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Obras do Reassentamento atrasadas e medo da prescrição que ocorrerá em
2021 são algumas das angústias sofridas pelos atingidos, conta o Dr. Tiago
Semim em entrevista exclusiva ao Jornal Panetu’s.
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
VOTO CONSCIENTE: À IMPORTÂNCIA DE CONHECER OS CANDIDATOS
Serão quatro anos de governo, seu futuro depende de um voto consciente!
A realização das Eleições 2020 para o cargo de
prefeito e de vereador nos municípios se
aproxima, e, com ela, aumenta a expectativa de
mudanças no cenário político.
Muitos eleitores, entretanto, não acreditam ser
possível mudar a história de sua cidade e insistem
na ideia de que a corrupção é inerente à política.
Todavia, as eleições municipais deste ano
determinarão o futuro de cada cidade para os
próximos quatro anos, motivo pelo qual é
fundamental que cada eleitor faça a sua opção de
modo consciente e com seriedade.
Nesse contexto, é necessário entender que a
República Federativa do Brasil se constitui em
Estado democrático de direito no qual “todo
poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente” (art. 1º,
parágrafo único, da Constituição Federal de
1988).
Assim, o sentido da democracia está na

possibilidade de o cidadão exercer a soberania
popular, que se concretiza pelo sufrágio universal
e pelo voto direto e secreto na escolha dos
governantes. Daí, o eleitor tem em suas mãos um
importante instrumento de mudança política e
social: o voto.
O Brasil é um país reconhecido pela sua ampla
representatividade democrática. No entanto, nem
sempre foi assim. Houve momentos em nossa
história de grandes restrições ao direito de
participação popular no processo de escolha dos
governantes: as mulheres não tinham direito de
votar; o voto era deﬁnido pela renda (voto
censitário – direito apenas dos ricos) e, ainda,
controlado por coronéis (voto de cabresto).
Contudo, desse modo, no atual contexto político
e social do Brasil, os dias destinados à realização
das eleições representam um dos raros momentos
em que todos se igualam, pois não há diferença
de raça, sexo, condição ﬁnanceira, classe ou

grupo social, já que existe igualdade de valor no
voto dado por cada cidadão.
Diante da liberdade e da igualdade no exercício
da soberania popular, é fundamental que o voto
seja consciente, pois esse é um fator
preponderante para que se alcance um resultado
satisfatório no pleito. Mas como alcançar essa
consciência?
Conhecer o funcionamento do processo
eleitoral brasileiro, entender o sistema por meio
do qual os candidatos são eleitos, perceber o que
é legítimo e aquilo que ofende a moralidade da
disputa eleitoral contribui para a conscientização
do eleitor na escolha de seus representantes.
É importante que o eleitor procure se informar a
respeito das ideias do partido político ao qual o
seu candidato está ﬁliado, pois a ideologia
partidária – ou seja, os propósitos daquela
legenda – está ligada ao que o candidato
escolhido realizará se for eleito.

O eleitor deve estar atento à atuação de cada
candidato. Aqueles que possam tentar comprar
votos ou oferecer alguma vantagem em troca de
apoio político certamente continuarão a
promover a corrupção se forem eleitos.
Precisamos entender, contudo, que nem todo
político é igual ou corrupto. Existem candidatos
interessados em promover uma mudança social e
política, por isso devemos buscar conhecer as
propostas do candidato e do seu partido, assim
como o seu passado.
Portanto, diante das considerações
apresentadas, conclui-se que o cidadão, no pleno
exercício da democracia, tem um forte papel no
destino do seu país, cujo instrumento é o voto
consciente. Logo, o eleitor que exercer o seu
direito ao voto, a partir de uma decisão madura,
reﬂetida e consciente, contribuirá para impedir a
eleição de maus políticos e possibilitará o alcance
de uma maior legitimidade no processo eleitoral.

AFETAÇÕES E RELACIONAMENTOS
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
O ser humano porta em sua vida presente o seu
passado. Alguns conseguiram elaborar melhor seus
traumas e outros simplesmente transformam
elementos traumáticos em sintomas. Em sua
singularidade o ser humano já é um ser complexo,
imagine então quando se relaciona com outros,
sobretudo em um relacionamento diário com um
parceiro amoroso, por exemplo.
Tendemos a buscar soluções também no outro, em
um caminho de fantasias, ilusório, em que as
idealizações são predominantes. Uma vez que,
depois de um tempo, vemos que os sintomas
permanecem, que os traumas não foram elaborados
por causa do relacionamento (mesmo porque
ninguém pode elaborar nossos traumas em nosso
lugar), então o outro deixa de ser mocinho e se torna
um belo vilão. Também nesse momento estamos
enganados. O outro não é nem a nossa salvação, nem
a nossa condenação.

Na clínica psicanalítica, é muito comum escutar
pessoas que identiﬁcam a fonte de seus problemas
em seu parceiro ou em sua parceira. Aos poucos,
com o avançar da análise, vai entendendo que o
outro não tem um lugar tão central, que, em última
instância, seus problemas são apenas seus, frutos
de momentos do passado que estão em demasiado
presentes. Traumas não-elaborados falseiam a
realidade e as relações.
Como nos ensina Freud: “O investimento
libidinal em um objeto não eleva a autoestima. A
dependência ao objeto amado tem como efeito a
redução daquele sentimento: uma pessoa
apaixonada é humilde. Um indivíduo que ama
priva-se, por assim dizer, de uma parte de seu
narcisismo, que só pode ser substituída pelo amor
de outra pessoa por ele”.
De fato, há uma dimensão de vulnerabilidade nas
relações que se traduz em afetações constantes.

Por isso, muitos acreditam ser o relacionamento o
seu maior problema.
Existe hoje em nossa sociedade, por outro lado,
um sentimento de independência das pessoas.
Cada vez mais algumas gerações se consideram
autossuﬁcientes e não dependentes de
relacionamentos, dos outros, de ninguém.
Comumente são pessoas que procuram canalizar
seu sintoma no trabalho, em uma intensa vida
proﬁssional. Não há problema de fato em ﬁcar
sozinho, as pessoas não precisam identiﬁcar o
estar com o outro, em um relacionamento, com a
completa felicidade. Não existe felicidade
completa, nem felicidade, apenas seres desejantes.
Por outro lado, também não há problema em
relacionar-se, estar vulnerável, dividir traumas e
sofrimentos, dores e alegrias. O que é preciso
fazer é não projetar fantasias, idealizações e
horizontes neuróticos. É preciso entender que o

René Dentz
dentzrene
outro não vai resolver nossos traumas e que se os
levamos ao relacionamento o cenário pode se
complexiﬁcar imensamente.
Há poucos meses escutei uma frase interessante
aos nossos tempos, penso eu: “Já fui logo
perguntando ao meu pretendente se ele faz análise,
pois assim já terá então resolvido e elaborado suas
questões, seus traumas, ou pelo menos estará
nesse processo”. É um caminho...

TRIBUNAL ASSUSTADOR
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Estupro culposo – esta é a nova bizarrice
jurídica no país das abobrinhas e do vale-tudo.
Chove suavemente, escuto o farfalhar da chuva
sobre o asfalto molhado. Os dois vocábulos,
"estupro culposo" tremulam nos ouvidos. A
culpa do crime é da vítima que provocou o ato
libidinoso? Assassinato culposo? A vítima pediu
pra tomar um tiro, uma facada, uma pancada ou
ser estuprada? Bem disse um estudioso – o
mundo está infestado de idiotas de todas as áreas
de formação.
Errei no cálculo do tempo, pensei que não
choveria, acordei em manhã raiada de sol; meia
volta da tarde, céu nublou. Liguei o rádio. Ouvi o
noticiário: estupro culposo, estupro culposo.
Pensei na estapafúrdia sandice do locutor. Errou
na leitura, coitado. Deve ser a enxurrada de

notícias. Todo dia é um punhado novo de
sandice na pauta. Nenhum juiz, em pleno juízo
das faculdades mentais sentenciaria: DECIDO:
Estupro culposo. Legalizaram o estupro?
Legalizaram o crime? Mulher é culpada de ser
estuprada? Lembrei-me da fatídica frase: "você
nem merece ser estuprada". Que país é este que
culpa a vítima? Que advogado, defensor das
leis, sapateia a torto e a direito sobre a vítima? E
o juiz? Chamem a Polícia, a OAB, o MP, os
Direitos Humanos, as Redes Sociais e a NASA.
Tem até um ministro astronauta por aí, não tem?
Não sei se desligo o rádio ou a internet.
Chuva encorpada, relâmpagos acendem o céu.
Trovões ecoam e me lembro que é possível
calcular a distância do relâmpago com esse
delei sonoro em relação à luz. Cachorro late
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assustado, coração bate desgovernado. Tenho
medo de usar roupas que marcam as curvas do
meu corpo roliço e dos meus seios. Tenho
receio agora de destacar minha boca em fotos
de redes sociais. Terei que parar de usar
batom? Só do rosto contido, sem fazer
biquinho, porque juízes podem achar tentador.
A mulher, por ser mulher, é ridicularizada em
uma sessão de julgamento neste Estado
Democrático de Direito, mesmo na condição
de vítima de um estupro.
Lembro que o líder do governo na Câmara
dos Deputados disse, na semana passada, que é
preciso chamar uma nova Constituinte, porque
a Constituição Brasileira só fala em direitos.
Segundo ele, precisa falar em deveres. Parece
que congressistas, advogados e juízes
desconhecem a grandeza da democracia, da
liberdade, do respeito e da emancipação
conquistada em 1988.

Tenho medo do advogado, do juiz e das
pessoas que apedrejam mulheres. Minha
coragem feminina está sendo forçada a ter
insegurança e medo de recorrer à justiça, para
defender meus direitos, minha liberdade de
expressão... Até o amanhecer, nublado,
chuvoso ou ensolarado, será necessária a
feminina batida da justiça, para além do
placebo jurídico de apenas exibir a deusa da
justiça em estátuas!
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ELEIÇÕES: NOVOS PREFEITOS ENCONTRARÃO “CENÁRIO DESAFIADOR” NAS CIDADES
@jornalpanetus Municípios podem criar alternativas para criação de emprego e geração.
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Rua José Moringa - 01 Bauxita/ OP

(31)3552-3798
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os mandatários dessas cidades estão sempre na luta
por mais repasses federais e dos estados, e pela
inclusão de emendas no Orçamento Geral da União.
“O prefeito faz o quê, se ele tem pouca arrecadação
e uma demanda enorme?”, pergunta.
Eduardo Straz, da CNM, também aponta para a
distorções e opina que o país deve rever o “arranjo
federativo”. Ele salienta que oito de cada dez
municípios têm perﬁl rural, no entanto, a base de
arrecadação prevista em lei para os municípios é de
matriz urbana, como o Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), por exemplo. Ou seja, a principal
vocação econômica e de geração de riqueza do
município, a agricultura familiar, gera recursos que
não ﬁcam para o município.
“Sobre toda essa riqueza criada de produto
primário, o município não tem competência de
tributar nada, quem arrecada é outro ente
federativo. Assim, quem vive dependente do
município são o estado e a União”, pondera Miota
ao inverter o discurso de que os municípios são
dependentes das transferências constitucionais do
estado, fundo de participação com base no Imposto
sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços
(ICMS) e da União - fundo de participação formado
com base no Imposto de Renda sobre a Fonte
(IRRF) e no Imposto sobre Produto Industrializado

(IPI).
Problemas e soluções
Mas se os problemas estão nos municípios, as
soluções também podem estar, admitem os
especialistas. “O prefeito tem muitas possibilidades,
apesar de muitas limitações. Onde tem um grande
problema também tem oportunidade”, acredita
Paulo Miota, do Sebrae. O receituário é simples: “o
dinheiro do município ﬁca no município.”
As prefeituras costumam ser o maior empregador e
o maior comprador nas cidades. Miota sugere que a
administração municipal confeccione na cooperativa
local de costureiras o uniforme da rede pública, que
se contrate microempreendedores individuais (MEI)
para fazer pequenos reparos em prédios públicos e
que comprem toda a merenda escolar da produção
local.
O gerente de desenvolvimento territorial do Sebrae
também recomenda que as prefeituras diminuam a
burocracia e agilizem a liberação de alvarás, “sem
abrir mão do controle”, para o estabelecimento de
empresas nas casas de quem faz home ofﬁce. Ele
sugestiona que os municípios procurem se
consorciar com outras cidades para investimentos
em saúde e tratamento de resíduos sólidos. Há mais
sugestões no Guia do Candidato Empreendedor,
disponível no site do Sebrae.

