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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
O ANO QUE JÁ PASSOU
Entre lives e lutos, somos reféns do coronavírus sem respirar diante da epidemia de violência e desigualdade.
A morte com aviso e sem despedidas. Em
números crescentes e aos milhares, numa
escalada que nos faz perder a real
dimensão da tragédia de um mundo em
pandemia. Como será a cidade de Mariana
com esse crescente número de casos?
São velhos e jovens derrotados por um
vírus insidioso. Vítimas que não deram "um
último suspiro" de alívio. A metáfora de uma
despedida serena foi substituída pelo
aﬂitivo não conseguir respirar. Uma lenta
agonia.
"Eu não consigo respirar" ganha ainda uma
conotação assassina com a imagem da
bota do policial que esmaga a face negra no
asfalto, que foi ﬁlmado por uma pessoa que
sequer imaginaria tamanha repercussão
que de certa forma foi positivo para que a
humanidade entenda que somos iguais.
Falta-nos ar a todos. Com ou sem sintomas

do coronavírus, que traga pulmões e vidas
em escala planetária.
E nós, brasileiros, ainda temos a epidemia
nacional de mortes violentas. Não apenas
vítimas de Covid-19. A truculência não
entrou em quarentena e mata o adolescente
negro que não está protegido nem ao
brincar dentro de casa.
Na avalanche de mortes, a da criança
pobre que despenca na negligência da
patroa é mais que notícia triste. É crônica de
uma elite desconectada da realidade e que
não abre mão de seus luxos e privilégios.
No momento em que pandemia já ceifa a
vida de um brasileiro a cada minuto, a
madame faz a unha e lava as mãos para o
ﬁlho da doméstica que não tem direito a
quarentena, medida de proteção que virou
também privilégio.
O que nos salva? A solidariedade, em

doses nunca antes vistas nesse país.
Ressalto nossa querida cidade de Mariana
que através do empenho de vários
empresários seguem levando esperança
para as famílias em vulnerabilidade.
Amigos são espelhos nos quais nos
enxergamos, signatários de um pacto
informal contra a adversidade. Hashtag
#tamojunto. A certeza da ﬁdelidade testada
pelo tempo e pelas intempéries. Na palavra
que aquece, no riso que acalma, na mão
que acaricia.
Como é capenga e sem cor um mundo
sem toques, sem beijos, sem conversa
jogada fora na mesa de bar. Sem horas
perdidas no trânsito também. Dizem que é o
novo normal.
Em isolamento ninguém é normal. O home
ofﬁce vira o "hell ofﬁce", numa sucessão
inﬁndável de afazeres que se se atropelam.

Dias e noites pontuados por um amontoado
de "lives", protagonizadas por mortos-vivos
que tentam passar normalidade.
Quem assiste tanta "live"? Quem lê tanta
notícia? Como o poeta, sem lenço e sem
documento, da sala para o quarto, da
cozinha para o escritório, do banheiro para
a varanda.
Contundo, neste mundo em que tudo se
refere a Covid-19, não podemos esquecer
das vítimas de outras doenças que fazem
sistematicamente criticarmos a qualidade
da saúde em nosso município.
E assim se passaram mais de 80 dias, por
esse novo mundo comandado por um vírus
que usa coroa e nos fez refém de uma tal
Covid-19. Vamos ser fortes e enfrentarmos
com coragem e sabedoria os obstáculos
criados pelos mesmos que querem
encontrar a cura, os cientistas.

A execução de George Floyd e o silenciamento do negro
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário

Por: Dra. Cleusa Caldeira
Caríssimas leitoras e caríssimos leitores, hoje
abro o espaço da coluna semanal para uma
rara amiga, teóloga negra, pós-doutora,
escritora: Cleusa Caldeira. Na semana
passada, escrevi aqui sobre o tema do
racismo, um assunto urgente. No entanto,
penso que seja imprescindível que alguém que
tenha vivido a dor e o sofrimento dessa
dimensão de extrema violência em nossa
sociedade possa ter a palavra, aﬁnal, é o seu
lugar de fala.
Espero que as palavras a seguir sejam fonte
de libertação para todo povo negro da região
dos Inconﬁdentes, terras marcadas pela
herança escravista.
“Todos nós sabemos que a execução de nosso
irmão George Floyd não foi um caso isolado, já
que ser negro é estar “condenado a viver uma
vida infernal”(Fanon). Ser negro é nascer com
uma condenação de morte sem cometer delito
algum. O delito é ser negro. João Pedro,
Miguel, Cláudia, Marielle são alguns exemplos
de consumação deste destino negro em
nossas sociedades estruturalmente racistas.
Mas a execução de George é pedagógica, em
dois sentidos. Primeiro ela desvela a
“pedagogia da crueldade” (Nilma Gomes) que
transmuta a vida humana ﬂuida e imprevisível
em coisa, isto é, a coisiﬁcação do outro. Essa

objetivação do negro implica a sua
descartabilidade como o excedente social,
que ocorre em praça pública e em plena luz
do dia de forma sempre sumária e violenta
com o objetivo de colocar todos os demais
negros no seu lugar, isto é, nessa condição de
medo e invisibilidade. Por outro lado, essa
execução sumária de forma tão brutal e
simbólica com os joelhos do policial sob seu
pescoço até que o seu último suspiro fosse
dado revela a nossa simultânea solidariedade
no sofrimento negro. Uma solidariedade que
faz com que cada negro e cada negra grite:
“tire seus joelhos de meu pescoço”. A nossa
identiﬁcação com George Floyd é instantânea
e natural, porque aquele corpo imobilizado
torna-se um espelho da nossa s experiências
cotidianas, pois vivemos com “pouco ar”, já
que o racismo é esse “joelho” que nos
estrangula, nos silencia e quando tentamos
pedir socorro, não há que nos escute. E
nestes dias de convulsão social, quando a
ferida racial se inﬂama, os meios de
comunicação, os espaços de poder e de
formação, segue nos asﬁxiando. Todo mundo
quer falar de racismo, mas quase ninguém
quer devolver ao negro a sua fala, isto é, as
pessoas até falam de racismo, mas não estão
dispostas a tirar os seus “joelhos de nossos
pescoços”.

