: Rua Prof. Waldemar de Moura Santos,
142 (subida para Câmara
Municipal)/ Telefone: (31) 3558-6375
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EM MINAS GERAIS

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE REFORÇA IMPORTÂNCIA DE MEDIDAS
DE ISOLAMENTO
@jornalpanetus Acompanhamento de casos e óbitos permite prever picos de transmissão.
O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo
Amaral, apresentou nesta segunda-feira (4/5), em
coletiva virtual, o cenário epidemiológico da
Covid-19 no estado e enfatizou a importância das
medidas de isolamento para adiar o pico da doença
e impedir o esgotamento dos sistemas de Saúde.
Ele destacou que os municípios que aderirem ao
programa Minas Consciente, para abertura
progressiva de serviços, devem planejar as ações
em conjunto com o Governo de Minas.
“Percebemos uma tendência de diminuição do
isolamento. Minas conseguiu, até o momento,
manter a curva de transmissão dentro do
aceitável, graças a um trabalho coordenado do
Estado e à adesão da população. Por isso, os
municípios que querem aderir ao plano devem nos
sinalizar a intenção para que possamos manter os
bons resultados de Saúde que alcançamos até o
momento”, reforçou.
Os dados do boletim epidemiológico do
coronavírus apontam 2.347 casos conﬁrmados,
incluindo 90 óbitos. Hoje, Minas tem 86 mortes
em investigação e outras 466 descartadas. Segundo
o secretário, os dados permitem fazer uma
avaliação consistente do cenário epidemiológico e
dão sinais sobre o comportamento e a taxa de
transmissão da doença.
“Mesmo não realizando exames em 100% dos
casos notiﬁcados, a Secretaria de Estado de Saúde
(SES-MG) possui mecanismos de controle capazes
de avaliar o real cenário da doença. Um destes é o
acompanhamento diário das notiﬁcações de
casos. Cada pessoa notiﬁcada por síndrome
gripal, mesmo sem diagnóstico laboratorial,

Foto: Divulgação

permite aos técnicos inferir que está
acontecendo”, disse.
Outro mecanismo que permite avaliar o cenário
da doença são as notiﬁcações de óbitos, que são
compulsórias. “Hoje, temos 90 óbitos conﬁrmados
e 86 em investigação, ou seja, mesmo se
tivéssemos todos essas mortes em investigação
conﬁrmadas, não chegaríamos a 200. Isto
demonstra o padrão de comportamento da Covid19 no estado e sinaliza para onde estamos indo”,
observou o secretário.
Interiorização
Na coletiva, Amaral também aﬁrmou que era de
se esperar uma interiorização da doença em Minas

Gerais, devido à circulação de pessoas dentro do
estado. Para evitar que o pico ocorra em diversas
cidades ao mesmo tempo são importantes as ações
regionalizadas feitas pela SES-MG. “Pensando
nisso, a secretaria criou os comitês regionalizados,
que avaliam quais as melhores medidas a serem
tomadas por região de Saúde. O que gostaríamos
é que o pico da doença acontecesse em tempos
diferentes em cada área, facilitando os cuidados e
a estruturação da Saúde, e esta parece ser a
tendência dentro do estado”, avaliou.
Isolamento
O secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral,
destacou mais uma vez que os protocolos do

programa Minas Consciente têm por função
realizar um retorno às atividades que estão
paralisadas de maneira coordenada e segura.
Segundo ele, é importante manter as medidas de
segurança em qualquer circunstância.
“Os estudos da SES-MG são feitos por meio de
dados, exames, planos regionais e com diálogo
constante com municípios e entidades de controle,
como o Ministério Público. Os protocolos do
Estado são para estabelecer direções,
possibilitando que os municípios tomem iniciativas
de acordo com suas particularidades locais e
respeitando suas competências legais”, explicou
Cabral.
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DIA DAS MÃES

CAMPANHA DO GOVERNO ESTIMULA ENVIO DE FLORES NO DIA DAS MÃES
@jornalpanetus Data é oportunidade para diminuir impacto negativo da quarentena no segmento.
O Governo lançou, nesta segunda-feira (4/5), a
campanha “Envie um abraço em forma de ﬂor”,
que estimula a população mineira a presentear
com ﬂores no próximo domingo (10/5), Dia das
Mães.
Promovida pela Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa), em parceria
com as vinculadas Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Emater-MG),
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais (Epamig) e Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA), a iniciativa pretende
minimizar o impacto que a pandemia da Covid19 tem levado ao segmento, um dos mais
afetados no período de isolamento social.
Isso porque cerca de 90% da produção é
voltada especialmente para ﬂores de corte
destinadas a eventos e comemorações, como
casamentos, aniversários, congressos e
formaturas.
Com o cancelamento de eventos, o segmento,
um dos primeiros a ser afetado, pode ser um dos
últimos a voltar à normalidade, já que não há
qualquer previsão de retorno das atividades que
geram aglomeração de pessoas.
Homenagem
Diante deste cenário, a Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
desenvolveu a campanha para incentivar o envio
de ﬂores no Dia das Mães. “Por conta das
medidas de isolamento, eu não vou
pessoalmente levar meu amor para minha mãe
neste ano. Mas irei manifestar todo o meu
carinho enviando uma ﬂor que ela tanto ama.
Você também pode fazer o mesmo. Mande uma
ﬂor para sua mãe, avó, tia, uma madrinha
querida e até para aquela professora que você
tanto gosta. Manifeste seu carinho em forma de
ﬂores”, sugere a secretária Ana Valentini.
A campanha contará com a publicação de peças

gráﬁcas e vídeos nas redes sociais de todo o
Sistema Agricultura, canais que contam com
mais de 120 mil seguidores de todas as regiões
de Minas e do Brasil.
Queda no faturamento
O presidente da Associação dos Distribuidores
e Produtores de Flores e Plantas de Minas Gerais
(ADPF-MG), Flávio de Assis Vieira, conta que o
faturamento de todo o setor caiu cerca de 75%.
“Os 25% que restam têm sido principalmente
graças aos supermercados e às vendas nas redes
sociais e e-commerce”, pontua.
Vieira aproveita para pedir aos mineiros que
enviem ﬂores, presente tão tradicional nesta
data. “A ﬂor simboliza paz, tranquilidade, amor,
atenção. Neste momento, acho que todo ser
humano está precisando disso. Já que não
podemos abraçar, transmitir carinho por meio
da beleza de uma ﬂor é uma excelente
alternativa”, diz.
O produtor Mário Raimundo de Melo, de

Barbacena, na região Central, e de Alfredo
Vasconcelos, do Campo das Vertentes, destaca
que as ﬂores alegram o ambiente doméstico. Ele
lembra que, além de proporcionar momentos de
alegria e encantamento, a ação ajuda os
produtores.
Soluções
Na busca de soluções para enfrentar a crise, o
Governo de Minas, por meio da Seapa, realizou
reunião por videoconferência com a Câmara
Técnica Setorial da Floricultura para conhecer
as principais necessidades dos produtores no
momento.
Segundo a coordenadora do Programa Estadual
de Pesquisa em Flores, Hortaliças e Plantas
Medicinais da Epamig, Simone Reis, Minas
Gerais é o segundo maior produtor brasileiro de
ﬂores e plantas ornamentais. “O setor emprega
em média 10 pessoas por hectare, valoriza a
mão de obra feminina e pode ser opção de renda
para a agricultura familiar, daí a sua

importância para o estado”, avalia.
Ações conjuntas da Epamig e Emater-MG
também estão sendo desenvolvidas para realizar
um diagnóstico da situação atual, apoiar
ﬂoricultores e promover iniciativas para o
fortalecimento do setor. “Continuamos
assistindo alguns produtores em relação aos
cuidados sanitários e buscando alternativas
para ajudá-los a superar este momento, seja por
meio de televendas, comércio on-line, entrega
em domicílio ou buscando reduções no custo de
produção”, explica o diretor técnico da EmaterMG, Feliciano Nogueira de Oliveira.
Certiﬁcação
O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA),
que possui 15 selos de certiﬁcação para diversos
produtos agropecuários, foi responsável pelo
primeiro selo de ﬂores orgânicas do Brasil. O
certiﬁcado foi entregue a um produtor de
Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO E PRECISO
OS MELHORES EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
SATISFAÇÃO GARANTIDA
CUSTO-BENEFÍCIO
TECNOLOGIA DE PONTA PARA REPAROS