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

no total) ou custeio da máquina pública (R$ 247,14
bilhões). Apenas 6,4% (R$ 38,37 bilhões) de tudo
que foi gasto se destinaram a investimentos.
Gastos sociais
Pessoal e custeio são as principais despesas para os
municípios cumprirem suas obrigações
estabelecidas em lei com educação (gastos de R$
163,55 bilhões), com saúde (R$ 151,63 bilhões) e
assistência social (R$ 17,98 bilhões). As três grandes
rubricas consumiram juntas 55,3% (R$ 333,16
bilhões) de tudo que as cidades dispunham.
“Para manter escola pública, posto de saúde,
Centro de Referência de Assistência Social (Cras),
Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (Creas) e todos os serviços essenciais
abertos, os municípios tiveram que contratar
pessoas. O pagamento desse pessoal consome
grande parte dos recursos que vem dessas
transferências”, assinala Eduardo Straz, da CNM.
O Brasil tem 5.570 municípios, ou 5.568 cidades se
desconsideramos que Brasília e Fernando de
Noronha que não têm prefeitura. O número
expressivo de localidades indica a possibilidade de
diferenças na situação econômica e social. Segundo
a FNP a receita por habitante média dos municípios
foi de R$ 2.992,79 em 2018.
Os valores apurados mudam conforme a região.
No Sul, a média foi de R 3.475,43, enquanto no
Norte, foi de R$ 2.295,98. A receita disponível é
diferente conforme o porte do município e a
vocação econômica das cidades e a disponibilidade
de recursos naturais.
De acordo com o estudo da Frente Nacional dos
Prefeitos, “existe um reduzido número de
municípios, cerca de 0,7% do total, que conta com
elevadíssimas receitas per capita anuais, cujos
valores superam R$ 10 mil por habitante. Na sua
grande maioria, são aqueles beneﬁciados pelo
recebimento de royalties e participações especiais
do petróleo e gás natural, royalties da mineração ou
compensações ﬁnanceiras pela ocupação de parte
de seus territórios pelas represas destinadas à
geração de energia elétrica.”
Distorções
Quanto ao tamanho da população, as regras de
distribuição de recursos do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), repartido pela União,
favorecem os menores e os maiores municípios.
Assim, as cidades com até 20 mil habitantes
contaram em média com R$ 3.244,57 per capita,
valor acima de cidades com mais de 500 mil
habitantes, que tiveram em média R$ 3.216,72 per
capita em 2018.
Um grupo de cerca de 100 municípios, apelidado
de G100, preocupa especialmente a Frente Nacional
dos Prefeitos. “Há uma porção signiﬁcativa, de
cerca de 10% do total, cujas receitas são inferiores a
R$ 2 mil por habitante. Entre esses últimos, um
subgrupo constituído por municípios com mais de
80 mil habitantes, além de possuir uma baixa
receita per capita, reúne alguns dos piores
indicadores nas áreas de saúde, educação,
segurança pública, emprego e renda e ainda maior
presença de pessoas na condição de extrema
pobreza.”
“Hoje os municípios mais pobres são os municípios
maiores das regiões metropolitanas. São municípios
dormitórios”, detalha Paulo Miota, gerente de
desenvolvimento territorial do Sebrae. Segundo ele,
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Os prefeitos que assumirão a administração de suas
cidades a partir de 1º de janeiro de 2021 encontrão
mais diﬁculdades que os seus antecessores. A
economia brasileira estará em recuperação após a
recessão mais aguda da história, provocada pela
pandemia de covid-19. No rastro da crise, queda de
arrecadação e aumento do desemprego. As despesas
não deverão dar trégua, ainda sob ameaça de mais
gastos por causa de novas infecções.
“Num primeiro momento, eles vão enfrentar um
cenário de terra arrasada”, prevê Ricardo Macedo,
professor do curso de Ciências Econômicas do
Ibmec no Rio de Janeiro. “Quem assumir uma
prefeitura, além de ter poucos recursos, tem que
descobrir novas fontes de receita.” Em sua opinião,
o poder público municipal tem que ﬁscalizar mais,
renegociar dívidas, e recuperar receitas - “pra fazer o
caixa ﬂuir”.
Os novos administradores municipais começarão o
mandato fazendo conta de menos. Conforme
previsto em lei, os municípios, assim como estados e
Distrito Federal, deixarão de receber o auxílio
emergencial pago pela União após nove meses de
pandemia. Até dezembro de 2020, esses entes
federativos terão recebido R$ 79,19 bilhões do
governo federal.
“O socorro da União aos municípios não tem como
se repetir em 2021. É um ano de muito desaﬁo na
parte ﬁscal”, descreve José Ronaldo de Castro
Souza Júnior, do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). “Os gestores municipais estão sem
quase nenhuma disponibilidade de caixa para
políticas públicas, investimentos e gastos que não
sejam pagar salários”, descreve.
O consultor da área de estudos técnicos da
Confederação Nacional dos Municípios (CNM)
Eduardo Straz também usa o termo “desaﬁo” para
falar da situação dos municípios no primeiro ano de
mandato dos novos prefeitos. “A sociedade via
cobrar fomento de emprego e renda e já vai votar
pensando nisso”, alerta aos candidatos - lembrando
que até o período de transição e de preparação da
nova administração vai ser mais curto por causa do
adiamento das eleições em mais de um mês entre
outubro e novembro.
Mais desequilíbrios
A extinção do recurso da União, a presença do
coronavírus e a eventual retomada lenta da
economia poderão agravar a situação ﬁscal de
muitos municípios, especialmente entre aqueles que
sofrem com o desequilíbrio entre o que arrecada e o
que gastam – sobretudo em despesas obrigatórias.
De acordo com o Índice Firjan de Gestão Fiscal,
medido com dados de 2018 junto a 5.337
municípios (96% das cidades brasileiras), mais de
um terço das prefeituras não gera receita suﬁciente
para manutenção da própria estrutura administrativa.
Um quinto das prefeituras terminou aquele ano sem
caixa para quitar todas as despesas. Quase a metade
das cidades (49,4%) gasta a maior parte da receita
com pessoal (54%).
O estudo Multi Cidades - Finanças dos Municípios
do Brasil, publicado pela Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), também com dados de 2018
referentes a 4.533 cidades (81,4% do total), esboça
igualmente quadro de preocupações para os novos
prefeitos: de cada R$ 10 que o conjunto das
administrações municipais dispunha, R$ 9,09 foram
gastos com despesas de pessoal (R$ 300,19 bilhões
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ALMG: COMISSÃO COBRA AMPLO DEBATE SOBRE TERCEIRIZAÇÃO NA SEGURANÇA
@jornalpanetus Projeto do Executivo de entregar unidades socioeducativas a entidades não governamentais é contestado em audiência.
A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai endossar
um pedido feito pelo Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos Humanos (Conedh) para que o
Legislativo realize um ciclo de debates para
discutir, com a participação da sociedade, o projeto
do governo de implantar o sistema de cogestão nas
unidades do sistema socioeducativo de Minas
Gerais.
A medida, que foi tema de audiência pública da
comissão na quinta-feira (29/10), já havia sido
anunciada anteriormente pelo secretário de Estado
de Justiça e Segurança Pública, general Mario
Araújo, como sendo a única alternativa para o
governo manter abertas essas unidades, por causa
da escassez de pessoal e da impossibilidade de o
governo realizar concurso público, neste momento.
No último dia 27, o Executivo teria publicado
decretos autorizando a cogestão em sete unidades
do Estado, o que signiﬁca que elas passariam a ser
administradas por instituições não governamentais,
selecionadas por meio de licitação, a partir de
fevereiro de 2021.
A vice-presidente da Comissão de Direitos
Humanos, deputada Andréia de Jesus (Psol), e
todos os que participaram da audiência, no entanto,
acreditam que a cogestão com a iniciativa privada
só trará prejuízos para o funcionamento das
unidades do sistema socioeducativo, para os
trabalhadores desses locais e, principalmente, para a
educação, segurança e ressocialização dos
adolescentes ali abrigados. Todos lamentaram o
fato de o Executivo não ter enviado representantes
para a audiência.
"A privação de liberdade não reduz criminalidade,
nem violência. Entregar isso para a iniciativa
privada só piora as coisas", alertou a deputada
Andréia de Jesus. Qual o comprometimento efetivo
de uma instituição privada com os adolescentes,
como será a ﬁscalização dessas instituições e como
se darão os repasses ﬁnanceiros do governo foram
algumas das perguntas feitas pela parlamentar
durante a audiência.
"Queremos respostas do Estado, que ele cumpra
seu papel. E temos que nos lembrar que quanto
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mais gente presa, mais repasses do Estado para
essas entidades", exclamou.
Violações poderiam se tornar mais frequentes,
alertam especialistas
O presidente do Conedh, Robson Sávio Reis
Souza, disse torcer para que a ação da Assembleia
faça o governo rever essa terceirização. Robson,
assim como a analista de Defesa Social Juliana
Gonçalves, membro do Sindicato dos
Trabalhadores do Serviço Público de Minas Gerais
(Sindpúblicos), alertaram para a possibilidade de
que os casos de violações de direitos humanos e até
de tortura se tornem ainda mais frequentes dentro
dessas unidades, pela diﬁculdade de acesso aos
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dados, que estariam sob a guarda privada.
Uma das preocupações da representante do
Sindipúblicos foi de que os funcionários não teriam
condições de denunciar os casos de violações de
direitos trabalhistas e de maus tratos de internos,
uma vez que colocariam em risco seus empregos.
Mau exemplo
A deputada Andréia de Jesus relembrou visita feita
pela comissão à unidade socioeducativa de Ipatinga
(Vale do Aço), que já funciona no modelo de
cogestão. Segundo ela, é cruel a situação dos jovens
ali abrigados, em espaços que são "verdadeiras
masmorras", sem os direitos básicos de saúde e
educação. A deputada acredita que medidas

corretivas e práticas de tortura típicas da ditadura
militar continuam acontecendo nesses locais.
A deputada Ana Paula Siqueira (Rede) também
defendeu a realização do ciclo de debates e
garantiu, ainda, que nova audiência sobre o assunto
será realizada, a pedido da Frente Parlamentar de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da
Assembleia.
Sobre a escassez de pessoal, a representante do
Sindipúblicos protestou contra a falta de concurso
público. "Deixaram isso para este momento, para
dizer: ou fazem cogestão ou o sistema para em
fevereiro", criticou.
Despesa
De acordo com a analista de Defesa Social Débora
Cecília Costa, estudos recentes comprovaram que
os gastos do governo com as unidades prisionais e
do sistema socioeducativo que já são geridas por
instituições privadas são muito maiores do que
naquelas administradas diretamente pelo Estado.
Débora também relatou que, no estado do Espírito
Santo, depois de muitos problemas, todas as
unidades do socioeducativo teriam retornado à
administração pública. Outro exemplo citado foi o
Ceará, onde a cogestão privada vêm sendo
apontada como uma das causas do colapso do
sistema prisional naquele estado.
Requerimentos
A Comissão de Direitos Humanos aprovou vários
requerimentos para realização de novas audiências
públicas. Entre os assuntos a serem debatidos estão
o acordo em negociação entre o Governo do Estado
e a Vale S.A., referente aos danos causados pelo
rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em
Brumadinho (RMBH); e a efetiva implementação
da Lei 23.137, de 2018, que trata do pagamento de
indenização aos ﬁlhos segregados de pais com
hanseníase, ambos de autoria da deputada Beatriz
Cerqueira (PT).
Também foi aprovada realização de audiência
pública para debater as ações de despejo
promovidas pela Prefeitura de Diamantina (Região
Central) na chamada Ocupação Vitória. O pedido é
do deputado Betão (PT) e das deputadas Leninha
(PT) e Andréia de Jesus.
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PLANO FERROVIÁRIO DEVE SER CONCLUÍDO NO INÍCIO DE 2021
@jornalpanetus

Prévia do estudo técnico, com vários projetos, foi apresentada em audiência e recebeu críticas e sugestões.