dentzrene

René Dentz

É neste sentido que devemos compreender
a aﬁrmação “não basta não ser racista, é
preciso ser antirracista”, da ativista Angela
Davis.Ser antirracista requer abrir mão do
privilégio branco. Ser antirracista implica em
assumir que se desfruta de um lugar de
privilégio que, por sua vez, perdura sob a
subjugação e exploração de outros. Ser
antirracista exige um deslocar-se desse lugar
de privilégio, abrir e criar condição onde a
negra e negro possa falar e ser escutado;
envolve dar voz e visibilidade à pessoa negra.
Esta é razão de nossa sociedade não estar
disposta a enfrentar o problema racial, porque
esse problema é da ordem da dominação e a
sociedade branca não está disposta a dividir
os espaços de fala e de poder com a pessoa
negra.
O racismo é exatamente isso, uma
construção teórica e histórica que considera o
branco superior e o negro inferior, por isso é
da ordem da dominação, que faz com que o
branco olhe para a pessoa negra como se ela
tivesse a obrigação de obedecê-lo como
subalterna, como se a pessoa negra não
pudesse ter vontade própria, não pudesse
discordar do branco... Isso é uma afronta
direta ao ego branco, que aciona um
dispositivo de seus ímpetos mais violentos.
Assim a violência racial se projeta contra o

corpo negro; quer seja o juiz com o porteiro
negro, o policial com o morador da
comunidade, o professor com a aluna negra,
a patroa com a criança negra “insubmissa”,
etc. Mas, a mesma violência racial acontece
entre os que compartilham o mesmo status
social, entre colegas com os mesmos títulos
civis ou eclesiásticos. O racismo é a base
antidemocrática da sociedade, que tenta
escamoteá-lo sob o mito da “democracia
racial”. Mas, que não pode suportar a ideia de
dividir espaço com uma pessoa negra.
Recordemos o caso da jovem Ndeye Fatou
Ndiaye no Rio de Janeiro, que foi
violentamente xingada e humilhada por ser
negra, como se ser negra e estudar em uma
escola particular de classe média fosse uma
aberração. Este é um caso típico que desvela
a mentalidade da elite que não está disposta
abrir mão de privilégios, tampouco reconhecer
a dignidade da pessoa negra criada a imagem
e semelhança de Deus. Construir uma
sociedade democrática é restaurar a nossa
humanidade, de negros e brancos”.

AMOR QUE CARREGO DENTRO DO PEITO
Mente bloqueada. Chateação,
aborrecimento. Essa fase da vida tem sido
difícil. O mundo me desagrada. A produção
semanal vem esfacelada. Momentos difíceis.
Chuva com raios invade a casa. Medo se
intensiﬁca. Cuidado humanizado. Um olho na

matriarca, outro no céu. Pensamentos
desconexos saem da voz sussurrante.
Números e fragmentos de letras de músicas
fazem parte de seu repertório. Às vezes,
consciente, às vezes, apática, memória
desfalecida... Que cansaço infernal! Nem só
de brisa vivem os poetas e artistas. Nunca
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fomos tão desvalorizados. Com que
desarranjo vivemos? Suspeito que monitoram
nossas publicações na rede. Tempos de
censura, perseguição, mazelas, fake news.
Volto minha atenção para quem me
interessa. Olhar opaco, cenho fechado.
Canhota em atividade constante. Não sei o
que se passa em sua cabeça, nem o
conteúdo dos seus pensamentos
desconexos. Não compreendo os danos
cerebrais, como não mensuro a capacidade
de reação de seu organismo. Medicina é
ciência inexata. A paciente executa comandos
quando quer. Fico a mirar seu semblante; a
pensar no seu passado de noites insones,
vigiando minhas febres. Recordo sua voz
aﬁnada, cantando: "repito o que todo mundo
diz: não é só casa e comida que faz uma
mulher feliz" ou "que beijinho doce que ele
tem, depois que beijei ele, nunca mais amei
ninguém, que beijinho doce foi ele quem
trouxe de longe pra mim, um abraço
apertado, suspiro dobrado de amor sem ﬁm”,
ou ainda: "Vinte e cinco anos de veneração e
prazer, pois até nos momentos de dor, o teu
coração me faz compreender, que a vida é
bem pequena para tanto amor".
Mergulho nas recordações, para segurar o
tempo que, inexorável, escorre rapidamente.
O vento varre as folhas que a chuva
derrubou. A luz piscou duas vezes. Suspirei
de tristeza. Olhei o livro de ﬁguras coloridas.
Ela olhou 3 páginas, depois se enfadou,