Endereço: MG-129, n° 160, Km 3,5 B. Gogo Morro
Santana - Mariana - MG /Telefone: (31) 99737-7000

*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

Rua Diamantina -881 - Cabanas /
Avenida Manoel Leandro Corrêa - 228

31 3557-4418
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ALMG

ASSEMBLEIA RECONHECE CALAMIDADE EM BH E OUTRAS 55 CIDADES
@jornalpanetus Projeto aprovado amplia autonomia nanceira dos municípios em razão da crise causada pela pandemia de Covid-19.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) aprovou, nesta quinta-feira (30/4/20),
proposição que reconhece o estado de
calamidade pública em Belo Horizonte e em
outros 55 municípios mineiros, em decorrência
da pandemia causada pelo novo coronavírus.
O Projeto de Resolução (PRE) 92/20, de
autoria da Mesa da Assembleia, foi aprovado na
forma original. A Reunião Extraordinária do
Plenário utilizou recursos técnicos que
permitem a deliberação e votação por meio
remoto e em turno único, a ﬁm de cumprir as
recomendações de isolamento social que visam
à contenção da pandemia de Covid-19.
O relator designado em Plenário para o projeto,
deputado Cássio Soares (PSD), não propôs
qualquer alteração no texto elaborado pela
Mesa, que englobou solicitações encaminhadas
por 56 prefeituras. “Trata-se de medida
necessária em face do cenário instaurado pela
pandemia do coronavírus (Covid-19), já que os
seus impactos transcendem a saúde pública e
afetam a vida de toda a sociedade”, avaliou o
deputado, em seu parecer.
O PRE 92/20 reconhece o estado de
calamidade pública nos 56 municípios que
menciona pelo prazo de 120 dias, a partir da data
de entrada em vigor do respectivo decreto
municipal. Esse reconhecimento poderá ser
prorrogado pela Assembleia Legislativa
enquanto durarem os efeitos da pandemia no
município.
Apesar de os decretos de calamidade pública de
Belo Horizonte e das demais cidades já estarem
em vigência, as prefeituras precisam da
aprovação da ALMG para obter o direito de
suspensão de prazos e limites referentes a
despesas com pessoal e dívida pública ﬁxados
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Municípios
Além da Capital mineira, o projeto aprovado
abrange também os seguintes municípios da
Região Central (incluindo aqueles inseridos na
Região Metropolitana de Belo Horizonte):
Abaeté, Caeté, Ibirité, Itabira, Itaguara,

recebimento.sgm@almg.gov.br). Ambos os
documentos devem estar em formato editável
(.doc ou .odt), a ﬁm de viabilizar a publicação no
Diário do Legislativo.
Projeto trata do direito de arrependimento
pelo consumidor
Na mesma Reunião Extraordinária desta
quinta-feira, foi também aprovado pelo Plenário
o PL 4.244/17, do deputado Sargento Rodrigues
(PTB). A proposição determina que o
fornecedor, ao distribuir produtos e serviços por
meio de comércio eletrônico, deve informar os
meios adequados para o exercício do direito de
arrependimento pelo consumidor.
O projeto foi aprovado na forma de novo texto
(substitutivo nº 2) apresentado pelo relator,
deputado Cássio Soares. De acordo com o
deputado, essa nova redação incorporou
sugestões de alteração da deputada Celise
Laviola (MDB) e dos deputados Elismar Prado
(Pros), João Magalhães (MDB) e Guilherme da
Cunha (Novo).
O novo texto incluiu o prazo para entrada em
vigor da norma, que será de 30 dias após sua
publicação. Também acatou sugestão da
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da
Assembleia, explicitando que a regra se
restringe às empresas fornecedoras sediadas no
Foto: ALMG / Divulgação Estado.
Também seguindo orientação da CCJ, o texto
Jaboticatubas, João Monlevade, Lagoa Santa, Rio Doce, Governador Valadares e Santana do aprovado retirou os dispositivos do projeto
Mário Campos, Matozinhos, Morro da Garça, Paraíso.
original que criavam regras mais especíﬁcas
No Sul de Minas, Alfenas, Cambuí, para as empresas, preferindo restringir essas
Nazareno, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves,
Santa Luzia, São João del-Rei e São José da Cambuquira, Carmo da Cachoeira, Extrema, obrigações ao que propõe o Código de Defesa
Guaranésia, Itajubá, Itanhandu, Santos Dumont do Consumidor.
Lapa.
No Centro-Oeste mineiro, o PRE 92/20 trata e São Sebastião do Paraíso. No Triângulo
O código federal já prevê, de forma genérica,
também de Arcos, Bom Despacho, Campo Belo, Mineiro, os municípios de Araguari, Centralina ser dever dos fornecedores a correta informação
Itapecerica, Nova Serrana e São Gotardo. Nos e Conceição das Alagoas. E no Alto Paranaíba, sobre os produtos e serviços. O prazo para
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, estão Campos Altos, Coromandel e Serra do Salitre.
desistência é de sete dias da compra ou do
Outros municípios que precisem do recebimento do produto ou serviço. A
incluídos no projeto os municípios de Almenara,
reconhecimento dessa situação excepcional proposição aprovada pela Assembleia, no
Nanuque, Novo Cruzeiro e Teóﬁlo Otoni.
Na Zona da Mata, o projeto abrange Bicas, para o enfrentamento da epidemia devem entanto, vai além ao tornar mais claro e
Goianá, Manhuaçu, Pirapetinga, Porto Firme e encaminhar ofício, acompanhado do decreto de exequível o direito do consumidor a rescindir os
Viçosa. No Norte de Minas, Espinosa, Montes estado de calamidade, à Secretaria-Geral da contratos ﬁrmados por meio de comércio
Claros, Monte Azul e São Francisco. No Vale do Mesa da Assembleia (no endereço eletrônico eletrônico.

URBAN STYLE

Quem não abre mão de andar bem vestido e
na moda atual economizando de verdade
vai até a Urban Style Multimarcas!

multimarcas

A loja do seu estilo!

Rua Wenceslau Bras, 15 B - Centro - Mariana - MG

Venha nos conhecer!
31 985948697
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DÓLAR

ALTA DO DÓLAR DEVE FAVORECER EXPORTAÇÕES
@jornalpanetus Valorização da moeda americana pode beneciar vendas internacionais de produtos agropecuários.
Os impactos da Covid-19 em todo o mundo
motivaram uma leve redução nas exportações do
agronegócio mineiro no primeiro trimestre. No
entanto, com as sucessivas elevações do dólar, a
expectativa é que as vendas de commodities agrícolas
para os mercados internacionais voltem a crescer.
A desvalorização do real em relação à moeda
americana tem se acentuado, tornando os produtos
brasileiros mais atraentes para os países compradores,
o que pode favorecer a comercialização de grãos,
frutas, carnes e diversos outros itens da cadeia
produtiva do campo.
Da mesma forma, os custos de produção, compostos

em boa parte por componentes importados, podem se
elevar. Entretanto, a expectativa é de que o saldo da
balança comercial para o agronegócio seja positivo.
Parcerias
Mesmo com o pequeno recuo pontual nas vendas, o
estado realizou 146 parcerias comerciais nos
primeiros três meses do ano. A China, como de praxe,
foi o principal comprador, seguida pelos Estados
Unidos e pela Alemanha.
O café, commodity que responde por mais da
metade da pauta do agronegócio, gerou receita de
US$ 915 milhões nesse período e foi enviado para 77
países, incluindo três estreantes: Belize, Irã e Iraque.