Já estão em fase de estudo de pré-viabilidade 19
propostas de trens turísticos ou regionais de
passageiros em Minas. Outros 14 projetos de trens
de cargas também já estão com informações
sistematizadas para 15 grandes tipos de produtos. E
três trens metropolitanos estão sendo avaliados.
Esses números sintetizam o estágio atual do Plano
Estratégico Ferroviário (PEF), que foi tema de
audiência da Comissão Extraordinária PróFerrovias Mineiras, nesta quinta-feira (29/10/20),
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG).
O PEF está sendo elaborado pela Fundação Dom
Cabral (FDC) e deve ser ﬁnalizado até o primeiro
trimestre do próximo ano. Ele trará os estudos de
viabilidade, de custos, oferta e demanda, entre
outros, para projetos que visam à retomada
ferroviária no Estado.
Projetos
A lista de projetos de trens turísticos apresentada
pelo professor e pesquisador da FDC, Ramon
Victor Cesar, inclui, por exemplo, dois trechos em
Além Paraíba (Mata) e outros no Sul de Minas,
como a ligação de Lavras-Três Corações e
Varginha.
Entre os trens de passageiros, estão, entre outros, os
de ligação de Belo Horizonte com Montes Claros
(Norte) e com
Conselheiro Lafaiete (Central).
Há, ainda, projetos para Uberaba (Triângulo) e
também um estudo para viagens adicionais na
Estrada de Ferro Vitória a Minas.
Já os trens metropolitanos fariam a ligação da
Capital mineira com Betim, Nova Lima e Conﬁns,
na Região Metropolitana. E os projetos avaliados
para cargas teriam tanto trechos independentes,
como a extensão da Ferrovia do Aço até Belo
Horizonte, quanto grandes corredores levando a
portos, além do Ferroanel na RMBH.
Participantes defendem linha para
Brumadinho
A ausência no PEF de uma linha entre o Bairro
Belvedere, em Belo Horizonte, e o Instituto
Inhotim, em Brumadinho (RMBH), foi frisada
pelo deputado João Leite (PSDB), presidente da
comissão e autor do requerimento para a audiência,
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junto com Gustavo Mitre (PSC) e Coronel
Henrique (PSL).
Sérgio Motta de Mello, diretor da ONG Apito,
criticou essa ausência, mas anunciou que o
Ministério do Turismo aprovou o projeto da ONG
para esse trecho. “Já temos a estação em BH e
carros da antiga estrada de ferro Vera Cruz”,
pontuou. Os carros serão cedidos pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
A única pendência, segundo Mello, é o terreno no
Bairro Horto, considerado centro nefrálgico para
todos os projetos ferroviários em BH. A área teria
sido cedida pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit) à prefeitura da
Capital, para projetos de outra natureza.
Dois requerimentos sobre esse tema foram
aprovados pela comissão, ambos de autoria dos
deputados João Leite, Gustavo Mitre e Sávio
Souza Cruz (MDB). O primeiro prevê audiência
para debater a preservação de linhas ferroviárias no

Horto Florestal, evitando sua destinação a outras
ﬁnalidades.
E o segundo solicita a realização de audiência
sobre as negociações do Estado com a Vale SA
para implantação do ramal ferroviário BHBrumadinho, como contrapartida pelo rompimento
da Barragem de Córrego do Feijão. Os três
deputados também tiveram aprovado requerimento
de visita às instalações ferroviárias em Além
Paraíba.
Varginha
Outra crítica ao PEF veio de representantes do
chamado Porto Seco de Varginha. Otávio Bregalda
e Igor Oliveira pontuaram que os projetos para a
região foram segmentados para turismo, carga e
passageiros, quando, na verdade, a intenção é de
compartilhamento do trecho. César Mori, do
Circuito Ferroviário Vale Verde, reforçou a crítica.
Paulo Rezende, diretor do Núcleo de Infraestrutura
Logística da FDC, esclareceu que os aspectos
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relacionados ao compartilhamento de linhas para
transporte de cargas e de passageiros ainda estão
em análise e deverão ser apresentados no próximo
workshop do PEF. Ramon Victor Cesar, também
da FDC, completou que terminais intermodais e
plataformas logísticas serão um novo capítulo do
plano.
Também nesse caso, foi aprovado requerimento
para debater, em audiência, o desenvolvimento
logístico da região do porto de Varginha, como
foco no modal ferroviário. Assinam os deputados
João Leite, Gustavo Mitre, Coronel Henrique e
Sargento Rodrigues (PTB).
Plano deverá ter revisões periódicas
A necessidade de revisões do PEF foi acentuada
pelo diretor da ONG Trem, André Tenuta, com
vistas à inclusão de novos projetos. Para ele, o
plano, até o momento, tem um viés forte de
exportação de cargas, com foco em grandes
corredores. “A saída é que ele seja uma coisa viva,
com chances de revisão”, apontou.
João Leite aﬁrmou que o PEF “não vai parar”. Ele
citou propostas em tramitação na Assembleia que
garantem incentivo tributário para o setor e, ainda,
a inclusão do plano de ferrovias nas peças de
planejamento e orçamento do Estado, que passam
por revisões periódicas.
Vânia Silveira de Pádua Cardoso, superintendente
de Transporte Ferroviário da Secretaria de
Infraestrutura e Mobilidade, reiterou que o PEF
será somente um ponto de partida para a discussão
do modal no Estado.
Sobre a possível priorização de linhas para
exportação, como criticou André Tenuta, os
representantes da FDC aﬁrmaram que o estudo
realizado não deixa de lado o transporte doméstico,
ainda que reconheça a importância dos corredores
de importação e exportação.
Ramon Cesar disse que o projeto de remodelação
de bitola larga de várias ferrovias, com o objetivo
de criar um grande corredor ferroviário entre
Uruguaiana (RS) e Salvador (BA), passando por
Minas Gerais, é exemplo de uma ferrovia de
integração nacional, comparável à Norte-Sul, que
existe mais para o interior do País.
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POLÍTICA PARA ATINGIDOS POR BARRAGENS PRONTA PARA O 2º TURNO
@jornalpanetus Projeto que trata da reparação de danos e de melhores condições de vida para essas populações já pode ter votação nal.
Em reunião na última quarta-feira (28/10), a
Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Assistência Social da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) aprovou parecer de 2º
turno favorável ao Projeto de Lei (PL) 1.200/15 na
forma do vencido (texto aprovado em Plenário,
em 1º turno, com alterações em relação à proposta
original).
Como aprovado na primeira votação, o projeto
institui a Política Estadual dos Atingidos por
Barragens (Peab), que será gerida por um comitê
paritário, com membros do poder público e da
sociedade civil, e terá como um de seus
instrumentos o Plano de Recuperação e
Desenvolvimento Econômico e Social (PRDES).
Com a análise da comissão, o PL já pode retornar
ao Plenário para votação ﬁnal.
Em seu parecer, o deputado Celinho Sintrocel
(PCdoB), que preside a comissão, ressaltou que há
um grande número de barragens em Minas com
potencial de risco alto ou médio para as pessoas, a
economia e o ambiente, tanto barragens de água
como de contenção de rejeitos industriais e de
minério.
O parecer destaca que desde 2001 parte dos
atingidos por construção de barragens ou por
eventos relacionados à sua operação no Estado
não foi devidamente reparada pelos danos
sofridos, notadamente aqueles decorrentes do
rompimento das barragens de Fundão, em
Mariana (Região Central), em 2015, e da
barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho
(Região Metropolitana de Belo Horizonte), em
2019.
“Uma das razões para esse desamparo é a falta
de um marco normativo claro que delimite os
direitos dos atingidos”, pontuou sobre a
importância da aprovação do PL 1.200/15, cujo
texto original é de autoria do deputado Elismar
Prado e do então deputado Rogério Correia,
ambos do PT.
Evolução
Apresentando um histórico sobre a questão, o
relator avaliou que as normas federais para
assegurar os direitos das populações atingidas não
avançaram tanto quanto aquelas voltadas para
garantir a segurança dos empreendimentos.
Quanto ao Estado, pontuou, entre outros, que não
foi regulamentado o Programa de Assistência às
Populações Atingidas pela Construção de
Barragens (Pró-Assiste), criado por lei de 1998.
"As populações afetadas não são assistidas, em
sua demanda especíﬁca, por nenhum programa
governamental”, conclui o relator, para quem o

Foto: Divulgação

projeto, da forma como votado no 1º turno,
conﬁgura um marco importante.
A deputada Beatriz Cerqueira (PT) parabenizou o
deputado pelo parecer. ”É essencial que se tenha
uma política reconhecendo os direitos daqueles
que hoje estão desassistidos, dos atingidos pela
forma predatória e genocida de trabalho das
mineradoras”, frisou ao mencionar o
desabamento das barragens de Fundão e do
Córrego do Feijão.
O deputado André Quintão (PT) lembrou que a
criação de uma política para os atingidos está entre
as recomendações da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Barragem de Brumadinho da
ALMG.
Prejuízo potencial também é considerado
Conforme o texto aprovado, o Estado prestará
assistência social aos atingidos por barragens, por
meio da Peab, que abrange ações prévias,
concomitantes e posteriores ao planejamento, à
construção, à instalação, à operação, à ampliação
ou à manutenção de barragens.
O texto considera impacto socioeconômico
como sendo o prejuízo social e econômico
resultante da atividade, incluindo aquele

ocasionado por acidente ou desastre, passível de
ser compensado em valor pecuniário ou obrigação
de fazer.
Já a região afetada por barragem é aquela que
abrange a totalidade das áreas em que se constatar,
direta ou indiretamente, impacto socioeconômico,
cultural ou ambiental em decorrência da
atividade.
São considerados atingidos as pessoas e as
populações, na região afetada, que sejam
prejudicados, ainda que potencialmente, pelos
impactos decorrentes das barragens.
Comitê gestor deverá ter seleção pública
O Comitê Gestor do Peab terá 22 membros com
direito a voto e seus suplentes, nomeados pelo
governador. Conforme o texto, será presidido pelo
secretário de Estado de Desenvolvimento Social
(Sedese) e dos 11 representantes da sociedade
civil, que serão escolhidos por meio de seleção
pública coordenada pela Sedese, seis serão
advindos de organizações sociais que atuam na
defesa dos direitos humanos ou que representam
categorias de trabalhadores atingidos e de
instituições públicas de ensino, pesquisa e
extensão.
Do restante, três serão advindos de organizações

do setor empresarial e dois de organizações
sindicais de trabalhadores da cadeia produtiva de
barragens.
Diretrizes e direitos
Entre outros pontos, o projeto enumera diretrizes,
objetivos e direitos dos atingidos, entre eles o
direito a informações, em linguagem simples,
relativas a processos de licenciamento, a estudos
de viabilidade e à implementação do Peab e seu
respectivo PRDES.
São ainda listados direitos à participação social
em vários dos processos da Peab; à negociação
prévia e coletiva, no âmbito do Comitê Gestor,
quanto a formas e parâmetros de reparação de
eventuais impactos socioeconômicos; à reparação
integral de impactos e direito à inversão do ônus
da prova, tendo em vista condição de
hipossuﬁciência dos atingidos por barragens para
comprovar os danos sofridos.
Entre 13 diretrizes da Peab estão a transparência,
a melhoria das condições de vida dos atingidos, a
utilização preferencial de mão de obra local nas
atividades relacionadas a barragens em que haja
pessoas ou populações atingidas e a execução de
ações de reparação adequadas à diversidade dos
impactos de natureza material e imaterial.
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: VEJA O PLANO DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO “PARTICIPAÇÃO E
CONFIANÇA” NO SETOR DA MINERAÇÃO E DOS DIREITOS HUMANOS
@jornalpanetus

Mineração e Direitos Humanos: Plano de Governo do Candidato a prefeito, Newton Godoy e do candidato a vice-prefeito, Tenente Freitas.