Andreia Donadon Leal
Mestre em Literatura pela UFV

virando o rosto para a parede. Fiz algumas
contorcionices. Cantei, declamei, dancei. Ela
fechou os olhos. Desliguei a televisão. A
chuva tinha cessado. Frio. Guardei o livro.
Sentei-me na cadeira ao lado de sua cama.
Segurei as lágrimas que insistiram em cair.
Disfarcei. Disfarçar, pra quê? Eu estava fora
de seu foco. Enxuguei as lágrimas. Comecei
a levantar meu corpo da cadeira. Ela levantou
o braço, procurando minha mão. Olhou-me
profundamente. Seus olhos, apesar de
opacos e confusos, eram os mesmos que
cantavam em dias de domingo, ao pé do
tanque ou preparando almoço para prole.
Seus fragmentos são amados,
incondicionalmente. Não é fácil. E quem disse
que seria? Já se passaram longos meses.
Pois é, o meu coração sabe, sente e
compreende que esta vida é muito pequena,
muito pequena para proporcionar AMOR e
DIGNIDADE a quem tanto nos amou.
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IBGE OFERECE CURSO DE ESTATÍSTICA EM PLATAFORMA
DIGITAL DE ENSINO DA ONU
@jornalpanetus

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

A Escola Nacional de Ciências Estatísticas
(ENCE), vinculada ao IBGE, está oferecendo
o curso Princípios Fundamentais das
Estatísticas Oﬁciais na plataforma UN SDG:
Learn, portal da Organização das Nações
Unidas (ONU), que disponibiliza uma série de
iniciativas de aprendizagem relacionadas aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). O curso, que será o primeiro de
educação a distância (EAD) disponibilizado
pela ENCE na plataforma, está com as
inscrições abertas a partir de hoje (8). O prazo
de inscrição se encerra no dia 19 de junho.
O IBGE é o primeiro instituto nacional de
estatística a oferecer cursos nessa
plataforma. O curso será oferecido em
português e terá 50 vagas. “O objetivo para
os participantes é de que eles sejam capazes
de conhecer os princípios fundamentais das
estatísticas oﬁciais e reﬂetir sobre a aplicação
desses princípios no dia a dia do trabalho
deles”, explica a coordenadora de
Treinamento e Aperfeiçoamento do IBGE,
Bianca Walsh.
Ela adiciona ainda que o conteúdo
programático inclui, além do conhecimento
dos princípios fundamentais das estatísticas
oﬁciais, o código das boas práticas
estatísticas e o código do servidor público do
IBGE. “Isso porque alguns princípios
fundamentais conversam com questões de
ética, como por exemplo, a conﬁdencialidade
das informações. Então é um curso que,
apesar de servir para propósitos de
letramento estatístico de forma geral, tem
uma atualização muito grande para a
realidade do instituto de estatística,
principalmente do IBGE”.
O curso não tem pré-requisito, tem carga
horária de 17 horas e prazo máximo de
conclusão de dois meses. Segundo Bianca,
qualquer pessoa que tenha interesse pelo
tema poderá fazer a inscrição, ressaltando

que o público que geralmente procura os
cursos da instituição, como o de SIDRA, é
formado por pesquisadores, proﬁssionais da
mídia e tomadores de decisão.
Três cursos presenciais da ENCE já estão
sendo oferecidos
A plataforma da ONU conta também com
outros três cursos presenciais oferecidos pela
ENCE. "Indicadores sociais para programas
e políticas públicas" e "Avaliação de
programas e políticas públicas" são voltados
para análise e aplicação de informações na
elaboração de políticas públicas e melhoria
da ação governamental, enquanto o "Curso
de Desenvolvimento de Habilidades de
Pesquisa (CDHP)" trata da elaboração e
execução de uma pesquisa de amostra

domiciliar.
Para a coordenadora, a disponibilização do
curso é relevante para o IBGE por reﬂetir um
dos três objetivos principais do mapa
estratégico em vigor na instituição. “O terceiro
desses objetivos é fortalecer a difusão de
conhecimento. Divulgar a necessidade e a
importância das estatísticas oﬁciais através
dos princípios que as caracterizam e as
diferenciam de outras produções estatísticas,
que têm sua relevância, mas são de outra
natureza, é uma das nossas missões como
instituição que produz estatísticas oﬁciais”,
comenta Bianca.
A iniciativa é resultado do trabalho do IBGE
na Rede Global de Instituições de
Treinamento Estatístico (GIST), em que se