Subsecretário de Política e Economia Agropecuária
da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), João Ricardo Albanez,
destaca que o mercado externo precisa ser avaliado
diariamente. “Até momento, ainda não veriﬁcamos
uma retomada signiﬁcativa do consumo nos
diferentes países. A expectativa é que, à medida que
ocorra o controle dos casos de Covid-19 na Ásia, na
Europa e nos Estados Unidos, o volume de
exportações possa ser expandido”, analisa.
Carnes
Em um balanço do trimestre, o segmento de carnes
apresentou excelente desempenho, com crescimento

de 10% na receita devido ao aumento do consumo
internacional, principalmente no mercado chinês. As
vendas no período somaram US$ 202,39 milhões.
O principal destaque do segmento foi o setor de
carnes suínas, com vendas de US$ 8,25 milhões e
4,27 mil toneladas, o que equivale ao crescimento de
180% e 140%, no valor e no volume,
respectivamente. Hong Kong (US$3,6 milhões) e
Cingapura (US$ 2 milhões) foram os principais
destinos.
Já a carne bovina atingiu a marca de US$ 153,04
milhões, enquanto as vendas de frango totalizaram
US$ 39 milhões.

SANEAMENTO

“PENSANDO EM MINAS” DEBATE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO
@jornalpanetus

Tema integra discussão do Parlamento Jovem de 2020; estudantes do programa podem mandar perguntas até quarta (6).

O último debate do Pensamento em Minas
realizado em parceria com o Parlamento Jovem de
Minas (PJ Minas) será gravado nesta quinta-feira
(7/5/20). O programa promoverá a análise sobre os
recursos hídricos e o saneamento básico, com a
participação remota dos palestrantes e do
entrevistador, atendendo às medidas de
distanciamento social em função da Covid-19.
O Pensando em Minas é um programa da Escola
do Legislativo, que aborda temas relacionados
com política e Poder Legislativo, por meio de
palestras e apresentações de teses e trabalhos de
servidores da Assembleia Legislativa de Minas
Grais (ALMG) ou pesquisadores de instituições
mineiras de ensino superior.
Os estudantes que participam do programa podem
enviar suas perguntas até a próxima quarta-feira
(6), ao meio-dia, por mensagem para os perﬁs do
PJ Minas no Instagram e no Facebook, além de
perguntar nos comentários do post de divulgação e
mandar vídeos por mensagem nas duas redes.
Durante o programa, será abordado o projetopiloto de monitoramento do esgoto em Belo

Armazem
das
Especiarias
Um Cantin
piquininim
cheiim de tudo que
um bom
mineirim pode gostar!

*Pimentas e Conservas
*Azeites, Especiarias e
Temperos
*Café, Açúcar Mascavo e
Fubá
*Mel, Geléias e Doces
*Castanhas e Frutas
Secas
*Queijos e Defumados
*Cachaças Tradicionais

Av. Getúlio Vargas, 61 A - Centro - Mariana

Horizonte e Contagem (Região Metropolitana de
Belo Horizonte) para descobrir informações sobre
a disseminação da Covid-19 em comunidades
especíﬁcas, ao longo do tempo.
Também será abordada a importância da prática
das engenharias civil, sanitária e das águas como
meio para redução das desigualdades sociais e da
melhoria da qualidade de vida dos seres humanos.
Este encontro terá a presença do professor da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Carlos Chernicharo e do engenheiro civil Mauro
da Costa Val. Carlos é doutor em Engenharia
Ambiental pela Newcastle University (UK), pósdoutor pela Universidade de New South Wales
(Austrália) e coordenador do projeto-piloto de
monitoramento de esgoto.
Mauro é especialista em Engenharia Sanitária e
Ambiental pela UFMG e em Avaliação de
Impactos Ambientais pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), além de ser mestre em
Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
pela UFMG. O debate será intermediado pelo
Foto: Divulgação / Saneamento Básico consultor da Casa Alexandre Bossi.

*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
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POLÍTICA

OS DESAFIOS DE UMA FAMÍLIA NO PODER
@jornalpanetus Nomeação, por Bolsonaro, de amigo do lho investigado para a PF é escandalosa.
O desenrolar dos acontecimentos vai dando razão
à acusação mais grave feita pelo ex-ministro Sergio
Moro contra o presidente da República, de que Jair
Bolsonaro age motivado pelo objetivo de reduzir a
Polícia Federal a um instrumento pessoal do
ocupante do Planalto.
Os primeiros indícios de conﬁrmação constavam
das palavras do próprio chefe do governo na sextafeira (24). A propósito de defender-se do que pouco
antes havia dito o ex-juiz da Lava Jato, o presidente
admitiu que fazia pressões sobre o Ministério da
Justiça para arrancar informações da Polícia Federal.
Na sequência, Moro divulgou mensagens trocadas
com Bolsonaro em que o mandatário citava
repercussões de um inquérito para apurar fake news
e ameaças a magistrados, que corre no Supremo
Tribunal Federal, como motivo para substituir o
diretor da PF.
No sábado (25), foi revelado que a apuração,
presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, havia
identiﬁcado o vereador Carlos Bolsonaro como um
dos articuladores do esquema criminoso de
intimidação. O ciclo se fechava, mas ainda não se
completara.

Foto: Alexandre de Moraes / Divulgação

O delegado nomeado pelo presidente da República
para assumir a Polícia Federal, Alexandre
Ramagem, é amigo do ﬁlho Carlos.
Um outro conviva da família Bolsonaro, Jorge
Oliveira, teria sido indicado para a pasta da Justiça
não fosse uma forte pressão palaciana para

Veterinária
Gameleira

demover o chefe de Estado. Acabou sendo indicado
para o cargo André Mendonça, que era o titular da
Advocacia-Geral da União.
Escandalosa é pouco para qualiﬁcar a promoção de
Ramagem à cheﬁa da Polícia Federal nesse
contexto. Por mais que cautelas, como a tomada por

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/

Alexandre de Moraes ao proibir a troca dos
delegados que conduzem o inquérito das fake news,
possam evitar danos pontuais, a intenção de
aparelhar o órgão policial ﬁcou clara e parte do
presidente da República.
Não à toa, ações para anular a posse do indicado a
diretor-geral da PF começaram a chegar às cortes
federais, inclusive ao Supremo. Alegam que
Bolsonaro cometeu abuso de poder e desvio de
ﬁnalidade na nomeação do amigo.
Na cartilha do neoautoritarismo em voga em
algumas partes do planeta, aparece como item de
destaque a lenta cooptação dos órgãos
independentes do Estado pelos tentáculos do
candidato a caudilho.
Jair Bolsonaro segue mestres como Nicolás
Maduro, da Venezuela, e Victor Orbán, da Hungria,
ao tentar transformar a PF num birô a serviço da
família presidencial.
Precisa ser contido pelas instituições. A PF hoje
exige mais, e não menos, garantias —como um
diretor-geral submetido ao escrutínio do
Legislativo— para a sua atuação técnica e
republicana.
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POLÍTICA

AMADORISMO POLÍTICO NÃO É VIRTUDE
@jornalpanetus Demos um voto de conança à antipolítica, agora colhemos os frutos.
Macron, Boris Johnson, Conte: líderes de
diferentes colorações ideológicas, todos viram
sua popularidade subir na pandemia. Nenhum
deles foi particularmente genial: apenas
compareceram à chamada da responsabilidade,
o que naturalmente fez com que a população se
unisse ao redor de seu chamado ao esforço
coletivo pelo bem comum.
Jair Bolsonaro fugiu. Não só não foi capaz de
implementar nenhuma resposta sua à epidemia
como ainda escarneceu de quem tomava esse
papel.
Numa franca admissão da própria inutilidade,
quando informado que passáramos de 5.000
mortos, respondeu apenas: "E daí? Lamento,
quer que eu faça o quê?".
Ele realmente acredita em fazer "isolamento
vertical" e aplicar hidroxicloroquina
universalmente? Tinha a faca e o queijo na mão
para brigar por essas soluções, mas preferiu se
ausentar e reclamar. Para completar, criou

novas crises por conta própria, como a que
culminou na saída de Sergio Moro.
Isso não é problema de ser esquerda ou direita:
é de falta de capacidade política. Embora tenha
longa carreira, Bolsonaro sempre foi um
político inábil e inexpressivo, característica que
carrega na Presidência.
Isso o torna um líder fraco, incapaz de criar
consensos e capitanear o barco.
Em cima desse vazio, novas lideranças crescem
e batem cabeça com ele. Para cada fracasso ou
pedra no caminho, há um culpado: o Congresso,
o STF, a imprensa, o ministro traidor, as pessoas
que torceram contra. Uma hora as desculpas não
enganam mais.
O contraste entre os dois ministros da Saúde na
pandemia é ilustrativo. Mandetta, além de
médico, é político. Quando a epidemia bateu em
sua porta, não fez nada excepcional: desenhou
um plano de combate (o isolamento social),
alinhou-se com outros ministros e governadores