Rochas Ornamentais – Instituir mecanismos de controle
da produção de rochas ornamentais, aliados a programas
ambientais de recuperação de áreas degradadas e
exploração racional dos recursos minerais.
Pedra Sabão – instituir política local de manejo da pedra
sabão, a ﬁm de permitir a atividade artesanal das
comunidades, a preservação do meio ambiente e o uso
racional da matéria prima.
Economia local – criar parcerias com as grandes
mineradoras para sustentabilidade da economia local e
resolução dos passivos socioambientais do município.
Canais de Consumo – incluir as grandes mineradoras no
ciclo de consumo da produção local, em todos os seus
segmentos.
Circuito da Mineração – destinar parte dos recursos da
mineração para investimentos e desenvolvimento
socioeconômico dos distritos diretamente impactados,
especialmente Santa Rita Durão e Bento Rodrigues
Direitos Humanos Moradia – manutenção e ampliação
do programa de construção de unidades habitacionais de
interesse social, na sede e nos distritos. Melhoria de
Habitações – readequação do Programa Mãos
Solidárias, para reformas de moradias e melhorias

habitacionais na sede e nos distritos.
Regularização Fundiária – manutenção do programa
REURB de requaliﬁcação urbana dos bairros periféricos
e regularização das ocupações desordenadas na sede e
nos distritos.
Famílias – adequação dos programas sociais de apoio
às Famílias – programa econômico-social de
qualiﬁcação e formação de mão de obra para geração de
renda nas famílias. Assistência ao jovem, ao referencial
familiar e idosos.
Recriavida Cidade Alta – construção de uma unidade
avançada o Cria/Recriavida na parte alta da cidade,
(Conjunto de bairros que compõem o Cabanas).
Juventude – implantar, como iniciativa permanente,
programas especíﬁcos de apoio ao jovem com propostas
nas áreas de educação, valores humanos e sociais,
esporte, lazer, segurança, proﬁssionalização e acesso a
mercado de trabalho e renda.
Centro de Referência da Juventude – construção de
Centros de Referência da Juventude nos bairros e
distritos, com oferta de atividade de lazer cultural,
formação extracurricular, jogos, bibliotecas virtuais,
práticas desportivas e orientação vocacional.

GOVERNO PRORROGA PRAZO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DO FIES
@jornalpanetus Medida vale para contratos simplicados e não simplicados.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) prorrogou para 30 de
novembro o prazo para a renovação semestral
dos contratos de ﬁnanciamento concedidos pelo
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do
segundo semestre de 2020. Os aditamentos dos
contratos deverão ser feitos pelo sistema
SisFies.
A Portaria nº 655/2020 que prorroga o prazo foi
publicada nesta terça-feira (3) no Diário Oﬁcial
da União. A medida vale para contratos
simpliﬁcados e não simpliﬁcados.
No caso de aditamento não simpliﬁcado,
quando há alteração nas cláusulas do contrato,
como mudança de ﬁador, por exemplo, o aluno
precisa levar a documentação comprobatória ao
banco para ﬁnalizar a renovação. Já nos
aditamentos simpliﬁcados, a renovação é
formalizada a partir da validação do estudante
no sistema.
Os contratos do Fies devem ser renovados
semestralmente. O pedido de aditamento é feito
inicialmente pelas instituições de ensino e, em
seguida, os estudantes devem validar as
informações inseridas pelas faculdades no
SisFies. Inicialmente, o prazo seria até 31 de
outubro, para contratos assinados até dezembro
de 2017. Os contratos do Novo Fies, ﬁrmados a
partir de 2018, têm prazos deﬁnidos pela Caixa
Econômica Federal.
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Prazo
O dia 30 de novembro também é a data limite
para a realização de transferência integral de
curso ou de instituição de ensino e de solicitação
de aumento do prazo de utilização do
ﬁnanciamento, referente ao segundo semestre
deste ano.
Os Documentos de Regularidade de Matrícula,
emitidos pelas instituições de ensino, que
tiveram os seus prazos de validade expirados,
deverão ser acatados pelos bancos, para
renovação do ﬁnanciamento até 30 de
novembro.
O Fies é o programa do governo federal que tem
como meta facilitar o acesso ao crédito para
ﬁnanciamento de cursos de ensino superior
oferecidos por instituições privadas. Criado em
1999, ele é ofertado em duas modalidades desde
2018, por meio do Fies e do Programa de
Financiamento Estudantil (P-Fies).
O primeiro é operado pelo governo federal,
sem incidência de juros, para estudantes que
têm renda familiar de até três salários mínimos
por pessoa; o percentual máximo do valor do
curso ﬁnanciado é deﬁnido de acordo com a
renda familiar e os encargos educacionais
cobrados pelas instituições de ensino. Já o PFies funciona com recursos dos fundos
constitucionais e dos bancos privados
participantes, o que implica cobrança de juros.
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ELEIÇÕES 2020 OURO PRETO: COLIGAÇÃO “VIVA OURO PRETO” DESTACA ALGUNS
PONTOS FUNDAMENTAIS DE SEU PLANO DE GOVERNO
@jornalpanetus

Plano de Governo do candidato a prefeito, Angelo Oswaldo e da candidata a vice-prefeita, Regina Braga.

Esperança, prosperidade e igualdade: construir
um programa para resgatar Ouro Preto O
Município de Ouro Preto apresenta claros e
preocupantes sinais de crise social e esvaziamento
econômico.
As tribulações que envolveram a Novelis e a
Samarco não mereceram resposta ﬁrme e objetiva
das autoridades municipais, o que deixou a
situação socioeconômica à deriva e implicou
desemprego e empobrecimento. As restrições
dramaticamente impostas pelo combate ao
Coronavírus agravaram intensamente o quadro.
Entre o abandono e o descaso, a falta de
perspectivas, a inércia e iniciativas equivocadas,
os últimos oito anos registraram sucessivas perdas,
aprofundando o vazio que exige um programa
moderno e eﬁciente, capaz de promover,
rapidamente, a retomada dos valores sociais e o
soerguimento da economia no município.
A falta de planejamento, a improvisação e a
vontade unilateral do dirigente máximo
contribuíram, no período, para o aprofundamento
da crise. Diferentemente dos municípios vizinhos,
nos quais se percebe o enfrentamento da situação
crítica por meio de programas exitosos, Ouro
Preto não teve um plano à altura dos desaﬁos.
Planiﬁcar as ações e coordenar a interação do
planejamento determinam uma linha de trabalho
que demanda a participação permanente dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério
Público, dos Conselhos Municipais, das
associações e entidades, cuja contribuição foi
minimizada nos últimos anos.
Ouro Preto viu sua imagem esmaecida no cenário
estadual, nacional e internacional, o que teve por
consequência a redução de verbas federais e
estaduais, emendas parlamentares, convênios e
acordos, patrocínios via leis de incentivo e até
mesmo perda de recursos por falta de providências
quanto aos mecanismos pertinentes – na saúde,
educação, cultura, assistência social e
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infraestrutura.
Ouro Preto não se incluiu na pauta da Fundação
Renova, mesmo estando a Samarco implantada
em território ouro-pretano e o Distrito de Antônio
Pereira ter sido uma das primeiras vítimas da
tragédia. A crise da Novelis não provocou uma
reação clara e objetiva da parte do Município,
diante da possibilidade de reaproveitamento das
instalações e estruturas e da reativação da própria
empresa. Os Polos Empresariais de Antônio
Pereira e de Cachoeira do Campo não receberam a
atenção e o tratamento devidos, deixando de gerar
os projetados empregos.
O Paço da Misericórdia (antiga Santa Casa), o
Centro de Eventos (Fábrica de Tecidos) e os
Parques das Andorinhas e dos Contos ﬁcaram sem

utilização. O Município vive um impasse a
respeito do saneamento e abastecimento, com o
ﬁm do SEMAE e a terceirização dos serviços, de
modo altamente oneroso para a Prefeitura e os
usuários do sistema. A Cidade, os Distritos e suas
localidades precisam de um programa especial
compatível com o nível de renda da população. A
cada uma dessas pontuações negativas deverá
corresponder uma reação positiva, com a
mobilização da sociedade ouro-pretana por
inteiro.
O que se espera da futura Administração
Municipal é que esteja empenhada em mover
todas as forças locais, regionais, nacionais e
internacionais, no sentido da transformação da
realidade, por meio de um programa bem

estruturado e ﬁelmente executado. O bicentenário
da Independência – que começou em Ouro Preto
com a Conjuração e o Tiradentes e a visita de Dom
Pedro em abril de 1822 –, o centenário da Semana
de Arte Moderna, ambos em 2022, os 290 anos do
Triunfo Eucarístico, em 2023, e os 100 anos da
viagem dos Modernistas a Ouro Preto (2024) são
marcos que devem ensejar a projeção da Cidade e,
nesse contexto positivo, a atração de recursos.
A revitalização dos festivais e dos eventos de
repercussão nacional, o fomento ao turismo e às
atividades culturais, a valorização dos Distritos e
de seus atrativos naturais, a ênfase nos produtos
locais, o apoio às novas tecnologias, à inovação e à
ciência podem gerar postos de trabalho e acelerar a
retomada econômica, ao tempo que o diálogo com
as grandes empresas estabelecidas no Município
haverá de ampliar o quadro de investimentos e a
aceleração do desenvolvimento.
Agricultura ambientalmente sustentável nos
Distritos, produção industrial nos Polos
Empresariais, Cidade das Artes e a TecnOPCidade
Tecnológica de Ouro Preto são caminhos para a
conquista do futuro. É imprescindível a criação de
um Plano de Gestão como instrumento efetivo de
planejamento e reestruturação das políticas
públicas no Município de Ouro Preto. O processo
tem início no conceito de gestão participativa, com
o estabelecimento de um Programa de Metas
como referência para a implementação de Projetos
e Atividades enquanto vetores da organização
programática para o período 2021/2024.
O Plano de Gestão Municipal 2021-2024 deve
propor a retomada de um projeto de Cidade
próspera e funcional e de um Município articulado
e produtivo, num conjunto de ações efetivas que
leve à implementação de novas propostas e reforce
o compromisso com os Direitos Sociais e Civis, o
Desenvolvimento Econômico Sustentável com
Redução da Desigualdade e Gestão
Descentralizada, Participativa e Transparente.

COLABORE COM O
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
EM MARIANA
* Não use mangueira para
lavar carros e calçadas
* Feche a torneira ao lavar
louça ou escovar os dentes
CADA UM DE NÓS PODE
CONTRIBUIR COM MEDIDAS
PREVENTIVAS SIMPLES,
DENTRO OU FORA DE CASA

* Tome banho breves

"Coronavírus, com água e sabão é que faz a prevenção. SAAE Mariana
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATOS DO PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE
DESTACAM EM SEU PLANO DE GOVERNO OS PROJETOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NO
MUNICÍPIO
@jornalpanetus

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

A educação será a base primordial para a
construção do desenvolvimento sustentável,
progresso e desenvolvimento. Prezando pela
qualidade do ensino público oferecido nas escolas,
pretendemos realizar diversas ações, sobretudo, nas
interfaces pedagógicas.
Oferecer formação continuada para as equipes
docente e técnico pedagógico; ofertando
capacitação, através de seminários de educação,
dinâmicas, congressos e encontros proﬁssionais.
Oferecer formação continuada para todas as funções
e equipes de apoio em educação, valorizando-os e os
respeitando.
Ofertar mecanismos para uso da tecnologia e
inovação digital; formar alunos e professores para o
domínio técnico e para a exploração autônoma das
novas tecnologias.
Utilizar em nosso favor os resultados das avaliações
em larga escala propondo trabalhos mais assertivos e
que visem emancipação acadêmica por parte de
todos os alunos.
Garantir a participação de todos os colaboradores
educativos, valorizando-os para uma gestão

democrática. Viabilizar o acesso a cursos à distância
possibilitando a utilização de ambientes virtuais que
propiciam maior comunicação e interação entre os
professores.
Apoiar e organizar a Associação dos Estudantes

Secundaristas e Universitários para juntos discutir
interesses da classe. Garantir e assegurar
investimentos em: materiais pedagógicos, merenda
escolar com qualidade, tecnologia da informação e a
manutenção e ampliação dos espaços escolares.