agrupa a outras instituições no
desenvolvimento de capacitações voltadas à
produção e ao uso de dados estatísticos de
qualidade.
Para o professor colaborador da ENCE
Pedro Nascimento, a formação proﬁssional
continuada nos temas ligados a produção e
utilização de estatísticas oﬁciais é muito
importante para todos os institutos de
estatística, porque grande parte da mão de
obra requerida por esses institutos não
encontra formação especíﬁca nos cursos
universitários que são oferecidos na maioria
dos países.
“Além disso, mesmo quando as pessoas
têm alguma formação especíﬁca em
estatística ou outra proﬁssão assemelhada,
elas não têm toda a formação necessária
para o trabalho nesse tipo de instituição e
produção. Então é bastante relevante que
estejam à disposição instrumentos de
capacitação de desenvolvimento proﬁssional
que ajudem essas pessoas a desenvolver
habilidades e adquirir os conhecimentos
necessários para que elas possam bem
desempenhar suas tarefas no âmbito da
produção e do uso das estatísticas oﬁciais”,
comenta o professor, que também
representou o IBGE na GIST até 2019.
Fundada em 1953, a ENCE é uma instituição
federal de ensino superior que faz parte do
IBGE. A escola tem como atribuições as
atividades de pesquisa, capacitação e
treinamento dos servidores do IBGE, além de
oferecer formação em três níveis de ensino.
“A ENCE tem um papel muito importante,
porque ela capacita pessoas para a
sociedade, para o país como um todo, mas
também tem uma vertente que é de garantir
ao IBGE a formação proﬁssional continuada
e o desenvolvimento dos seus proﬁssionais
para bem exercer as suas funções na
instituição”, destaca Pedro.
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MAIS DÍVIDA, MAIS DIGITALIZAÇÃO E MENOS GLOBALIZAÇÃO
SERÃO LEGADOS DO CORONAVÍRUS
@jornalpanetus Governo garante entrega de cartões de débito nas casas de quem não se cadastrou.
Três traços da economia global no “novo
normal” pós-epidemia já podem ser
antecipados. O primeiro é a elevação, em todo
o mundo, de níveis de endividamento público e
privado.
Como resultado do papel do setor público
como seguradora ﬁnal contra catástrofes, as
políticas para aplainar as curvas de pandemia
e a recessão do coronavírus deixarão um
legado de dívidas maiores do setor público no
mundo inteiro –como abordamos
anteriormente.
Receitas ﬁscais mais baixas e despesas
sociais e de saúde mais altas vêm reﬂetindo a
opção de tentar evitar a destruição
generalizada de capacidade produtiva e de
sustento das pessoas durante a pandemia. No
lado do setor privado, o endividamento deverá
ser a forma de sobreviver à parada súbita,
quando o resultado não for a falência ou o
fechamento.
O ônus de atender a níveis mais altos de
dívida pública será mitigado, por um lado, pela
continuidade esperada de baixas taxas de
juros básicas nos países mais avançados. No
entanto, mesmo os governos com melhor
classiﬁcação de riscos de crédito terão que
enfrentar o acúmulo de dívidas. E o estresse
da dívida soberana provavelmente aumentará
em muitos outros casos.
Cortes de gastos para conter déﬁcits ﬁscais
serão muito onerosos em termos de capital
político, principalmente depois de uma crise
que deixará para trás graus mais altos de
desigualdade de renda e que está ocorrendo
após um passado recente de restrição de
gastos em muitos países.
Entre as economias avançadas, a tendência
nas últimas décadas tem sido a de reduzir o
imposto de renda corporativo e pessoal, e seu
aumento é uma opção óbvia para preencher a
lacuna ﬁscal provocada pelo coronavírus.
As tendências demográﬁcas em andamento
já apontavam para a necessidade de encontrar
novas maneiras de cobrir crescentes despesas
públicas e a crise do coronavírus acelerará
essa busca. No entanto, para evitar o
solapamento desse movimento por meio de

guerras ﬁscais entre países, a consistência
plurinacional mediante cooperação tácita ou
explícita será uma condição necessária.
Veja-se, por exemplo, os desaﬁos ﬁscais na
zona do euro agravados pela crise do
coronavírus. Países altamente impactados
–como Itália e Espanha– já estavam exibindo
vulnerabilidade ﬁscal antes do surto de vírus,
apesar de anos de restrições ﬁscais.
A oposição entre os pedidos de mutualização
da dívida no nível da zona do euro, como
conjunto integrado de países, e as estruturas
ﬁscais separadas por país exigidas por outros
–a Alemanha– exigirão resolução.
O anúncio pelo Banco Central Europeu de que
vai comprar mais 600 bilhões de euros em
títulos, em conjunto com o plano anunciado
pela União Europeia de criação de um novo
fundo de recuperação de 750 bilhões de euros
para ajudar os países mais afetados pela
pandemia empurraram o problema para a
frente.
Maior intensidade e frequência de estresses
nas dívidas pública e externa dos países mais

pobres também estarão presentes. A dívida
externa dos países pobres já havia aumentado
substancialmente desde a crise ﬁnanceira
global de 2008-09.
O adiamento pelo G20 do pagamento de sua
dívida oﬁcial este ano aliviou a carga do serviço
no curto prazo, mas o débito seguirá
acumulando e as trajetórias subjacentes de
endividamento a serem tratadas após a
pandemia continuam em curso.
Um componente chave a esse respeito será
o papel da China como credor, uma vez que
sua exposição ﬁnanceira aos países em
desenvolvimento por meio de linhas de crédito
e acordos de empréstimos– frequentemente
vinculados a projetos comerciais a taxas de
mercado e apoiados por garantias–
aumentaram na história recente.
A aceleração da digitalização em processos
produtivos e na provisão de serviços públicos
será o segundo resultado. Tendências préexistentes de introdução de novas tecnologias
que já estavam reconﬁgurando cadeias
produtivas, com deslocamento potencial de