e se comunicou com ﬁrmeza e tranquilidade
com a população.
Teich é médico também, e suas diretrizes não
diferem de Mandetta: manter o isolamento
social. Mas não é político. Na
hora de
comunicar, vemos um ministro inseguro e
vacilante. Em videoconferência com senadores,
perguntado sobre o pico da doença, respondeu
que "não sei e ninguém sabe". Disse ainda que
"está literalmente navegando às cegas". Não é
o tipo de discurso que inspire conﬁança! Por
isso, desde a saída de Mandetta, o Ministério da
Saúde sumiu.
Essa carência de habilidade política é natural
num país que aprendeu a demonizá-la; em que
"político proﬁssional" é termo de insulto, e em
que, portanto, o amadorismo é tido por virtude.
Com alguma justiﬁcativa aﬁnal, práticas
inaceitáveis foram normalizadas no cotidiano
da política e com uma boa dose de exagero, o
Brasil deu um voto de conﬁança à negação da

política. Não quis melhorá-la, mas destruí-la.
Parte da culpa aí foi da imprensa e dos
formadores de opinião. Nos anos loucos da
Lava Jato e do impeachment, "a classe política"
foi alçada à vilã nacional e aqueles que a
combatiam eram santos.
O resultado está aí: um vácuo nocivo ocupa o
poder e apresenta como única resposta à sua
incapacidade o ﬂerte com o autogolpe e a
ditadura.
Já disse antes e repito que retirar Bolsonaro
por seus crimes de responsabilidade --como
manda a lei é o único jeito de recuperar alguma
estabilidade no Brasil e nos retirar da rota
golpista. Mesmo que isso aconteça, contudo, o
desaﬁo maior continuará posto: sermos capazes
de escolher bons representantes. Optar pela boa
política aquela que entrega resultados e
contempla a todos em vez do canto da sereia
autoritária, que serve apenas ao ditadorzinho da
vez.

POLÍTICA

FORÇA-TAREFA APREENDE PRODUÇÃO CLANDESTINA DE ÁLCOOL EM GEL
EM BH
@jornalpanetus Empresas investigadas fabricavam a mercadoria sem autorização da Vigilância Sanitária.
Numa ação conjunta realizada na terça-feira
(5/5), Ministério Público, Polícia Civil, Receita
Estadual de Minas Gerais e Vigilância Sanitária
estadual e de Belo Horizonte ﬁscalizaram quatro
empresas que atuam na capital. O objetivo da
operação “Alquingel” foi combater a produção e a
comercialização irregulares do produto que vem
sendo bastante procurado pelos consumidores e
usado como forma de prevenção ao contágio da
Covid-19.
Segundo Francisco Lara, auditor ﬁscal e
coordenador da operação pela Receita Estadual, o

rápido surgimento de diversas marcas de álcool em
gel chamou a atenção. “Um indício forte de
irregularidade é que o volume de notas ﬁscais
emitidas com esta mercadoria não cresceu na
mesma proporção do número de marcas
encontradas no mercado”, explica.
Karla Hermont, delegada responsável pelas
investigações na Polícia Civil, acrescenta que “o
apoio da Vigilância Sanitária estadual e de Belo
Horizonte permitiram apurar que as
i r re g u l a r i d a d e s n ã o s e l i m i t a v a m à
comercialização sem a nota ﬁscal exigida por lei,

mas que também a produção do álcool em gel era
feita sem a devida autorização”.
Ao todo, foram apreendidos 1.669 litros de álcool
em gel em embalagens de 500 ml e de 5 litros,
além de 3,6mil litros de álcool etílico hidratado que
seriam usados na produção de uma nova remessa.
Uma amostra do material apreendido foi
encaminhada pela Vigilância Sanitária estadual
para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), que fará
os testes necessários para comprovar a segurança e
a eﬁcácia do produto fabricado pelas empresas
ﬁscalizadas. Se a análise for positiva, os 1.669

litros de álcool em gel serão doados. Caso o
resultado seja negativo, todo o material será
inutilizado e descartado.
A Receita Estadual vai avaliar, ainda, as planilhas
de produção, controle de estoque e de vendas das
empresas. Os dados
servirão para calcular o
montante do imposto sonegado.
A operação “Alquingel” contou com a
participação de dez auditores ﬁscais da Receita
Estadual, nove policiais civis e oito agentes das
Vigilâncias Sanitárias estadual e municipal de Belo
Horizonte.

“Mãe é sinônimo
de amor incondicional,
de certeza de termos
alguém que nos quer
tão bem ou mais ainda
que a si mesma.’’

31

99665-0926

Em especial às mães
Marianenses!

Oﬁcinas diferenciadas:
*Master Chenho
*Alimentação Saudável
*Sentidos do meu corpinho
*Hora do conto
*Pintando o sete
*Mãe Natureza
Aulas de inglês, artes e música
Aulas extracurriculares
*Ballet, Taekwondo e kung fu
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EM MINAS GERAIS

MARIANA: DEPUTADO THIAGO COTA
VIABILIZA REDE DE TELEFONIA MÓVEL
EM ÁGUAS CLARAS
@jornalpanetus Facebook: Jornal Panetu’s - Site: www.jornalpanetus.com.br
É pensando no bem estar da população e nas
facilidades da rede, que o deputado Thiago Cota
viabilizou uma antena telefônica para o distrito
Águas Claras, em Mariana. Lembrando que, cada
vez mais integrado na nossa sociedade, o celular é
ferramenta de trabalho, instrumento de informação
e oportunidade de acesso a inovações e serviços.
A aquisição foi adquirida através do programa
“Alô Minas!”, do governo de Estado, e será
instalada em breve. Conforme o parlamentar, é
essencial que cidadãos tenham os mesmos

recursos em mãos, estando eles nos grandes
centros urbanos ou nas Zonas Rurais e lugares
periféricos.
“Devemos trabalhar para que o desenvolvimento
chegue às pessoas, independente da classe social
ou do endereço”, frisa. Antes que a antena seja
instalada, o edital do programa prevê parceria com
operadora prestadora de Serviço Móvel Pessoal
(SMP). Ainda não há deﬁnição sobre qual empresa
de telefonia terá a concessão da rede.

Foto: Divulgação
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EM MARIANA

RÁDIO UFOP CHEGA À MARIANA
@jornalpanetus Quase uma década para a realização de um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
No dia 1º de maio foi inaugurada em Mariana a
Rádio UFOP, aguardada há quase uma década
pela cidade. O processo para trazer a Rádio até
terras marianenses foi longo e contou com o
apoio de diversos proﬁssionais, que desde o ano
de 2011 vêm trabalhando para sua implantação.
O coordenador de comunicação institucional da
Universidade Federal de Ouro Preto, Chico
Daher, aﬁrmou que “As crises apresentam
possibilidades interessantes sobre nossas
próprias ações, porque elas têm a virtude de nos
tirar de nossas zonas de conforto. Depois de oito
anos de trabalho, com a participação de diversos
atores, entramos no ar, e estou muito feliz com
isso. Um dever foi cumprido.”
Em 2011 tivemos o primeiro vislumbre desta
possibilidade, quando o Ministério das
Comunicações lançou um edital de habilitação
para rádios educativas. No ano de 2017
ﬁnalmente recebemos a concessão, e em 2020, a
UFOP recebeu permissão para realizar o serviço
de rádio com caráter educativo. No mesmo mês,
a câmara dos vereadores aprovou a indicação
(105/2020) do vereador Juliano Duarte, que
tomou a frente para que a rádio UFOP tivesse o
apoio da prefeitura de Mariana, por meio de um
convênio entre o poder executivo e a
universidade. Chico Daher explicou, em
declaração, que “buscamos a articulação com
novos atores – no caso a Prefeitura e a Câmara
Municipal de Mariana – para viabilizarmos os
ajustes ﬁnais dessa empreitada. Constatamos,
assim, considerando a trajetória histórica de
construção deste projeto, que a Rádio UFOP de
Mariana se conﬁgura como resultado de uma
construção coletiva.”
O apoio e a indicação foram fundamentais para
a entrada do sinal da Rádio em Mariana. O
coordenador de operações da rádio, Danilo
Nonato, disse que “graças a essa indicação e aos
esforços do Juliano Duarte, conseguimos, em
tempo recorde de 15 dias, colocar a emissora no
ar. Ainda temos muita coisa para executar,
desaﬁos técnicos pela frente, mas a nossa
emissora já está ao vivo com a cobertura para a