Proporcionar o apoio psicossocial disponibilizando
proﬁssionais especíﬁcos para as escolas e creches
municipais. Viabilizar a climatização das salas de
aula das escolas públicas municipais.
Criar DIGICENTROS - Centros Comunitários
com Programa de Inclusão Digital – nos distritos e
bairros, abrangendo ainda outras comunidades
próximas. Propiciando aos estudantes locais a
oportunidade de fazer pesquisas e trabalhos e ainda
ser um centro de formação básica e técnica em
computação.
Fazer cumprir o modelo de gestão democrática nas
escolas públicas municipais com eleições diretas
para os cargos de direção. Criar o Centro de Pesquisa
Estudantil, com acesso grátis a internet para ﬁns de
pesquisas, utilizando o espaço da biblioteca pública;
Criar Laboratórios Cientíﬁcos Integrados das
escolas municipais - geograﬁa, biologia, química e
física. Promover aulas de cidadania e civilidade nas
escolas municipais, através do programa Política na
Escola; Manter e assegurar em boas condições a
frota do transporte escolar; Implementar o EJA nos
distritos.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATO A VEREADOR GERSON CUNHA REFORÇA
A NECESSIDADE DE FISCALIZAR AS AÇÕES DO EXECUTIVO
@jornalpanetus

Gerson Cunha está em seu primeiro mandato e tem desenvolvido um sério trabalho no município.

O candidato a vereador, Gerson Cunha, em
visita, destacou à importância dos vereadores
no sentido de ﬁscalizar e criar leis que atendam
às necessidades da população. Gerson, tem
atuado nos últimos quase quatro anos de
maneira precisa no que diz respeito as visitas de
ﬁscalização das intervenções do poder
executivo no município. Neste sentido, Gerson
incluiu no calendário oﬁcial de eventos da
cidade de Mariana através de projeto, o vôo
livre no Pico da Cartuxa.
“Tenho certeza que esporte e cultura são
norteadores de uma cidade que busca

desenvolvimento com envolvimento, por este
motivo incluímos no calendário oﬁcial de
eventos, o vôo livre no Pico da Cartuxa. Nestes
quase quatro anos na câmara, nós vereadores
nos deparamos com vários momentos difíceis.
Momentos que jamais imaginaríamos
vivenciar.
Tenho certeza que atuei com propósitos
objetivos em prol de buscarmos dignidade para
nossa gente.
Quero continuar legislando para o progresso
da Primaz de Minas e ﬁscalizando as
intervenções do poder Executivo”. Salienta o
candidato a vereador pelo partido PSD.
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CINCO ANOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO
Obras do Reassentamento atrasadas e medo da prescrição que ocorrerá em
2021 são algumas das angústias sofridas pelos atingidos, conta o Dr. Tiago
Semim em entrevista exclusiva ao Jornal Panetu’s.

Neste dia 5 de novembro de 2020, o Brasil
celebra, infelizmente, cinco anos do maior
desastre ambiental de sua história. Hoje, faz
cinco anos do rompimento da barragem de
Fundão, e o saldo computado dessa tragédia foi
a morte de dezoito pessoas; o desaparecimento
de uma e milhares de famílias desabrigadas.
Além disso a avalanche de rejeitos fez chegar
lama até rio Doce, cuja bacia hidrográﬁca
abrange 230 municípios dos estados de Minas
Gerais e Espírito Santo, causando destruição e
prejuízos inestimáveis ao meio ambiente.
Segundo especialistas o volume de rejeitos
despejados seria da ordem de 62 milhões de
metros cúbicos, o que torna este desastre o
maior do mundo envolvendo rompimento de
barragens de minério.
Esta catástrofe comoveu e horrorizou o país
inteiro e as feridas deixadas permanecem
abertas até os dias atuais. Essa tragédia está
intimamente ligada ao Município de Mariana,
uma vez que a barragem de Fundão situava-se
no município, e por isso mesmo o primeiro local
atingido pela onda de rejeitos foi o distrito de
Bento Rodrigues. O distrito foi inteiramente
devastado, trazendo dor, sofrimento e angústia
não somente à população atingida mas também
à toda comunidade ao redor que, em meio a essa
dor, teve forças e se uniu em uma onda de
solidariedade e doação. A outra comunidade que
fora completamente destruída foi o distrito de
Paracatu de Baixo, que sofreu os mesmos danos

de Bento Rodrigues.
Contudo, a conclusão que temos é que esta
devastação não foi suﬁciente para sensibilizar
os causadores do desastre e os cinco anos não
serviram para fazer justiça, mas sim para que o
crime caísse no esquecimento.
Apesar de no primeiro momento a Samarco,
Vale e BHP Billiton, ﬁrmaram acordo com o
Ministério Público e se dispuseram a reparar os
danos causados, na realidade o que ocorre é que
a morosidade e diﬁculdades impostas para
fechar acordos na hora de indenizar as famílias
atingidas apontam no sentido contrário. A
criação da Fundação Renova, visando reparar os
danos ambientais e indenizar os atingidos até
trouxe esperança de uma solução rápida para o
situação. Entretanto, até o momento, cinco anos
após o rompimento, mais de 400 famílias, que
ﬁcaram sob a lama, ainda aguardam pelo
reassentamento além de milhares pessoas que
esperam o pagamento de suas indenizações.
Embora as empresas tenham ﬁrmado diversos
acordos no âmbito das justiças Federal (TTAC)
e Estadual (ACP 0400.15.004335-6), o que se
observa é a grande diﬁculdade enfrentada por
muitas dessas famílias para terem seus direitos
reconhecidos. Aparentemente as empresas
ﬁzeram os acordos apenas para por panos
quentes e acalmar os ânimos populares.
Contudo, quando são intimadas a cumprir com
os acordos ﬁrmados, as empresas sempre
tentam se esquivar de suas obrigações e fazem

muito esforço para causar empecilhos aos
direitos dos atingidos.
De acordo com o advogado Tiago Semim, do
escritório Semim, Souza e Monti Advogados, as
coisas não são tão maravilhosas como
propagado pelas empresas e as diﬁculdades
encontradas são imensas. “Temos encontrado
muitas diﬁculdades para fazer com que as
empresas cumpram o que foi acordado na Ação
Civil Pública. As empresas, infelizmente,
resistem em cumprir com os termos acordados
com o Ministério Público e muitas vezes não
reconhecem os direitos dos atingidos, mesmo
quando apresentamos diversas provas dos
danos sofridos. Isso é ruim porque a alternativa
para solução do conﬂito é ingressar em juízo o
que leva mais tempo e causa mais sofrimento e
angústia às famílias que não se conformam em
discutir na justiça pela reparação de danos que
são públicos e notórios. Como se não bastasse
muitas vezes as empresas desdizem na justiça os
termos do acordo proposto e assinado por elas
mesmas, o que causa mais revolta e indignação.
Surpreende que até o momento nenhuma das
empresas tenha sido condenada por má-fé
processual. Aﬁnal de contas, elas agem
judicialmente nas ações individuais como se os
acordos homologados pela 2ª Vara Cível da
Comarca de Mariana não tivessem força
nenhuma”.
Para o advogado o reassentamento das famílias
atingidas em Bento Rodrigues e Paracatu de

Baixo, previsto para ser concluído em fevereiro
de 2021, não ﬁcará pronto. “É impossível! As
obras não serão concluídas até a data prevista.
Basta observar a situação do canteiro de obras
para atestar o atraso. Não é necessário ser
formado em engenharia para ver que o prazo
não será cumprido, provavelmente será adiado
novamente. Diversas pessoas de dentro da
Fundação Renova já nos disseram que essa
obra não ﬁcará pronta em 2021. Isso deixa os
atingidos cada vez mais angustiados”. De fato,
as obras foram previstas para serem entregues
em 27 de agosto de 2020 e foram adiadas para
27 de fevereiro de 2021.
O advogado aponta ainda a ausência de
critérios usados pelas empresas na questão
trabalhista se comparado com o rompimento da
barragem de Brumadinho, que vitimou 259
pessoas e o desaparecimento de outras onze,
além dos danos ambientais causados à bacia do
rio Paraopeba. “Naquela ocasião a Vale
indenizou as famílias e os trabalhadores. Aqui
em Mariana ocorreu situação idêntica que
passou despercebida. Inúmeros trabalhadores
encontravam-se na barragem no momento do
rompimento, correndo risco de falecer ou sofrer
traumas permanentes. Contudo, estes
trabalhadores não tiveram seus direitos à
indenização reconhecido nos moldes ocorridos
em Brumadinho, e isso motivou ajuizamento de
ação coletiva visando reparar este dano e
resguardar os empregados de uma eventual
represália. Estamos atuando nesta ação em
conjunto com outros escritórios”.
A situação neste caso é dramática. Segundo um
ex-empregado da empresa Integral LTDA, nada
foi oferecido aos trabalhadores das empresas
nenhum auxílio psicológico para o abalo sofrido
ou reconhecimento dos seus direitos. Conforme
seu relato “depois de todo o desespero que
passamos, de correr pela vida, escutar nossos
companheiros de trabalho pedindo ajuda nos
rádios de comunicação enquanto eram levados
pela lama, da incerteza sobre sobreviventes ou
não, as empresas sequer prestaram qualquer
assistência para nós trabalhadores. Fomos
colocados em uma praça na Vila Samarco,
respondemos uma “chamada” apenas para
saber quem estava vivo e fomos dispensados
para voltar aos nossos lares. Dois dias depois
um único telefonema simplesmente dizendo que
deveríamos voltar a trabalhar. Sequer uma
pergunta se estava tudo bem ou qualquer coisa
nesse sentido. É desumano o descaso que fomos
e somos tratados pelas empresas. Tivemos
traumas permanentes em nossa vida, e ainda
assim, não reconhecem nossa classe como
atingida. Vimos a terra se abrir debaixo dos
nossos pés. Nos colocaram para trabalhar para
aumentar ainda mais uma barragem que não
estava segura. Vimos e ouvimos diversos
companheiros morrendo”.
Os empregados
conﬁrmam o medo de represália e por isso
optam pelo anonimato, além disso, temendo
perderem seus empregos acabam por não
ingressarem em juízo individualmente, o que
mostra a importância da ação coletiva.
O Dr. Tiago Semim ainda faz um alerta
importante “estamos preocupados com a
demora para solução dos casos. Existe o risco
de prescrição e os atingidos que não
ingressarem em juízo não poderão mais fazê-lo.
Dia 1 de outubro de 2021 é o encerramento
formal do prazo para ajuizamento de ações e
quem não ﬁzer até lá somente poderá fazer
a co rd o com a s em pres as p ela via
administrativa. Isso é preocupante porque o
Judiciário não poderá se manifestar nessas
questões e caso as empresas entendam pelo não
pagamento os atingidos não poderão fazer
nada. O Ministério Público já conseguiu
interromper o prazo de prescrição uma vez, em
02 de outubro de 2018. Esse prazo é de três anos
e o Código Civil fala, em seu artigo 202, que
essa interrupção só pode acontecer uma vez,
como já aconteceu”.
Foi tentado contato com Ministério Público e
com a Fundação Renova, que é a responsável
pelo pagamento, para que lhes fosse dado
espaço para se manifestarem, contudo, não
houve resposta aos contatos telefônicos
realizados até o fechamento desta edição.
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: VEJA A PROPOSTA DA COLIGAÇÃO “AVANÇA MARIANA” EM
RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
@jornalpanetus Desenvolvimento Rural: Plano de Governo do candidato a prefeito, Celso Cota e do candidato a vice-prefeito, Cristiano Vilas Boas.
Estruturação técnico-administrativa da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Rural. Retomada do Programa de Eletriﬁcação
Rural. Conclusão do Laticínio. Acesso à Internet
nas comunidades rurais. Reestruturação do
Programa Patrulha Mecanizada através da
aração de terra. Reestruturação de programas de
compra conjunta de adubo e correção do solo
entre outros.
Retomada do Programa de Melhoramento
Genético do Rebanho. Retomada das campanhas
de vacinação in loco. Retomada e fortalecimento
dos projetos de empreendedorismo pleiteados
pelas famílias da Agricultura Familiar, bem
como associações e cooperativas. Criação do
Programa de Regularização Fundiária. Criação
do Programa de Diversiﬁcação da Silvicultura.
Criação de Programas de Desenvolvimento e
Diversiﬁcação da Economia Rural, gerando
novas rendas e ﬁxação das famílias na zona rural.
Exposição agropecuária com a criação de
espaço de negócios. Promoção de seminários
para discussão das aptidões agropecuárias do
município. Reativação do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural Sustentável.
Promoção de ações conjuntas com EMATER,
IMA, SINDICATOS e órgãos aﬁns. Incentivar
ações de saneamento nas propriedades rurais.
Apoio e orientação técnica na implantação
efetiva do Serviço de Inspeção Municipal – SIM.
Meio Ambiente 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.
Fortalecimento da Gestão e do Sistema
Municipal de Licenciamento Ambiental.
Aplicação do Código Ambiental Municipal.
Estudo de implantação do Parque Municipal
Estância do Cruzeiro, estudo de implantação do
Programa de preservação ambiental das
cachoeiras do Matadouro (Passagem) e da Mata
D´Ouro (Mariana), do Ó (Águas Claras), do
Brumado (Cachoeira do Brumado), da Bombaça
(Mariana), do Fundão (Gogô). Estudo de
Implantação do Parque Arqueológico do Morro
Santana e Santo Antônio. Estudo de viabilidade
de criação de novas unidades de conservação no
município. Implantação de sistemas de
informações ambientais. Implantação de uma
portaria do Parque Estadual do Itacolomi no
município.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATO A VEREADOR ZEZÉ DE NEGO DESTACA
IMPORTÂNCIA DO APOIO RECEBIDO EM CACHOEIRA DO BRUMADO
@jornalpanetus “Minhas raízes, uma vida inteira dedicada em um distrito de extrema importância cultural e histórica para Mariana.”
Nas últimas semanas, o candidato a vereador,
Zezé de Nego tem percorrido vários distritos
durante campanha. Neste sentido, Cachoeira do
Brumado, seu distrito natal, vem demonstrando
a cada dia um crescente apoio em sua
caminhada na busca pela reeleição. Zezé de
Nego, desenvolveu uma série de cobranças ao
executivo municipal com o propósito de que
suas solicitações fossem atendidas, visando
mais qualidade de vida para a população. Zezé,
destacou ainda que todos os projetos que foram
de interesse da sociedade tiveram seu voto
favorável.
“Eu amo Cachoeira do Brumado. Aqui estão