atividades de volta para economias
avançadas, ganharam um prêmio associado à
redução de riscos de exposição a choques no
exterior.
Processos de digitalização que estão
ocorrendo durante a pandemia e os
conﬁnamentos tendem a permanecer, em
grande medida, estendendo-se deﬁnitivamente
em áreas como educação. Haverá destruição
de empregos “analógicos”, ao mesmo tempo
em que serão criados postos e oportunidades
de empreendedorismo que exigem
capacitação “digital”. Adaptação da força de
trabalho a essa nova realidade estará entre os
desaﬁos acentuados pela covid-19.
Uma terceira característica do “novo normal”
pós-coronavírus deverá ser um retrocesso
parcial da integração produtiva através das
fronteiras que marcou a globalização nas
décadas anteriores à crise ﬁnanceira global, já
sujeita a pressões no sentido oposto desde
então.
Especialmente em alguns casos, como
equipamentos médicos e medicamentos, além
de alta tecnologia, a primazia da eﬁciência e da
minimização de custos cederá espaço à
segurança contra riscos de choques sobre a
disponibilidade de importações. Resta ver até
onde serão estendidas as linhas demarcatórias
do que será considerado “estratégico” pelos
diversos países. Um capítulo particular dessa
questão deverá ser o recrudescimento da
disputa tecnológica entre Estados Unidos e
China.
A pandemia do coronavírus deverá acelerar
algumas tendências já presentes na história
nos últimos anos. Em tal contexto, também
deverá acentuar a “contradição em
movimento” entre, de um lado, um reforço de
reorientação para dentro dos países e, de
outro, a necessidade de uma coordenação de
políticas entre países em muitas áreas. Lidar
com futuras pandemias, mudança climática,
segurança cibernética, terrorismo, tendências
migratória etc. exigirá mais multi ou
plurinacionalismo e menos nacionalismo, em
direção inversa ao que estava em curso e que
foi acentuado pelo coronavírus.
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SECRETARIA DE SAÚDE REFORÇA MEDIDAS DE PREVENÇÃO
CONTRA COVID-19
@jornalpanetus Maior testagem e dispersão do vírus demandam atenção da população, que deve se manter alerta quanto ao comportamento diante da pandemia.
Em coletiva virtual realizada na segundafeira (8/6), a Secretaria de Estado de Saúde
(SES-MG) voltou a reforçar o pedido para que
as pessoas continuem mantendo as medidas
de distanciamento social e protocolos de
higiene.
De acordo com o secretário adjunto da SESMG, Marcelo Cabral, o aumento nos números
de casos conﬁrmados de covid-19 no estado
está relacionado à aproximação do pico da
pandemia, previsto para 15 de julho, quando
haverá, dentro das estimativas, aumento
efetivo de contaminações (com previsão de
2.000 pessoas diagnosticadas). A aceleração
é explicada também pela maior dispersão do
vírus, o que torna imprescindível que a
população siga protocolos e orientações.
“É muito importante advertir sobre a
necessidade de maior esforço, por parte da
população, quanto às medidas de
distanciamento social e protocolos de
higiene, como lavar as mãos com frequência.
Seguir utilizando máscaras o tempo todo
também é uma arma que temos para evitar a
dispersão do vírus”, reforçou o secretário
adjunto da SES.
Marcelo Cabral esclareceu, ainda, que a
dobra de casos e os dados projetados para
pico são dinâmicos. Eles dependem do
comportamento da população em relação à
doença, para que os números caiam ou, pelo
menos, sejam mantidos para o melhor
enfrentamento da pandemia.
É exatamente por isso, segundo o chefe de
gabinete da SES-MG, João Pinho, que a
adesão dos municípios ao plano Minas
Consciente se mostra fundamental. “O Minas
Consciente estabelece um roteiro seguro,
com retomada da economia de forma
gradual, de maneira responsável”, disse.
O plano do Governo de Minas foi criado,
para auxiliar os municípios na retomada
gradual das atividades e serviços,

respeitando sempre um rígido sistema de
critérios e protocolos sanitários, para garantir
a segurança dos cidadãos.
Todas as ações propostas pelo Estado são
baseadas em dados técnicos e cientíﬁcos,
que demonstram a presença do Estado na
tomada de decisões. O Minas Consciente
conta com a Sala de Monitoramento da SESMG, que estuda e avalia os dados,
semanalmente, para entender a evolução da
pandemia. Os estudos servem como
referência para indicar a possibilidade de
avanço, manutenção ou retrocesso de
atividades econômicas por região.
Com relação à curva de contaminação, mais
importante que identiﬁcar de forma estática o
dia do pico (casos naquele dia), é
acompanhar o comportamento do pico. Se a
cada semana for veriﬁcado que a projeção do
pico de contaminação foi postergada, isso
demonstra que ações estão cada vez mais
efetivas. Por outro lado, se ele for antecipado,
signiﬁca que as ações não estão tão
eﬁcientes. E, caso o pico se mantenha
inalterado, signiﬁca que a tendência é mesmo
a data projetada.

Testes
Consciente de que a testagem é essencial, o
Governo tem aumentado os grupos de
testagem. “Pouco a pouco, estamos
ampliando o número de teste para que a
gente consiga, cada vez mais, caminhar em
direção às pessoas com sintomas leves. Não
temos como, devido à crise internacional de
insumos, fazer a testagem de todos que tem
sintomas leves, neste momento. É muito
importante que pacientes que apresentam
sintomas leves ﬁquem em quarentena por 14
dias para que, durante esse período, ela
venha ou não desenvolver os sintomas e não
transmita a doença para outras pessoas”,
destacou Pinho.
O Governo de Minas já recebeu do
Ministério da Saúde mais de 700 mil testes
rápidos, que estão sendo distribuídos para os
municípios, conforme critérios estabelecidos
pela União.
Um ponto importante é a ﬂutuação de
preços praticado pelas empresas na venda
de insumos. “Estamos, com todos os
esforços, tentando mitigar estas questões,
estamos procurando os melhores