ARMAZÉM A GRANEL
ARMAZÉM

- DIET
- LIGHT
- SEM GLÚTEN
- SEM LACTOSE
- VEGETARIANA
- LOW CARB

Endereço: Rua Direita - 87 - Mariana
Telefone: 31987815398
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cidade de Mariana. O próximo passo é ampliar o
nosso sinal para a região e distritos, mas desde
já, tivemos todo o apoio do Juliano. Em nome da
Associação de Comunicação Educativa, Roquete
Pinto, eu agradeço ao vereador pelo apoio, pelo
empenho com a educação e com a comunicação
pública. O objetivo da rádio UFOP é ser
diferenciada, e que possa levar até a casa do
cidadão marianense música, educação e cultura
através de suas ondas”.
O professor Eleonardo Lucas Pereira, pró-reitor
de planejamento e desenvolvimento da UFOP,
agradeceu a todos os envolvidos no projeto
“gostaríamos de agradecer imensamente a toda
a equipe que contribuiu pra isso, a equipe da
UFOP, a equipe da comunicação institucional,
mas também aos parceiros do município de
Mariana. A prefeitura de Mariana, através da
secretaria de obras e do prefeito Duarte Junior. E
também à Câmara Municipal, através do
vereador Juliano Duarte, que foi o responsável
pela indicação que propiciou e vem propiciando
à UFOP estabelecer um convênio de parceria
com a prefeitura de Mariana, visando contribuir
para a infraestrutura do sistema de rádio (...) a
rádio é uma conquista não só da comunidade
universitária, mas de toda a comunidade
marianense. É um canal que chega para trazer
muita informação, muita música boa e muita
programação de qualidade.”
O vereador Juliano Duarte deu boas-vindas à
Rádio, declarando que “esta é uma grande
conquista para a cidade, pois permitirá o acesso
gratuito à informação, sem vínculos comerciais e
voltada para a comunicação educativa.
A Rádio UFOP permitirá que a informação,
educação, cultura e entretenimento cheguem a
milhares de pessoas de forma democrática”. O
conteúdo produzido pela emissora alcançará
cerca de 500 mil pessoas em todo o entorno da
região dos inconﬁdentes, e o objetivo será levar
para um número sempre maior de pessoas. Como
aﬁrmou Danilo Nonato, a rádio vem para ouvir as
vozes e dar espaço às comunidades da nossa
região.

Pão fresquinho e
muitas delícias
todos os dias!

Avenida Manoel Leandro Corrêa - 450 Barro Preto / Telefone: (31) 3557-4271
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RENOVA

FUNDAÇÃO RENOVA: OBRAS DOS REASSENTAMENTOS DE BENTO
RODRIGUES E PARACATU RETORNAM DE MANEIRA GRADUAL.
@jornalpanetus Retorno das intervenções no aterro sanitário de Mariana e na cachoeira de Camargos.
Desde terça-feira, 5 de maio, a Fundação
Renova retomou de forma gradual algumas obras
civis em Mariana, incluindo atividades nos
reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de
Baixo e na modalidade do reassentamento
familiar. A decisão de retomada das obras civis
considera a Deliberação nº 17 do Comitê
Extraordinário Covid-19 do Governo de Minas
Gerais, que inclui o setor da construção civil na
lista de atividades e serviços essenciais. As
atividades foram paralisadas em 23 de março
como medida emergencial de prevenção e
segurança frente à pandemia da Covid-19 e
seguiram o Decreto Municipal de Mariana
10.030/20.
A retomada das atividades acontecerá em etapas,
com um número reduzido de trabalhadores para
evitar aglomerações, e seguirá orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do
município de Mariana, conforme o Decreto
Municipal 10.071, de 30 de abril de 2020.
Também em atendimento ao Decreto 10.071/20,
a Fundação Renova encaminhou ao município um
Plano Estratégico de Retomada das atividades das
obras civis, que foi aprovado pela Comissão
Municipal para Assuntos ligados à Renova
(COMAR), autorizando o retorno das obras nos
termos do Decreto e do Plano Estratégico.
Em Bento Rodrigues, cerca de 290
trabalhadores, de um total de aproximadamente 2
mil pessoas mobilizadas antes do decreto de
emergência, devem atuar em atividades com foco
em terraplenagem, contenção, fundação e
ediﬁcações. Em Paracatu de Baixo, cerca de 100
colaboradores, de um total de 1.098, trabalharão
nas atividades de terraplenagem, fundação de
casas com licença simpliﬁcada e drenagem
pluvial. Para os trabalhadores que não retornaram
às atividades, foram adotadas soluções como a
modalidade de home ofﬁce, redução de jornada de
trabalho ou suspensão de contrato
temporariamente, sem demissões.
Já no reassentamento familiar, cerca de 35
colaboradores irão se concentrar na execução de
demolições e instalação de coberturas e telhados,

Adriana
NOIVAS

nas reformas de imóveis, e nas atividades de
terraplenagem e fundações, no caso de construção
de casas rurais.
Aterro sanitário e cachoeira
A obra de readequação do Aterro Sanitário de
Mariana também será retomada. Serão cerca de 35
trabalhadores para intervenções como montagem
da estrutura do galpão de triagem e ﬁnalização do
prédio administrativo, além dos processos de
terraplenagem. Durante a paralisação das obras no
local, apenas os serviços essenciais, como o
recebimento do lixo e seu recobrimento,
continuaram acontecendo, com as devidas
medidas de segurança. A obra de readequação
permitirá que os resíduos sejam inseridos em
locais devidamente impermeabilizados, a ﬁm de
impedir o contato do lixo com o terreno natural.
A recuperação da cachoeira de Camargos, distrito
de Mariana, é outra frente de trabalho que será
reiniciada. O trabalho de intervenção no local
começou em março deste ano e prevê a retirada do
rejeito, a revitalização do poço e a revegetação da
mata ao redor. Nesta retomada, 6 colaboradores de
Mariana serão mobilizados e trabalharão ao ar
livre, a 500 metros de distância do centro urbano
do distrito. A previsão é de que os serviços sejam
executados em 30 dias após o reinício das

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

atividades.
Medidas de segurança
Para a retomada das obras, serão adotadas ações
como aferição diária de temperatura dos
colaboradores; alternância de horário nas
refeições servidas em marmitex e distanciamento
social nas ﬁlas, mesas e cadeiras; fácil acesso a
álcool gel e a pontos de higienização com sabão;
uso obrigatório de máscaras e distância mínima de
1,5 metro entre os trabalhadores; ocupação
reduzida nos transportes dos trabalhadores,
garantindo mais espaço entre os passageiros. O
efetivo mobilizado, em sua maioria, é de
proﬁssionais locais. Aqueles que são provenientes
de outras regiões passaram por quarentena como
medida de precaução.
Com base nas orientações da OMS, não serão
escalados os colaboradores pertencentes aos
grupos de risco. Além disso, haverá isolamento de
trabalhador em caso de quadro gripal e a
realização de testes em colaboradores, para casos
suspeitos de contaminação pela Covid-19.
Para que não ocorra impactos da pandemia nas
comunidades do entorno dos reassentamentos,
não haverá parada de veículos nessas regiões e
nem frequência no comércio local.
Status dos reassentamentos