minhas raízes, sempre lutei pelos interesses da
comunidade. Enquanto vereador, nossa equipe
atendeu prontamente as principais demandas
de nossa gente, sempre ﬁque questão de ouvir
minha comunidade e saber realmente qual a
necessidade de nossa gente. Quero dar
continuidade no legado deixado pelo meu
saudoso pai, que é a base e o equilíbrio que me
acompanha nesta caminhada. Agradeço de
coração o apoio recebido em Cachoeira do
Brumado, distrito do meu coração. Tenham
certeza que juntos conseguiremos fazer muito
mais por nossa comunidade”. Ressalta o
candidato a vereador pelo MDB.

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

31 3557-3260
Fixo e Whatssap
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MARIANA 5 ANOS: O CRIME SE RENOVA
@jornalpanetus

No dia em que o maior crime socioambiental do Brasil completa 5 anos, projeções em diversas cidades do país e ações nas redes sociais
denunciam a morosidade do processo de reparação dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.

Em cinco anos, o maior crime
socioambiental do Brasil
envolvendo barragens da mineração
segue deixando um rastro de
adoecimento, inseguranças,
violações de direitos e desrespeito às
vítimas. O “mar de lama” do
rompimento da barragem de Fundão,
naquele 05 de novembro de 2015,
continha 43,8 milhões de metros
cúbicos de rejeito de minério,
assassinando 19 pessoas e deixando,
pelo menos, 1,9 milhão de pessoas
atingidas ao longo da bacia do rio
Doce, de Minas Gerais ao litoral do
Espírito Santo.
Na data em que o crime completa 5
anos, a Comissão dos Atingidos pela
Barragem de Fundão – Mariana
(CABF) e a Cáritas Brasileira
Regional Minas Gerais denunciam a
cotidiana violação de direitos por
parte das duas maiores mineradoras
do mundo, a brasileira Vale e anglo
australiana BHP (controladoras da
Samarco). Para isso, serão realizadas
projeções em diversas cidades e
ações nas redes sociais que buscam
ampliar as vozes que ainda vivem
diariamente o crime continuado.
Motivados pela pergunta “Onde
você estava em 05 de novembro de
2015?”, os gritos dos atingidos por
justiça serão ecoados, apesar das
inúmeras tentativas de silenciamento
e distorção dos verdadeiros impactos
sociais, econômicos e ambientais
deste crime sem precedentes no
mundo.
“Mesmo que eles (a Vale, Samarco,
BHP e Renova) paguem tudo que
reivindicamos. Ainda assim estarão
sempre em débito conosco”, diz

Fonte: Cáritas Regional Minas Gerais
Fotos: Divulgação

Mônica dos Santos, membro da
Comissão de Atingidos de Mariana
(CABF) e atingida de Bento
Rodrigues. As famílias atingidas
pelo rompimento da barragem de
Fundão parecem convencidas de que
a tentativa constante de não permitir
que sejam gerados precedentes na
reparação às vítimas é uma estratégia
das empresas. Com tantos recursos e
poder, era de se esperar que as
mineradoras buscassem agilidade e
competência no processo de
reparação, mas o que se vê são caras
propagandas transmitindo no horário
nobre da tv e a disponibilização dos
recursos para a Fundação Renova,
uma organização criada por essas
empresas para “gerir” o processo de
reparação e quase nenhuma
efetividade nas respostas a quem de
fato interessa: as pessoas atingidas.
Com o mote “O CRIME SE
R E N O VA ” , e v i d e n c i a - s e a
morosidade no julgamento e
reivindica-se que “as vítimas deixem
de ser vistas como os criminosos”,
como trouxe Marino D'Ângelo
Júnior, membro da CABF e atingido
de Paracatu de Cima. Porém, é
necessário também denunciar que o
crime se renova não só em Mariana
e na bacia do Rio Doce, mas com o
modelo predatório de mineração,
que permite sua continuidade, como
na reincidência da mineradora Vale
com o rompimento da barragem em
Brumadinho, que assassinou 272
pessoas, em 2019, ou nas remoções
em Antônio Pereira, no município de
Ouro Preto, em Barão de Cocais e
tantas outras, mostrando que mais
vale o lucro do que a vida.

05/11/2020 a 12/11/2020
13
_____________________________________________

ELEIÇÕES 2020 OURO PRETO: COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO CORAÇÃO”
EVIDENCIA IMPORTÂNCIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO
@jornalpanetus

Saúde: Plano de Governo do candidato a prefeito, Zé Leandro e do candidato a vice-prefeito, Gleiser Boroni.

Implantaremos ações para ampliar e reforçar os
programas de prevenção de doenças. Implantaremos
ações para priorizar a vacinação da população ouropretana contra o covid-19, assim que assim que a
vacina estiver disponível pelo ministério da saúde.
Implantaremos ações para otimizar e melhorar os
atendimentos nas unidades básicas de saúde (UBS´s)
e nos postos do programa da saúde da família
(PSF´S). Implantaremos ações para intensiﬁcar as
ações de prevenção de cáries e de outras doenças
bucais. Implantaremos ações para fortalecer as ações
de orientação nutricional preventiva.
Implantaremos ações para instalar atendimento
médico ambulatorial para atender a demanda diária
nas UBS da sede e dos distritos. Implantaremos
ações para instalar postos de dispensação de
medicamentos nas UBS da sede e dos distritos.
Implantaremos ações para garantir o transporte (ida e
volta) dos pacientes debilitados até o local da
consulta seja na UPA, na policlínica ou no hospital.
Implantaremos ações para garantir medicamentos a
toda a população de baixa renda nas farmácias da
prefeitura.
Implantaremos ações para garantir agilidade e
presteza na execução de exames de laboratório e dos
exames armados, tais como, raio x, ultrassom,
tomograﬁa computadorizada e ressonância
magnética, dentre outros. Implantaremos ações para
garantir internação em CTI, para toda a população,
mesmo após à pandemia do coronavirus.
Implantaremos ações para ampliar as parcerias entre
à prefeitura de Ouro Preto e o projeto sorria.
Criaremos um programa de apoio aos dependentes

químicos de Ouro Preto para que sejam internados
em as casa(s) de recuperação de dependentes
químicos. Implantaremos um programa de
reabilitação municipal, onde teremos atendimentos

especializados de ﬁsioterapia, fonoaudiologia,
hidroginásticas, bem como todas as especialidades,
através de convênios com as clínicas que atuam na
região.

Implantaremos ações para intensiﬁcar as ações de
educação para a saúde com o envolvimento da rede
de ensino do município, principalmente com a
UFOP. Implantaremos ações para ampliar o
programa de saúde da família e o programa de
agentes comunitários de saúde. Implantaremos ações
para fortalecer os programas de saúde da mulher.
Implantaremos ações para fortalecer os programas
de saúde da criança. Implantaremos ações para
fortalecer os programas de saúde do trabalhador.
Implantaremos ações para fortalecer a prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis/aids.
Implantaremos ações para fortalecer a atenção
farmacêutica a grupos de hipertensos e diabéticos.
Implantaremos ações para fortalecer os grupos de
apoio à saúde mental: narcóticos anônimos,
alcoólicos anônimos, psicóticos anônimos, grupos
de pacientes. Implantaremos ações para fortalecer a
vigilância epidemiológica. Implantaremos ações
para fortalecer os programas de saúde do idoso em
articulação com os movimentos da terceira idade do
município, criando um centro de referência com
equipe multidisciplinar para atendimento especíﬁco.
Implantaremos ações para priorizar o atendimento
pediátrico de urgência. Implantaremos ações para
investir na infraestrutura das unidades de
atendimento da região de Cachoeira do Campo,
Santa Rita e Antônio Pereira para a sua consolidação
como distrito sanitário. Implantaremos ações para
ampliar os convênios especíﬁcos nas áreas da saúde
com a UFOP, com o IFMG e instituições
congêneres.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CONFIRA AS PROPOSTAS DA COLIGAÇÃO “A MUDANÇA É AGORA”
NA ÁREA DO ESPORTE, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL
@jornalpanetus Esportes, lazer e Inclusão Social: Plano de Governo do candidato a prefeito, Bruno Mól e o candidato a vice-prefeito, Dr. Rodrigo Miranda.
incentivo a participação das escolas do
município; - JOCOMA – Recriação do
JOCOMA jogos da comunidade marianense
incentivando aos bairros da cidade que tenham
equipes permanentes em esportes trazendo
nossos jovens para este programa; - Criação das
escolinhas de esportes nos bairros através de
parcerias com as associações de bairros
buscando convênios com a Universidades
Federais para utilização de estudantes dos
cursos de educação física para desenvolvimento
destas escolinhas.
Recriar as seleções permanentes de esportes da
cidade buscando participar de disputas
estaduais, nacionais e internacionais, incentivo
a utilização de campos de futebol através de
parcerias com os clubes da cidade para
implantação de escolinhas para crianças de 7 a
16 anos. Incentivar e apoiar a criação de equipes
ﬁxas de esportes em parceria com as
associações em todos os bairros da cidade
desenvolvendo também cursos e palestras com
proﬁssionais especializados em cada esporte
que serão os responsáveis pelas seleções ﬁxas
do município.