fornecedores. Assim que conseguirmos
resolver esse gargalo, vamos aumentar de
forma considerável a testagem”, reforçou o
chefe de gabinete.
Subnotiﬁcação
Em relação às subnotiﬁcações, a Secretaria
de Estado de Saúde (SES-MG) destacou que
podem eventualmente ocorrer, mas não são
causadas por erros, e sim uma característica
natural de qualquer pandemia. “Seguimos
acompanhando e testando todos os casos
que se enquadram nos critérios de testagem
e todos os óbitos”, disse o secretário adjunto
Marcelo Cabral.
Os esforços estão sendo feitos no sentido de
aplicação de testes, dentro da política
estabelecida pela SES-MG, nos casos que
são trazidos como protocolos do Ministério da
Saúde. Entre eles estão: casos graves,
internos do sistema penitenciário, asilados,
proﬁssionais da saúde e da segurança
pública sintomáticos, portadoras de SRAG
hospitalizadas, todos os óbitos, pessoas
acometidas dentro de surtos locais,
adolescentes em cumprimento de medidas
restritivas e população indígena aldeada.
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GOVERNO DE MINAS DISPONIBILIZA CURSOS EAD PARA
PROFISSIONAIS DA SAÚDE
@jornalpanetus Cursos de capacitação são oferecidos gratuitamente pela Plataforma da Uaitec.
Proﬁssionais de Saúde podem realizar,
gratuitamente, cursos de capacitação para o
enfrentamento à covid-19. A iniciativa, fruto
de trabalho conjunto das secretarias de
E s ta d o d e S a ú d e ( S E S - M G) e d e
Desenvolvimento Econômico (Sede),
oferece mais de 13 cursos na plataforma da
Rede Uaitec para capacitar proﬁssionais da
Saúde em tópicos de medicina intensiva.
O objetivo da ação é treinar mais de 7 mil

proﬁssionais para atuarem no atendimento
aos novos leitos disponibilizados pelo
Governo de Minas a pacientes com
Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) decorrente de infecção causada
pelo coronavírus. A preocupação surge com
o aumento do número de mineiros
infectados e o prolongamento da pandemia
que, atualmente, tem o pico de
contaminados previsto para julho deste ano.

Os cursos disponibilizados são:
Covid-19 - Manejo da infecção causada pelo
novo coronavírus;
Covid-19 na Atenção Especializada;
Doenças ocasionadas por vírus respiratórios
emergentes, incluindo covid-19;
Estratiﬁcação de risco baseado no News2;
Estratiﬁcação de risco baseado no News3;
Manejo clínico e tratamento - Atenção
Especializada;

Medidas de proteção no manejo da covid-19
na Atenção Especializada;
Notas técnicas covid-19;
O Uso de EPIs na covid-19;
Sars na pandemia covid-19;
Síndrome gripal e covid-19;
Tutoriais e aulas para proﬁssionais de Saúde
- covid-19;
Videoconferência sobre ventilação
mecânica e covid-19.

A PRIMAZ DE MINAS VAI TRANSMITIR AULA AO VIVO DE TAI CHI
CHUAN EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO BEM ESTAR
No segundo sábado de junho o mundo
inteiro celebra o dia do Bem Estar, e aqui em
Mariana não será diferente. A Secretaria de
Esporte, em parceria com a Associação
HamTai - Humanos amantes do Tai Chi
Chuan - e Congêneres, vai promover uma
aula de Tai Chi Chuan transmitida ao vivo
pelo Facebook da Prefeitura. A ação vai
acontecer no dia 13 de junho, às 10h e será
ministrada pelo mestre Ricardo Teixeira.
Nesse momento de pandemia e isolamento
social é um desaﬁo manter mente e corpo
saudáveis e segundo Diana Antônia,
professora de Tai Chi Chuan na associação,
é justamente isso que a técnica traz. Ela é
uma arte marcial milenar criada na China
que se propõe alcançar o equilíbrio
envolvendo todas as partes do corpo:
músculos, pulmões, cérebro, coração,
respiração e movimentos físicos.
Essa técnica é utilizada de forma
terapêutica e até mesmo como tratamento
para diversas doenças. Diana explicou que
praticar Tai Chi Chuan proporciona muitos

benefícios, como por exemplo, o combate
ao estresse. “Os movimentos da técnica são
leves e fazem a circulação do corpo ﬁcar
equilibrada, aquecendo de forma lenta junto
com a respiração. Isso faz com que a
pessoa que está praticando ﬁque mais
calma, além de proporcionar a sensação de
bem estar”. Diana também explicou que o
Tai Chi fortalece o pulmão e as vias
respiratórias, sendo uma boa opção de
prática esportiva para reforçar o sistema
imunológico contra o COVID-19.
A aula online é liberada para todas as
idades e segundo o mestre Ricardo Teixeira
o objetivo é passar um pouco de
estabilidade emocional para as pessoas
durante esse momento de pandemia. Ele
explicou que a live vai começar com um
alongamento corporal. “Vamos alongar
desde o pé até a cabeça, trabalhando
musculaturas, articulações e tendões,
sempre com a respiração junto com o
movimento”.
A segunda parte se inicia com um exercício

chamado de ChiKung. “Chi é a nossa
energia e Kung é trabalho, com eles nós
trabalhamos a energia através de
movimento e respiração, em uma troca de
vibração entre nós, o céu e a terra”, concluiu
Ricardo.
Para o assessor técnico de Desportos,
Wagner Flávio, a ação mostra que o
município está ativo no combate ao
coronavírus. “Sabemos que esse é um
momento muito delicado, e é nosso dever
promover atividades que levem bem estar
aos nossos cidadãos e nada melhor que
fazer isso por meio do esporte. Além disso,
essa aula mostra que todos estamos unidos
contra o coronavírus”, disse.
Associação HamTai
A associação está inserida em Mariana há
mais de 15 anos e promove diversas
atividades relacionadas as técnicas marciais
na cidade. Além das aulas particulares, a
HamTai também comanda projetos
gratuitos, nos quais levam a técnica e os
princípios do Tai Chi Chuan para as crianças

da rede pública, para o CRIA - Centro de
Referência à Criança e ao Adolescente e
para idosos no RECRIAVIDA. Eles também
contam com voluntários no CAPS - Centro
de Atenção Psicossocial de Mariana - MG e
todos os domingos antes do isolamento
social eram ministradas aulas gratuitas na
Praça Gomes Freire. Durante a quarentena
as aulas particulares e gratuitas estão
acontecendo online. Para mais informações
ligue para (31) 98656 - 7928.
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ENSINO NÃO PRESENCIAL EM MINAS RECEBE CRÍTICAS EM
AUDIÊNCIA
@jornalpanetus

Representante da Secretaria de Estado da Educação arma que atividades remotas estão sendo aprimoradas.