Atualmente, no reassentamento de Bento
Rodrigues, as casas estão sendo construídas pela
construtora HTB e os terrenos dos imóveis estão
em diferentes etapas: contenção de lote, fundação,
alvenaria e cobertura.
As obras da Escola Municipal e do Posto de
Saúde e Serviços estão na etapa de alvenaria. A
pavimentação da estrada que dá acesso ao terreno
do reassentamento foi concluída em outubro,
juntamente com a sinalização e a iluminação da
via, assim como a rua São Bento, principal via da
nova comunidade, que recebeu pavimentação
asfáltica. As demais ruas recebem intertravados
(bloquetes com melhor qualidade). Em paralelo,
as obras de infraestrutura, como drenagem, redes
de água e esgoto, pavimentação e energia elétrica,
seguem em execução.
Em Paracatu de Baixo, as obras do
reassentamento estão sendo executadas pela
construtora Andrade Gutierrez, que atualmente
realiza as seguintes atividades: execução de aterro
no trecho B área da contenção em terra armada,
terraplenagem das vias de acesso e das áreas dos
lotes, obras de bueiros de drenagem pluvial, redes
de água e esgoto.
Em setembro de 2019, a comunidade aprovou os
projetos conceituais da escola e do posto
avançado de saúde. Em dezembro, teve início a
etapa de construção das fundações das primeiras
casas, após a liberação da licença simpliﬁcada
para execução de nove estruturas de fundação. Em
janeiro foram ﬁnalizados os projetos dos
equipamentos coletivos, tendo sido aprovados
pela comunidade os projetos do Posto Avançado
de Saúde, Posto de Serviços, Cemitério, Escolas
Infantil e Fundamental.
Para o reassentamento familiar, a Fundação
Renova adquiriu 41 imóveis para famílias que
optaram por essa modalidade de atendimento,
prevista nas diretrizes de reparação do direito à
moradia. Essa modalidade destina-se aos núcleos
familiares que optaram por não retornarem para os
reassentamentos coletivos, sendo 15 imóveis para
reformar, 24 imóveis para construir e 2 lotes
vagos.

Eletrônica
Qualidade nos serviços
prestados! Pontualidade no prazo!
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EM MINAS GERAIS

GOVERNO EXPANDE ENTREGA DE DOCUMENTOS EM UAIS DA CAPITAL E
DO INTERIOR
@jornalpanetus

Além de carteiras de identidade já emitidas, CNH E CRLV também podem ser retirados.

Os serviços de entrega de documentos nas
Unidades de Atendimento Integrado (UAIs)
foram expandidos em Minas Gerais. Além da
unidade Praça Sete, em Belo Horizonte, outras
12 unidades da Região Metropolitana e do
interior do estado estão fazendo entrega de
carteiras de identidade que já estavam prontas e
de documentos do Departamento de Trânsito de
Minas Gerais (Detran-MG). Estão disponíveis,
por meio de agendamento, entregas da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) e do
Certiﬁcado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV).
A diretora central de Atendimento Presencial
da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão (Seplag), Christiane Bolda Lazzarotti,
reforça que os documentos a serem retirados são
os que já foram emitidos antes do fechamento
das UAIs, em função das medidas de

enfrentamento ao coronavírus. No caso do
Detran, estão disponíveis nas UAIs os
documentos que agentes dos Correios não
conseguiram efetivar a entrega nas residências.
“Depois de três tentativas mal sucedidas de
entrega da CNH e do CRLV no endereço
cadastrado pelo cidadão, os Correios enviam
esses documentos para as UAIs. No entanto,
para que o interessado consiga retirá-lo em
uma das unidades, é necessário preencher um
formulário, disponível no site do Governo de
Minas”, explica Christiane.
Para checar se o documento está em alguma
UAI, o cidadão deve acessar este link, informar
os dados e preferências no atendimento, por
exemplo a opção de ser atendido no período da
manhã ou da tarde. Já para emitir novos
documentos, no momento, é necessário
procurar diretamente o órgão responsável pela

emissão, como o Instituto de Identiﬁcação da
Polícia Civil de Minas Gerais e o Detran-MG.
Além da UAI Praça Sete, na capital, a entrega
de documentos já está disponível nas unidades
de Araçuaí (Jequitinhonha/Mucuri), Barbacena
(Central), Betim (Região Metropolitana),
Caratinga (Rio Doce), Coronel Fabriciano (Rio
Doce), Divinópolis (Centro-Oeste), Lavras
(Sul), Muriaé (Mata), Paracatu (Noroeste),
Passos (Sul), Patos de Minas (Alto Paranaíba) e
Ponte Nova (Mata).
“Se o documento estiver na unidade, um e-mail
será enviado com a data e horário da entrega,
respeitando as orientações de segurança em
função da pandemia, como o uso de máscaras”,
acrescenta a diretora, ressaltando que as
medidas garantem o controle do ﬂuxo de
pessoas dentro das UAIs e evita aglomerações.

UAIs que realizam entrega de RG, CNH e
CRLV (após agendamento):
- Araçuaí
- Barbacena
- Betim
- Caratinga
- Coronel Fabriciano
- Divinópolis
- Lavras
- Muriaé
- Paracatu
- Passos
- Patos de Minas
- Ponte Nova
- Praça Sete (Belo Horizonte)
UAIs que realizam emissão de carteira de
identidade (após agendamento):
- Betim

EM OURO PRETO

EM OURO PRETO: LABORATÓRIO DA FAOP DESENVOLVE PROJETO DE
RESTAURO DO CRUZEIRO DA ESCOLA DE MINAS
@jornalpanetus Facebook: Jornal Panetu’s - Site: www.jornalpanetus.com.br
O Laboratório de Conservação e Restauro Jair
Afonso Inácio | Labcor da Fundação de Arte de
Ouro Preto | FAOP realizou a elaboração do
projeto de restauro do cruzeiro pertencente à
capela anexa à Escola de Minas da Universidade
Federal de Ouro Preto | Ufop, localizada na Praça
Tiradentes. Parte da cruz, feita em pedra-sabão,
sofreu uma queda do alto da capela, no ano de
2017.
O projeto de restauro, feito com a orientação do
professor do Curso Técnico em Conservação e
Restauro da FAOP, Sílvio Luiz Rocha, tem o
objetivo de restituir a integralidade da escultura e
interromper os processos de degradação,
preservando a sua imagem simbólica e
documental. A coordenadora do Laboratório,
Bianca Monticelli, explica que “o Labcor, além de
elaborar o projeto, ﬁcou responsável por fazer
essa ponte entre a Ufop e os órgãos responsáveis
para sua aprovação. Sob responsabilidade da
Ufop, será contratado um proﬁssional de cantaria
para a execução da obra, e o Labcor vai

acompanhar todo o procedimento”.
A presidente da FAOP, Julia Mitraud, destaca a
importância da recuperação da cruz. “Erguida
sobre a Capela de Nossa Senhora da Conceição,
oratório do Palácio dos Governadores, que teve
segundo estudiosos, os ornamentos do plinto do
arco do retábulo entalhados pelo Aleijadinho, a
cruz da Escola de Minas, como é conhecida, é uma

uma ave, que serão agora integramente
restaurados e reintegrados à paisagem de Ouro
Preto”, conta.
O trabalho, que ainda não tem prazo para ser
iniciado devido ao isolamento social, será
ﬁnanciado pela Fundação Gorceix. O diretor do
Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas,
Hernani Mota de Lima, salienta a parceria entre as
instituições. “A restauração da cruz da capela da
Escola de Minas ﬁnalmente será realizada graças
à parceria da FAOP com a Ufop, na elaboração
do projeto, e graças ao ﬁnanciamento da obra pela
Foto: Filipe Barboza / Asscom FAOP
Fundação Gorceix”, ressalta.
Sobre o Labcor
das imagens mais características da cidade. Vindo
Voltado para acervos públicos e particulares, o
da Igreja das Mercês de Cima, focaliza-se a capela Laboratório de Conservação e Restauro Jair
e o cruzeiro da Escola de Minas, com o Pico do Afonso Inácio | Labcor da FAOP presta serviços no
Itacolomi ao fundo, formando um cenário de campo da restauração de bens integrados móveis e
singular beleza. Esta imagem ﬁcou prejudicada imóveis, além de laudos técnicos que oferecem
por danos causados por inﬁltrações ao longo dos diagnósticos das obras. Interessados nos serviços
anos, o que provocou a queda do cruzeiro e de um podem entrar em contato pelo e-mail:
dos pináculos laterais da capela após o pouso de laboratoriorestauracao@faop.mg.gov.br.