Criação da Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Inclusão Social. Com o objetivo
promover a convivência em grupo, o
crescimento pessoal, a percepção da
participação de cada um na sociedade, o
aprimoramento da disciplina, o respeito ao
próximo, entre diversos outros aspectos.
Criar o circuito de esportes de aventura no
município envolvendo trilhas e áreas de
preservação cultural e ambiental do município
utilizando os mesmos ainda em ações de
preservação ambiental.
Criar o circuito de atletismo do município; desenvolver e incentivar a prática de trekking
utilizando as áreas naturais do município seja
através da prática por lazer ou como esporte de
competição; Criar e implantar o parque
esportivo municipal; - estruturar e preservar as
trilhas para práticas de esportes de aventura no
município; - programa esporte na escola –
incentivo as escolas municipais, estaduais e
particulares a criação de equipes esportivas com
foco principal em esportes olímpicos;
Revitalização e ampliação do JEM – Jogos
Escolares de Mariana com divulgação e

Ligue e peça já!
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CONHEÇA AS PROPOSTAS DA COLIGAÇÃO “GESTÃO,
HONESTIDADE E PROGRESSO” NA ÁREA DA INFRAESTRUTURA
@jornalpanetus Infraestrutura e Geração de Renda e Emprego: Plano de Governo do Candidato a prefeito, Roberto Rodrigues e do candidato a
vice-prefeito, Deyvson Ribeiro.
pontes. Promover Pavimentação Asfáltica das vias
de acesso do município, dos distritos e subdistritos.
Executar saneamento dos córregos e rios da sede e
dos distritos. Melhoria da infraestrutura nos
distritos, com obras de calçamento de ruas e
construção de calçadas. Pavimentar todas as ruas
da cidade que não possuem asfalto. Captação e
tratamento de esgoto para revitalização do Ribeirão
do Carmo em parceria com a cidade de Ouro Preto.
Geração de emprego e renda tirar do papel e fazer
funcionar o Distrito Industrial trazendo indústrias e
empresas nacionais e internacionais, gerando assim
milhares empregos.
Trazer de volta a mineração com segurança e
atenção ao meio ambiente, pois, ela é a principal
fonte de renda do município. Incentivar fortemente
o turismo para que ele se torne uma grande fonte
geração de empregos. Incentivar os pequenos e
microempresários.

Implantação de áreas de expansão urbana com
infraestrutura completa e abertura de loteamento
com preços populares. Regularizar áreas já
ocupadas informalmente. Aumentar o investimento
em reformas das moradias.
Parceria com empresas instaladas no município
para colaboração na execução de obras de
saneamento básico, no intuito de re(estruturar) o
município para atender ao crescimento da demanda
populacional. Criar subprefeituras do bairro
Cabanas e Passagem de Mariana.
Implantar postos policiais, mais creches e áreas de
lazer no bairro Cabanas e em Passagem de
Mariana. Efetivar o Orçamento Participativo para
destinação de parte dos recursos municipais à
execução de obras públicas, assim deﬁnidas pela
comunidade.
Manutenção dos bairros e reestruturação das vias
públicas. Construir e promover manutenção de

POSSÍVEL PRESENÇA DO CORONAVÍRUS NOS ESGOTOS, FAZ ACELERAR A MANUTENÇÃO
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
Virologistas ressaltam que até o momento não
existem evidências cientíﬁcas sobre a
possibilidade de transmissão do novo
coronavírus por rota fecal-oral, a exemplo do
que acontece em outras doenças de transmissão
hídrica causadas por vírus, bactérias e
protozoários. Porém, ainda não há evidências
na literatura cientíﬁca de que, quando excretado
nas fezes, o vírus ainda esteja viável para
infectar outras pessoas. Até o momento, a via
respiratória é o principal modo de transmissão,
através de gotículas respiratórias geradas pela
tosse ou espirros.
O setor de esgoto realiza, cotidianamente, a
manutenção preventiva e corretiva das redes e
ramais de esgoto implantados pelo Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
To d a v i a , o s u s u á r i o s t a m b é m t ê m
responsabilidades para que a rede de esgoto
funcione devidamente: não direcionar o esgoto
para a rede de drenagem; não descartar papel
higiênico, band-aid, cotonete, absorvente,
preservativo, ﬁo dental, fralda no vaso sanitário,
nem restos de comida e de gordura, cascas de
vegetais, caroços, palitos, pó de café na pia da
cozinha; não deixar a caixa de passagem
destampada.
Ações como essas são os grandes vilões quando
o assunto é o entupimento das tubulações
internas e o retorno do esgoto. Há ainda o
aumento no risco à saúde, do dano ao meio
ambiente e do perigo de comprometer os

equipamentos responsáveis pela coleta,
distribuição e tratamento do esgoto, uma vez
que todas as etapas funcionam de maneira
interligada.
Mesmo com a manutenção preventiva,

realizada periodicamente pelo SAAE, o excesso
de areia e detritos – ocasionado por uma caixa
sem tampa ou pela sua destinação incorreta nos
ralos – pode inclusive na grande maioria
obstruir o sistema de esgotamento, fazendo com
que retorne esgoto no interior de residências.
Existem ruas em Mariana por exemplo, que tem
demandado serviços de manutenção com
frequência, devido ao descarte de resíduos
sólidos na rede de esgoto, numa lista de itens
que vai de papel higiênico, pasta e escova de
dentes a pano, entulho e calcinha.
As consequências são insatisfatórias para
todos os envolvidos: para o SAAE, em termos
de despesas; e para os usuários, levando-se em

conta que o serviço regular é interrompido
durante o conserto do equipamento, o qual
muitas vezes depende de peças compradas
apenas por encomenda.
Por isso é importante que as duas partes
cumpram suas obrigações. À autarquia
compete a responsabilidade pela rede pública
de esgoto e da caixa de inspeção situada no
passeio do imóvel. O usuário, por sua vez, deve
jogar o lixo na lixeira e conservar as caixas de
passagem do imóvel para facilitar a
desobstrução e a tampa lacrada sendo aberta
apenas em caso de necessidade.
Mantendo esses cuidados estaremos todos no
combate ao coronavírus.

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
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATO A VEREADOR ALDO GONÇALVES
AFIRMA QUE DESENVOLVERÁ PROJETOS QUE INCENTIVE OS PEQUENOS
COMÉRCIOS DO MUNICÍPIO
Conheço a realidade dos comerciantes em Mariana, sei que é possível fazer muito mais para essa classe.
Na última sexta-feira 30, o
candidato a vereador Aldo
Gonçalves, se reuniu com alguns
comerciantes da cidade de Mariana.
Durante a reunião, Aldo destacou à
importância de cada comerciante,
aﬁnal estão gerando renda e emprego
no município e podem gerar mais.

Por este motivo é necessário que o
poder público dê condições aos
comerciantes para que eles façam a
economia do município girar.
“Precisamos dar força
aos nossos comerciantes, irei em
conjunto com minha equipe,
desenvolver projetos que atendam

essas demandas.
Precisamos criar mais postos de
trabalho para a nossa gente. Nosso
povo precisa trabalhar. Não quero
ser mais um na Câmara, quero
re a l m e n t e f a z e r p o r n o s s a
população”. Destaca o candidato a
vereador pelo partido PSD.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATO RODRIGO MOTORISTA DA SAÚDE
RECEBE APOIO DA COMUNIDADE DE SANTA RITA DURÃO
Valorizar nossa gente e ﬁscalizar as ações do executivo essa é o dever de um vereador.
Na última semana, o candidato a
vereador em Mariana, Rodrigo
motorista da Saúde, esteve no distrito
de Santa Rita Durão cumprindo sua
agenda de campanha. Na oportunidade,
Rodrigo destacou à importância da
atuação de um parlamentar que ouça as

necessidades da população.
“O político é empregado do povo.
Nosso dever é fazer o que povo precisa.
Temos que estimular, através de
projetos, a geração de emprego, renda
e condições adequadas para que nossa
população tenha acesso a saúde,

educação esporte e lazer. Quero
agradecer a comunidade de Santa Rita
Durão pela recepção calorosa e pela
conﬁança no trabalho que tenho
realizado no distrito”. Ressalta o
candidato a vereador pelo partido
Podemos.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATO A VEREADOR SÉRGIO
ALVARENGA DESTACA AÇÕES NA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Desenvolvimento social: Candidato destaca à importância de valorizar e incentivar
todos os movimentos sociais do município.
Na última quarta-feira 28, o candidato
a uma cadeira na câmara municipal de
Mariana, Sérgio Alvarenga visitou o
espaço Casa de Apoio Sementes do
Amor em Mariana. Durante a visita,
Sérgio reiterou a necessidade de haver
mais investimento em políticas
públicas e aﬁrmou que Mariana
deveria ser referência em qualidade de

vida para aqueles que vivem em
vulnerabilidade social.
“Estamos vivendo em tempos difíceis
que necessita de uma presença efetiva
do poder público tanto em saúde
quanto em qualidade de vida. Nossa
gente não pode sofrer como está
sofrendo. Vou desenvolver vários
projetos que permitam que a nossa

gente tenha acesso a um curso
proﬁssionalizante. Vamos lutar para
que todos tenham condições e
oportunidades iguais. Agradeço a
equipe do Sementes do Amor, que
realmente desenvolve um trabalho
merecedor de elogios”. Pontua o
candidato a vereador pelo partido
Verde.
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VEM AÍ MAIS EDIÇÃO DO TROPEIRÃO DA APAE MARIANA
@jornalpanetus

Tropeirão acontece neste domingo, 08 de novembro.
No próximo domingo 08 de novembro irá acontecer o famoso
tropeirão da APAE Mariana, gostaríamos de contar com seu apoio para
a divulgação.
Teremos como opção a retirada na APAE no sistema drive thru no
valor de R$ 20,00 cada marmitex grande de tropeiro, para quem
desejar teremos entrega com motoboy no valor de R$ 25,00 cada
marmitex grande de tropeiro.
Os ingressos estão sendo vendidos na APAE Mariana à Avenida dos
Salgueiros 2, bairro Jardim dos Inconﬁdentes, no Armazém FIT à Rua
Bom Jesus, 18, Centro e no Bar da Paty à Rua Fortaleza 161, Santo
Antônio.
Informações e vendas pelo whatsapp: (31) 98732-1062 falar com
Nilda e pelo (31) 98861-1910 falar com Silvana.

*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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LÍNGUA DE TRAPO 24
Dra.Flávia
Regina
- Panetu’s
OAB-187880
Facebook:
uma década
Jornal
para
a realização
- Site:
dewww.jornalpanetus.com.br
um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Mary Del Priore, em seu livro “Ao sul do corpo”
enfatiza o repensar da trajetória feminina até os dias
atuais. Texto forte e coerente na questão da opressão
em especial feminina. São situações cotidianas do
século XVII e XVIII
que permanecem e
engendram de alguma forma o universo feminino. É
preciso romper a admoestação, o tropeço dos
tapetes, a queda em escadas, o burburinho, o engodo
e o choro. É preciso romper o volume do descaso que
se faz em várias delegacias, despreparadas para
receber o universo feminino.
Lí vários planos de governo. Nada vi especíﬁco
para o caso feminino. Para o universo feminino. Vi
em Educação, em Turismo e desenvolvimento, para
idosos e deﬁcientes. Não vi ou perdi tal informação?
Alguém que propusera um DELEGACIA PARA
MULHERES? Com pessoas capacitadas para as
recebe-las? A violência doméstica em especial a
tortura psicológica é tão maligna quanto a física. É
destruidora de potenciais. Ela começa com: loura
burra, gorda, louca, você inventa coisas, puta,
incompetente, etc.