As atividades escolares não presenciais
que vêm sendo adotadas na rede estadual
de ensino foram duramente criticadas por
professores, pesquisadores, pais e alunos,
durante audiência pública da Comissão de
Educação, Ciência e Tecnologia da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), nesta segunda-feira (8/6/20).
A principal queixa é de que a modalidade
deixa de fora mais de 700 mil estudantes que
não têm acesso à internet, a dispositivos
eletrônicos adequados ou mesmo ao sinal
da Rede Minas de Televisão.
O programa de atividades não presenciais,
que consiste basicamente na distribuição de
uma apostila com o chamado Plano de
Estudo Tutorado (PET) e na oferta de
videoaulas transmitidas pela Rede Minas,
estaria gerando ainda mais dúvidas e
desmotivação entre os alunos, enquanto os
professores sofrem com cobranças da
comunidade escolar, assédio e sobrecarga
de trabalho. O aplicativo Conexão Escola,
que deveria ser utilizado por professores e
estudantes, não estaria funcionando.
Entre outras ponderações, docentes como
Karina Fonseca Soares Rezende, de
Sabará, e Adriano José de Paula, de
Ribeirão das Neves, apontaram inúmeros
erros materiais e inadequações no PET,
além do descompasso entre o conteúdo da
apostila e o das videoaulas. "O projeto foi
feito de modo açodado, improvisado,
jogaram toda a responsabilidade nas costas
dos diretores e professores, que agora vivem
um calvário", desabafou Adriano José.
A reunião ocorreu no Auditório José Alencar,
na sede do Legislativo, conduzida pela
presidenta da comissão, deputada Beatriz
Cerqueira (PT), mas, em virtude da
pandemia causada pelo coronavírus, os
convidados participaram remotamente,
assim como dezenas de cidadãos.
O encontro gerou diversos requerimentos
com questionamentos e pedidos de
providências à Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais, além de um
documento com todos os relatos e perguntas
do público que o acompanhou pelos canais
de interação da ALMG.
Sem salários
Beatriz Cerqueira e também os deputados
Professor Cleiton (PSB) e Betão (PT)
reaﬁrmaram a necessidade de pagamento
em dia dos salários dos proﬁssionais de
educação em Minas. "Esses servidores
também estão arriscando suas vidas. Temos
relatos de que são eles que estão saindo das
escolas pra entregar o material impresso
para os estudantes", disse a deputada.
"É um momento de angústia profunda,
adoecimento e de muita cobrança sobre
eles, e esses professores ainda não sabem

Foto: Divulgação / ALMG

quando vão receber seus salários",
lamentou o deputado Professor Cleiton.
Segundo os relatos que chegaram à
comissão, também são muitos os
proﬁssionais que não estão conseguindo
arcar com despesas de internet e que não
têm sequer um celular com qualidade
suﬁciente para rodar o aplicativo ou
participar das dezenas de grupos de
WhatsApp para se comunicar com os
alunos.
Secretaria aﬁrma que programa e
ferramentas estão sendo aprimorados
Em virtude dos diversos problemas
apontados, o deputado Betão chegou a
sugerir que a Secretaria de Educação
recolha imediatamente as apostilas do PET,
para evitar problemas maiores no futuro.
Sobre a necessidade total de readequação
do calendário escolar, ele foi taxativo:
"Infelizmente, por causa da pandemia, o
calendário escolar não vai coincidir com o
calendário do ano, essa é a realidade".
O deputado Bartô (Novo) acusou a
Secretaria de Educação de ter elaborado o
plano de atividades não presenciais sem
diálogo com a comunidade escolar e criticou
o aplicativo Conexão Escola, que
efetivamente não estaria funcionando.
A Secretaria de Estado da Educação foi
representada na audiência pela
subsecretária de Desenvolvimento de
Educação Básica, Geniana Guimarães

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

WS
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Faria. Ela aﬁrmou que o Estado fez o melhor
plano possível no tempo e nas condições
disponíveis, em função da pandemia, e
acrescentou que as ferramentas estão
sendo aprimoradas constantemente, desde
o início das atividades em 18 de maio.
Geniana Guimarães disse que não há como
prever quando será a volta das aulas
presenciais, nem como será reorganizado o
calendário, mas garantiu que já começam a
ser ofertados cursos de formação para os
professores da rede, para que consigam
lidar com esse novo momento da educação
e com as ferramentas agora utilizadas.
"Não houve descaso, também foram
professores que elaboraram o material, que
já está sendo aperfeiçoado", defendeu,
dizendo ainda que os currículos básicos das
séries estão sendo todos respeitados.
Já o deputado Coronel Sandro (PSL)
também criticou as atividades remotas, mas
para pedir a reabertura imediata das
escolas. Ele defende o isolamento vertical
(no qual somente idosos e grupos
considerados de maior risco para a Covid19 ﬁcam isolados) e acredita que a recessão
econômica pode matar mais pessoas do
que a pandemia.
Para especialistas, modalidade amplia
desigualdades sociais
Na opinião de especialistas em educação,
como a coordenadora do Fórum Estadual
Permanente e professora da UFMG Analise