Cirugiã-Dentista - Clínica Geral
Especialista em Periodontia, Saúde Pública e
Implantodontia
Mestre em Periodontia, Clínicas Odontológicas PUCMG

CARLOS
V e í c u l o s

Tv.Salomão Ibrahin, 74 - A - Centro - Mariana/MG
Telefone: (31)3557-1753 - E-mail: teman@superig.com.br

Endereço: Rua Helvio Moreira De Morais, 15 - Vila do Carmo / (31) 3558-5129

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
AVENIDA NOSSA SENHORA
DO CARMO - 440 - MARIANA

/magmotos_mariana

/magmotosmariana
magmotosmariana
@hotmail.com
Juninho - (31) 9 8914-4010
Bisk8 - (31) 9 8788-1829

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
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EM MINAS GERAIS

GESTORES DO EXECUTIVO PRESTAM ESCLARECIMENTOS A DEPUTADOS
MINEIROS
@jornalpanetus Secretária de Agricultura e presidente da Cemig participam de reunião sobre medidas do governo relacionadas à pandemia.
A prevenção e o combate ao coronavírus e as
consequências da pandemia em diversos setores da
sociedade têm motivado reuniões com gestores do
Poder Executivo na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG).
Na última quarta-feira (06/05), participaram da
reunião Especial do Plenário o presidente da Cemig,
Reynaldo Passanezi Filho, e a secretária de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana
Maria Soares Valentini. Eles vão abordar as
medidas que vêm adotando diante do atual cenário
de calamidade pública decorrente da Covid-19.
O encontro com o representante da Cemig
aconteceu na quarta-feira. Estiveram presentes no
Plenário, além do executivo, o presidente da
ALMG, deputado Agostinho Patrus (PV), e o
presidente da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, deputado Thiago Cota (MDB). Os
membros efetivos da comissão e os presidentes das
Comissões de Minas e Energia e Extraordinária das
Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos,
respectivamente, deputados Repórter Rafael
Martins (PSD) e Gil Pereira (PSD), também
poderão apresentar seus questionamentos, de forma
remota, como deﬁne a Deliberação da Mesa 2.737,
de 2020.
A secretária Ana Maria Valentini pertence ao
grupo de pessoas mais suscetíveis à infecção pelo
coronavírus, o chamado grupo de risco, e, por isso,

de produtos na Central de Abastecimento de Minas
Gerais (CeasaMinas), em Belo Horizonte. A
secretaria desmentiu a informação, ao esclarecer
que a gravação foi realizada durante a limpeza do
local mostrado.
Fato é que o isolamento social imposto pela
pandemia trouxe preocupações quanto à oferta e
comercialização de alimentos, assim como em
relação à situação de produtores rurais, que viram
sua clientela se reduzir, além de terem que continuar
a se expôr ao risco de contaminação pelo
coronavírus.
Tarifa de energia

Foto: Divulgação

também participará virtualmente do encontro, assim
como os membros efetivos da referida comissão.
Abastecimento

Chegou a viralizar nas redes sociais um vídeo,
compartilhado inclusive pelo presidente Jair
Bolsonaro, com uma denúncia de desabastecimento

O governador Romeu Zema anunciou, em março,
que consumidores cadastrados na Tarifa Social, que
concede descontos a famílias de baixa renda, terão
garantido o fornecimento de energia.
Os débitos com a Cemig poderão ser parcelados
em até seis vezes, sem juros e multas. O
parcelamento também vale para hospitais públicos,
ﬁlantrópicos, unidades de pronto-atendimento e
microempresas de setores afetados pela crise.
No dia 9 de abril, o governo federal editou, por
sua vez, a Medida Provisória 950, que isenta a
população com consumo inferior a 220 kWh do
pagamento da conta de luz no período de 1º de abril
a 30 de junho.

EM MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO ANUNCIA PAGAMENTO INTEGRAL PARA SERVIDORES
DA SAÚDE E SEGURANÇA
@jornalpanetus Vencimentos serão quitados no próximo dia 15.
O Governo de Minas Gerais informa que os
servidores das áreas de Saúde e Segurança
Pública receberão o salário integralmente no dia
15/05. O pagamento será possível nesta data
após grande esforço do Estado no ﬂuxo de

caixa, para conseguir os recursos necessários
que contemplem os proﬁssionais da linha de
frente do combate ao coronavírus nos 853
municípios mineiros.
A quitação do salário de todo o funcionalismo é

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

prioridade do Governo de Minas, mas a situação
ﬁnanceira do Estado tem se deteriorado
gravemente em razão da pandemia e, por isto,
ainda não é possível anunciar uma data para os
demais servidores.

Para o mês de maio, a estimativa é que haja
uma queda de R$ 2,2 bi na arrecadação. O
Estado segue acompanhando o desempenho das
contas públicas e anunciará a escala assim que
possível.

Mercearia Bom Preço
Atendimento eﬁciente
Preço justo
Produtos de qualidade

Endereço: Rua Bom Jesus, 618 / Telefone:(31) 3557-1088
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CÂMARA DE OURO PRETO

VEREADORES OURO-PRETANOS DISCUTEM DIVERSOS DOCUMENTOS
DURANTE À 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA
@jornalpanetus Facebook: Jornal Panetu’s - Site: www.jornalpanetus.com.br
Na última terça-feira (5), o legislativo ouropretano realizou, de forma remota, a 11ª Reunião
Ordinária de 2020. Na pauta, diversos documentos
solicitando melhorias para a cidade. Entre eles, a
Indicação 60/2020, de autoria do vereador Geraldo
Mendes (PT), solicitando que a Guarda Municipal
dê orientaões às pessoas que precisam enfrentar
ﬁlas nas agências bancárias em relação ao uso de
máscaras e também para que respeitem o
distanciamento social. Lembrando que, de acordo
com o Ministério da Saúde e a Organização
Mundial da Saúde (OMS), essas medidas são
importantes para evitar a contaminação pelo novo
coronavírus.
“Grande parte dessas pessoas estavam nas ﬁlas
para sacar os 600 reais referente ao auxílio
emergencial do governo federal, o que é legítimo e
importante. Mas constatamos que as pessoas não
estão usando as máscaras e tão pouco tendo
distanciamento umas das outras e nós não temos a
presença da guarda municipal”. Outro documento
apresentado pelo vereador foi a Representação

31/2020, para ser encaminhada à mineradora Vale.
“A empresa não parou a sua produção, ou seja,
todos os seus funcionários estão trabalhando
durante a pandemia. O pedido é para que ela
forneça máscaras para os moradores do distrito de
Antônio Pereira já que, na localidade tem pessoas
de lá que trabalham nessas empresas, seja Vale ou
Samarco ou em empreiteiras, e esse trabalho não
parou. Além do mais, os moradores do distrito têm

pandemia, as empresas de ônibus estão reduzindo
os horários, até por questão de segurança. Mas
está dando muita aglomeração nos pontos de
ônibus, principalmente nos primeiros horários da
manhã e mais na parte da noite. Também têm
vários relatos de assaltos, tanto aqui no bairro Alto
da Cruz, quanto no Padre Faria, Alto das Dores,
em geral. Nossa preocupação é muito grande
porque sabemos que, quem pode, está ﬁcando em
casa, mas são muitas pessoas que têm que sair de
suas casas para trabalhar e, com essa redução dos
Foto: Divulgação / Arquivo
horários dos ônibus, está acontecendo muita
aglomeração. Fiz essa representação ao
que ir até Mariana para fazer compras, ir ao comandante da 52º Batalhão da Polícia Militar,
banco e muitas dessas pessoas não têm condições para que polícia redobre a atenção nesses horários
de terem máscaras. Tenho certeza que isso é da manhã e da noite para diminuir essas
simplório para uma empresa do porte da Vale”, ocorrências de assalto e garantir a segurança
pontuou.
dessas pessoas”, disse.
Outro documento apresentado durante a Reunião
As Reuniões estão sendo transmitidas pelo
foi a Representação 30/2020, de autoria do YouTube e site da Câmara. Lembrando que, de
vereador Marquinho do Esporte (SD). “Fizemos acordo com a Portaria 13/2020, a Casa segue com
essa representação porque, nesse momento de as atividades suspensas por tempo indeterminado.