Ela está presente em dezenas de lares e muitas vezes
promovida pelo irmão, pelo pai, pelo avô, pelo
namorado, pelo noivo, pelo marido.
Se ﬁzerem um exame minucioso, observem que
utilizam para triunfar o fundamento da posse. Se
acham com autoridade e para tal usam da violência
ou usurpam poderes para triunfar, quando não
chegam à barbárie grosseira para todas que
permitem certos abusos. Já dizia Nísia Floresta em
seu livro: Direito das Mulheres e Injustiça dos
homens:” que alguns querem condescendência cega
às suas vontades. Se o universo feminino é outro mas
que ambos tem direitos de se regem reciprocamente
e alternativamente; por que os homens têm bastante
conhecimento para regularem as ordens que dão às
mulheres? Sobre os preceitos da razão, também o
terão para ceder a esses mesmos preceitos quando
forem impostos pelas mulheres? Sendo assim, a
razão, essa imperiosa, quer um lugar e neste contexto
aprumar. Nada melhor que o espaço das eleições
para se fazer anunciar. “Queremos todas uma
Delegacia para mulheres” de forma que ouvidas pelo

COPA TIGRESA MÁSTER DE OURO
BRANCO COMEÇA A TODO VAPOR

Teve início no último ﬁnal de semana a 3ª Edição da Copa Tigresa de futebol Máster de Ouro
Branco. Tivemos três jogos que foram bastante disputados
Conﬁra os resultados da Rodada.
Real Master 2 x 0 Juventus
Silvano Transportes 0 x 2 Mistura Boa
Turma do Beco 2 x 2 UPV
OBEC 0 x 1 Alvorada
A Copa Tigresa Máster é uma organização do OBEC através do Flavinho e Adílson.

universo feminino a roda venha girar e se preceitos e
os CPFs são de igual valor, de igual valor deve
permanecer seus direitos e deveres. Quem sabe esse
desdenhar será o medo da força que as mesmas têm
para repeli-los? Chegou a hora de arrogar para si e
para sua alta estima o direito e o dever de exigir de
prefeitos(as) e vereadores (as) o suporte para
combate à violência? Será que realmente estão
preocupados com a violência? Fazem de surdos, de
cegos, de bobos? Camuﬂam o conhecimento de que
passam à largo esse tema? Querem manter a
trivialidade e as suas chagas? Desde os tempos
coloniais várias casas eram cheﬁadas por mulheres e
isso ainda se mantêm até os dias atuais. Então por
que atende-las como insuﬁcientes, como
desclassiﬁcadas? Chegou a hora da consciência
coletiva. Chega de vigilâncias porque querem ser
protagonistas. Daí que uma Delegacia exclusiva
para mulheres não irá encobertar a exploração a que
muitas são submetidas para se concretizar em uma
signiﬁcativa expressão social. Daí isso é vida! No
dizer de Luciano Santos Lopes em “O INJUSTO

PENAL”, a questão se resolve com a análise
indiciária de uma ilicitude formal, que não consegue
valorar corretamente a proibição necessária para que
uma conduta deixe de ser insigniﬁcante para o
Direito e passe a ser ofensiva/lesiva aos valores que
se pretende proteger.
Chegou a hora da verdade, de dar importância real,
de fazer presente e rotineiro a valorização familiar e
para que ela seja real e duradoura é preciso abrir
espaços com a força de políticos que querem
realmente engajarem-se na valorização do humano,
do feminino, na busca da saúde mental, da harmonia,
do respeito humano. UMA DELEGACIA
EXCLUSIVA PARA RECEBER MULHERES
OFENDIDAS, OPRIMIDAS OU RECHAÇADAS.
Um(a) político(a) operante aproxima, busca,
investe, requer!

LANUS É O GRANDE CAMPEÃO DA
COPA PEREIRÃO 2020

Aconteceu no último ﬁnal de semana em Antônio Pereira a Grande ﬁnal da Copa Pereirão de
2020 quando se enfrentaram as equipes do Lanus x Tabuleirense que ﬁzeram um grande jogo.
A equipe do Lanus não tomou conhecimento da equipe do Tabuleirense e venceu pelo placar
de 2 x 1 levantando a taça de Campeão. Um Grande público compareceu ao estádio.
A Copa Pereirão tem como organizadores Ladinho, PI e conta com o apoio de Antônio Pereira.

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

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

Veterinária
Gameleira

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

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/
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SUCULENTAS SE TORNAM FONTE DE RENDA PARA PRODUTORES EM MINAS GERAIS
@jornalpanetus Atividade é boa opção para agricultores do estado, que reúne condições climáticas favoráveis para o cultivo.
Seja no campo ou na cidade, em um quintal ou
nas janelas de um apartamento, os cactos e
outras variedades de suculentas estão cada vez
mais presentes nos lares brasileiros. Fáceis de
cuidar, pois estão adaptadas a viver em regiões
áridas e semiáridas, há anos essas plantas vêm
conquistando espaço entre os consumidores
mineiros.
Bióloga e pós-doutora em agronomia na área
de ﬂoricultura pela empresa de pesquisa
agropecuária de Minas Gerais (Epamig),
Marília Andrade Lessa explica que todo cacto é
uma suculenta, mas que, ao mesmo tempo, nem
toda suculenta é um cacto. “Suculenta é uma
terminologia dada a um vasto grupo de plantas
de diversas famílias botânicas, composto por
características semelhantes, como folhas,
caules ou raízes carnosas e espessas. Dentre
estas várias famílias, está a dos cactos”, detalha
a especialista.
Apesar de estarem bem adaptadas para
sobrevivência com pouca água, Marília explica
que a ideia geral de que os cactos e as outras
suculentas crescem no deserto não é exatamente
correta. “Originalmente, a maior diversidade
das plantas suculentas é encontrada no Sul da
África, com exceção dos cactos, que estão em
toda a extensão das Américas, do Sul dos
Estados Unidos ao Extremo Sul do Chile”,
complementa.
Cultivo
O plantio das suculentas ocorre tanto em
estufas quanto em telas, ou, até mesmo, a céu
aberto, sendo o último destinado ao paisagismo.
O clima de Minas Gerais é considerado muito
favorável, já que, diante de uma enorme
diversidade de espécies - mais de 22 mil já
foram catalogadas -, o cultivo é possível em
todo o estado, apesar da dimensão e da
variedade de características climáticas.
“Atualmente, o cultivo das suculentas ocorre,
principalmente, em quatro regiões: Central,
Norte, Zona da Mata e Jequitinhonha-Mucuri,
com destaque para o Norte, onde está
localizada uma das maiores produtoras de
suculentas de Minas”, acrescenta Marília
Andrade.
Ainda de acordo com a bióloga, o cultivo de
suculentas é uma ótima opção para os

produtores mineiros. “Quando comparado ao
cultivo das ﬂores de corte tradicionais, a
produção das suculentas apresenta várias
vantagens, como a menor necessidade de mão
obra na linha de produção, o que reduz o custo
operacional; a dispensa de estufas com alta
tecnologia, o que diminui os gastos com
irrigação e energia; sem falar que boa parte
das espécies é de fácil multiplicação, por meio
de estacas foliares, e, no caso dos cactos, os
frutos trazem um grande número de sementes”,
garante.
Dicas
De modo geral, cactos e outras suculentas são
plantas bastante rústicas e exigem poucos tratos
culturais. “Fornecendo níveis apropriados de
luminosidade, água, temperatura e nutrientes,
elas apresentarão bom desenvolvimento e
poderão ﬂorescer todo ano”, lembra.
Entretanto, por existirem espécies de diversas
famílias botânicas diferentes, as indicações para
o cultivo devem ser consideradas apenas como

direcionamento. Conﬁra algumas dicas básicas
da bióloga Marília Andrade:
Luz
De acordo com a necessidade de luminosidade,
cactos e outras suculentas podem ser divididos,
basicamente, em plantas de pleno sol e meia
sombra. Os cactos com pelos, espinhos
resistentes ou densos requerem cultivo a pleno
sol. Entretanto, as espécies com poucos
espinhos necessitam de sombreamento. Já as
outras plantas suculentas, quando expostas à
intensidade luminosa excessiva, apresentam
coloração avermelhada em suas folhas. Com
pouca luz, o desenvolvimento da planta é
deﬁciente, apresentando estiolamento (aﬁlada),
cor pálida e tornando-se extremamente
suscetível a enfermidades.
Temperatura
Muitas espécies de suculentas são sensíveis à
temperatura, apresentando dormência no
inverno e desenvolvimento vegetativo no
verão. Os cactos suportam variações de

temperatura de 7°C a 45°C, mas, quando
sujeitos ao calor elevado e na fase crescimento,
ﬁcam alongados e tenros. A temperatura ideal,
em estufa, deve ser mantida entre 10ºC e 32°C.
Irrigação
Um dos grandes motivos de morte das plantas é
a irrigação excessiva e a permanência de
pratinhos no fundo dos vasos. Muitos cactos e
outras suculentas sobrevivem a grandes secas, o
que é característico do seu habitat de origem.
Em geral, estas plantas precisam ser irrigadas
com maior frequência na fase de intenso
desenvolvimento (primavera e verão), e com
menor frequência (ou sem irrigação) na fase
vegetativa, no inverno.
A rotina de irrigação depende de condições
locais, tamanho e tipo de vaso, composição do
substrato, estação do ano e da espécie cultivada.
De maneira geral, na primavera e no outono,
recomenda-se irrigar as plantas de 1 a 2 vezes
por semana. Já no inverno, a rega deve ser de 15
em 15 dias, e, sempre que possível, irrigar
diretamente no substrato evitando molhar a
parte aérea da planta.
Substrato
Existe uma grande diversidade em relação ao
tipo e à proporção de insumos usados no
preparo do substrato para o cultivo das
suculentas. O material básico pode ser
composto da mistura de dois ou mais insumos
com características físico-químicas diferentes
tais como:
Terra de subsolo ou de barranco peneirada;
Substrato comercial; Areia grossa lavada ou
areia para ﬁltro de piscina ou perlita ou isopor
em ﬂocos; Pedregulho ou cacos de telha;
Carvão triturado.
A proporção dos insumos varia de acordo com a
espécie a ser cultivada. Para os cactos, o
substrato deve conter maior proporção de areia,
perlita ou isopor. Já para as outras suculentas, o
substrato deve ter mais insumos não porosos,
como terra ou substrato.
Adubação
Cactos e as outras suculentas requerem
adubação em duas fases distintas. O adubo (em
pó ou granulado) deve ser incorporado no
substrato no momento do plantio e/ou durante a
renovação anual de substrato.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: COLIGAÇÃO “MARIANA SOCIALISTA” QUER O RECONHECIMENTO
DA PRIMAZ COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNDIAL
@jornalpanetus

Patrimônio histórico: Plano de Governo da candidata a prefeita, Patrícia Ramos e do candidato a vice-prefeito Yure Gomes.

Proteger o patrimônio histórico e incentivar a
cultura popular. Vivemos em uma cidade cheia
de história, mas também, sabido e acessado por
nós, povo marianense, que pisamos nessa terra,
vivemos nessas casas e garantimos que isso
tudo não seja só história. É preciso que toda essa
riqueza cultural seja usufruída por nós. É
preciso que toda a riqueza material e de
conhecimento gere trabalho para nós.
Queremos o justo reconhecimento de Mariana
como Patrimônio Histórico Mundial, mas
também de incentivo aos nossos artistas locais,
com leis de promoção de cultura e eventos e
fortalecimento de ações auto-organizadas,

Adriana
NOIVAS

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

(31) 9 8466-4877 / (31) 9 8857-2879
Avenida Manoel Leandro Correia - 320 - Centro - Mariana - MG

como por exemplo as Batalhas de Hip Hop da cidade.
Mais segurança para nosso povo trabalhador,
garantir a segurança pública signiﬁca também
garantir o direito à cidade para toda a população. É
preciso pensar em políticas de prevenção e combate
ao crime, aumentando a participação popular na
segurança. Além disso, é preciso combater as
opressões entre próprios representantes da segurança

para que eles não usem dessa posição para
reforçar a violência histórica sofrida por setores
oprimidos como os negros, mulheres e LGBTs.
Para isso, propomos uma Guarda Municipal
Popular, subordinada a um Conselho Popular,
organizado democraticamente para que possa,
de fato, defender o povo de Mariana.
Em defesa dos atingidos/as pela mineração.
Sofremos em nossa região uma grande
catástrofe e à iminência de rompimento de
n o v a s b a r r a g e n s . A Va l e a g i u e a g e
criminosamente, colocando em risco nosso
povo, os trabalhadores da sua empresa e a
população de conjunto, e ainda por cima
negocia nossas vidas. Precisamos de respostas
claras, precisas e, de fato, eﬁcientes. Não
precisamos de fundação que só amplia os
crimes praticados pelas empresas mineradoras.
Que as obras e as negociações sejam tocadas
diretamente pelas empresas, e que haja
reparações integrais, imediatas e investimentos
estruturais na cidade.
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facebook.com/JornalPanetus

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!

Hoje temos presença vip em nossa coluna social da
blogueira Bárbara Brasil! Linda!!!

Feliz 2.4 querida Nataly Dutra!

Olha quem apareceu esbanjando beleza por aqui, Luana
Spínola!

Lorena Maria Lima completou mais um ano de vida no
dia 04/11! Felicidades e muito sucesso!!

Lesliane Oliveira é nossa leitora assídua e hoje
esbanja beleza por aqui!
CNPJ: 21.544.370/0001-60 - TIRAGEM 10.000 - R$375,00

Olha que fofura o tio
babão Ygor
com sua linda
sobrinha! Linda demais!

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

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

‘’O importante é que, seja qual for a sua, faça-a com a certeza que se
entregará e empenhará para ser sempre MUITO FELIZ.’’ escreveu
Kenny Murta em sua rede social! Na foto está ao lado de seus lho e
seu esposo!