EM MINAS GERAIS

EMPREENDEDORISMO É TEMA DE SEMINÁRIO ON-LINE PARA
FORNECEDORES LOCAIS
@jornalpanetus Evento gratuito será realizado nesta quinta-feira (7) para orientar empresários de Minas Gerais e do Espírito Santo.
O empreendedorismo será tema do 4º webinar
(seminário on-line) para os fornecedores locais
de Minas Gerais e do Espírito Santo. Promovido
pela Fundação Renova, com apoio da DVF
Consultoria, o seminário visa capacitar e
preparar empreendedores e empresas para
possíveis oportunidades de negócio e geração
de empregos.
O seminário Empreender É Se Reinventar
acontece nesta quinta-feira (7), das 16h às 17h.

O evento é gratuito e, devido ao enfrentamento
da pandemia do coronavírus, será realizado online, com transmissão pelo YouTube.
Os interessados em participar devem
conﬁrmar presença pelo link:
https://bit.ly/35wUHzs. Após a inscrição, os
participantes receberão um e-mail com o acesso
à transmissão. O evento contará com emissão de
certiﬁcado.
A palestra será mediada por Marcus Vinicius

Cabral, da DVF Consultoria, e ministrada por
Bruno Malbar, da Gulover, empresa do ramo
alimentício. Os participantes poderão enviar
suas dúvidas e interagir via chat.
A videoconferência tem como objetivo
apresentar o dia a dia e os desaﬁos de um
empreendedor.
A iniciativa faz parte dos programas de
Desenvolvimento de Fornecedores e Estímulo à
Contratação Local da Fundação Renova.

Serviço
Evento: 4º webinar com o tema Empreender É
Se Reinventar
Dia: 7/5 (quinta-feira)
Hora: 16h às 17h
Transmissão: YouTube
Inscrição: https://bit.ly/35wUHzs
Dúvidas:
enviar e-mail para:
jucilene.martins@fundacaorenova.org
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COVID-19

EMENDAS PARLAMENTARES SÃO DESTINADAS PARA COMBATE À COVID-19
@jornalpanetus Decreto do governador abre crédito especial de mais de R$ 39 milhões para o remanejamento desses recursos.
Crédito especial no valor de R$ 39,4 milhões
será destinado ao Programa de Enfrentamento
dos Efeitos da Pandemia de Covid-19. Decreto
do governador Romeu Zema (Novo) com essa
ﬁnalidade foi publicado no Diário Oﬁcial do
Estado da última sexta-feira (1º/05).
O valor é proveniente do remanejamento de
emendas parlamentares para o combate ao
coronavírus, conforme previsto na Lei 23.632,
de 2020. Ela é oriunda do Projeto de Lei
1.750/20, do governador, aprovado de forma
remota pelo Plenário da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) no dia 1º de abril.
A norma criou o referido programa e
estabeleceu o aporte total de cerca de R$ 300
milhões para a prevenção e o enfrentamento da
doença.
O Decreto 206 especiﬁca que os repasses serão
divididos em ações da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese), da Fundação
Ezequiel Dias (Funed), da Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais (Fhemig), da
Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais (Hemominas) e
do Fundo Estadual de Saúde (FES).
O decreto traz ainda detalhamento das dotações
orçamentárias anuladas para a compensação do
crédito especial e das emendas parlamentares
individuais, de autoria de 49 deputados.

Foto: Divulgação / Fundação Ezequiel Dias

FES
Também foi publicado na mesma edição do
Diário Oﬁcial o Decreto 204, do governador,

que abre crédito suplementar no valor de R$
43,9 milhões para o FES, também para o
combate ao coronavírus. Serão utilizados

valores provenientes do excesso de arrecadação
de recursos recebidos por desastres
socioambientais.

M.E GESSO

Mude seu ambiente

Contatos: Mário - 9 9666-5997 / Elias - 9 8606-9297
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EM MARIANA

HTB DOA KITS DE PREVENÇÃO À COMUNIDADE DE MARIANA
@jornalpanetus

Empresa promove ação de solidariedade e entrega máscaras descartáveis, álcool em gel e sabonete antisséptico para uso da
comunidade e dos prossionais da área da saúde

A HTB Engenharia e Construção se une ao
grupo de empresas que se mobiliza para o
enfrentamento dos avanços do COVID-19 no
país.
Como forma de apoiar as iniciativas de
combate à pandemia em Mariana, em Minas
Gerais, a HTB fará a doação de kits de
prevenção e 2 mil máscaras cirúrgicas
descartáveis para uso das comunidades em
situação de vulnerabilidade social e dos
proﬁssionais da área da saúde, além de 60 litros
de álcool em gel e 180 litros de sabonete
antisséptico.
Os insumos foram entregues à Prefeitura de

Foto: Divulgação / Comunicação

Mariana nesta semana, na sede da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e
Cidadania.
A HTB atua na região de Mariana como
contratada da Fundação Renova para a
execução das obras de infraestrutura e
ediﬁcações do reassentamento de Bento
Rodrigues.
“A prevenção é uma forma importante de
combate ao Coronavírus. Esta é uma ação de
solidariedade que preza pelo bem-estar da
comunidade de Mariana neste momento tão
desaﬁador”, explica Argeo Costa Neto,
Superintendente de Negócios da HTB.

EM MARIANA

EM MARIANA PLANO DE AÇÃO PARA O RETORNO GRADUAL DAS
ATIVIDADES ECONÔMICAS É LANÇADO
@jornalpanetus

Medida busca exibilizar atuação do setor econômico do município.

O município de Mariana iniciou um planejamento para o
retorno gradual das atividades econômicas, com a prática de
medidas especialmente pensadas para evitar aglomerações e
seguir o combate à pandemia do novo coronavírus. Além
disso, os comerciantes precisam assinar o documento do
Plano de Ação, se comprometendo a seguir as medidas
preventivas estabelecidas pelo Comitê Gestor do Plano de
Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 de
Mariana/MG.
O comerciante deve baixar o modelo do Plano de Ação
acessando o site da prefeitura e preencher com os dados
necessários. Após o preenchimento, é necessário protocolar o
documento pelo e-mail protocolo.mariana@gmail.com ou,
caso não seja possível pelo e-mail, presencialmente no
Departamento de Documentação e Arquivo.
A Prefeitura de Mariana informa que as determinações
poderão ser revistas a depender da evolução da proliferação
da COVID-19.
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Sociais da Leticia Aguilar
Dia das mães!!
“Mãe é força que tudo aguenta, que tudo suporta por amor. É sublime
conforto onde se aninham desesperos, desgostos, corações quebrados ou
apenas desencontrados...
Mãe é pilar seguro, colo de amor incondicional, sorriso e palavra que
acalmam, que orientam. Para todas as mães que na Terra representam o
maravilhoso milagre da criação; que geram com o seu ventre e amam com o
coração; um bom dia na data que por excelência as celebra: o Dia das Mães!”

Feliz dia das mães para a melhor mãe do mundo!
Que Deus te dê muita saúde e paz! Seus lhos te amam
muito! Continue sempre com esse sorriso lindo no rosto!

Viva dia 06 de maio! Viva meu querido e amado irmão
Anderson! Que Deus te abençoe sempre meu amor!
Felicidades!

Maio é um mês repleto de aniversariantes especiais, e não
podemos esquecer do nosso querido colunista René Dentz.
Feliz aniversário!

Aniversariante especial do mês de maio, Jesus Sinhá!
Felicidades e muita saúde!

Hoje é aniversário do querido Pablo Dulico! Nós do Jornal
Panetu’s desejamos tudo que há de bom no mundo!

Dia 10 é aniversário do querido prossional Douglas
Brandão! Desejamos mais um ano cheio de paz, saúde e
amor! Na foto ao lado de sua noiva Emily!