de Jesus, o “ensino remoto emergencial”, da
forma como está sendo colocado, contribui
ainda mais para acentuar as desigualdades
educacionais e sociais, uma vez que
milhares de estudantes não têm como
acessar minimamente os conteúdos.
O professor Thiago Fávero de Oliveira, da
cidade de Santos Dumont, apontou diversas
diﬁculdades estruturais para que o ensino
remoto aconteça em Minas e também
ressaltou que “educação não é apenas
transmissão de conteúdo, mas ferramenta
para diminuir desigualdades sociais”.
Shirley Aparecida de Miranda, também
professora da UFMG, defendeu que o
distanciamento social é fundamental neste
momento, em que o País ultrapassa as 30
mil mortes por causa da Covid-19. Na
opinião dela, o mais importante é discutir a
função social da escola no contexto atual,
assim como deﬁnir como será o
funcionamento das escolas daqui para a
frente.
A estudante Dayanne Ketelen Silva Araújo,
que cursa o 3º ano do ensino médio na
Escola Estadual Geraldina Ana Gomes, em
Belo Horizonte, conﬁrmou as diﬁculdades
apontadas na reunião. Além disso, lembrou
que os alunos que dependiam da
alimentação na escola agora estão
desassistidos, porque a Bolsa-merenda
oferecida pelo governo não teria
contemplado todos que precisam dela.
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MINISTRO DA ECONOMIA CONFIRMA AUXÍLIO EMERGENCIAL
POR MAIS DOIS MESES E CRIAÇÃO DO RENDA BRASIL
@jornalpanetus

Programa substitui o Bolsa Família e incluirá parcela de informais identicados pelo governo.

Paulo Guedes, Ministro da Economia
conﬁrmou nesta terça-feira (9) que o governo
pagará mais duas parcelas do auxílio
emergencial a trabalhadores e lançará um
projeto de renda mínima, o Renda Brasil, além
de retomar o Programa Verde Amarelo, que
prevê impulsionar empregos e ﬂexibiliza
contratos de trabalho.
Em reunião com deputados na segunda (8),
Guedes disse que o programa substituirá o
Bolsa Família e será mais abrangente, incluindo
parcela dos informais identiﬁcados pelo
governo durante a pandemia do coronavírus.
Na mesma ocasião, o ministro informou que o
Executivo deverá pagar por mais 60 dias o
auxílio emergencial, mas em duas parcelas de
R$ 300, valor inferior aos R$ 600 pagos
atualmente. A primeira parcela do auxílio foi
paga em abril e a previsão era a de que ele
durasse três meses.
"O presidente já lançou e comunicou que por
dois meses nós vamos estender o auxílio
emergencial. Nós estávamos num nível de
emergência total, a R$ 600. Nós vamos
começar agora uma aterrisagem com uma
uniﬁcação de vários programas sociais e o
lançamento de um Renda Brasil, que o
presidente vai lançar porque aprendemos
também durante essa crise que havia 38
milhões de brasileiros invisíveis e que também
merecem ser incluídos no mercado de
trabalho", aﬁrmou Guedes nesta terça, em
reunião do conselho do governo.
O ministro não deu mais detalhes sobre o
programa. Segundo integrantes da equipe
econômica, diversas áreas do ministério estão
fazendo estudos para ﬁnalizar o projeto.
Nesta terça, Guedes também disse que o
governo pretende retomar o programa verde
amarelo. O presidente chegou a enviar ao
Congresso uma medida que criava o

programa, mas ela perdeu a validade antes de
provisória que criava o Programa Verde
Amarelo perdeu a validade antes de ser
aprovada pelos parlamentares.
"Vamos lançar um programa verde amarelo,
que o presidente durante a campanha já tinha
dito. Há regimes que tem muitos direitos e
pouquíssimos empregos. E há 40 milhões de
brasileiros andando pelas ruas sem carteira
assinada, só que agora nós sabemos quem
eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço
de cada um. E nós vamos formalizar esse
pessoal todo porque eles são brasileiros como
todo mundo, mas eram invisíveis. Então, nós
vamos estar lançando isso daqui a pouco",
aﬁrmou o ministro.
"Esperamos que nesses 60 dias [de
pagamento de auxílio emergencial] haja a
organização de retorno seguro ao trabalho e

depois entramos numa fase ﬁnalmente de
decolarmos novamente atravessando a duas
rodas", continuou Guedes.
Durante a reunião com outros integrantes do
governo, Guedes aﬁrmou que o presidente do
Banco Central, Roberto Campos Neto, vai
anunciar nesta semana o aperfeiçoamento de
programas e novas iniciativas.
"Da mesma forma a Caixa Econômica, o
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Social) e o Banco do Brasil. Então, vem aí mais
R$ 36 bilhões, já existiam de folhas de
pagamento, não estavam funcionando, os
canaisestavam entupidos, nós estamos
desentupindo. O presidente do BC vai anunciar
como vamos desentupir isso", disse.
O ministro também disse que o governo vai
liberar R$15,9 bilhões de FGO (Fundo de
Garantia de Operações) para

microempresários, mais R$ 20 bilhões de FGI
(Fundo Garantidor de Investimentos) para
pequenas e médias empresas.
"Pela primeira vez, 3,2 milhões de contribuintes,
pequenas empresas ou pequenas pessoas
jurídicas, que sempre pagaram o Simples e
recolheram impostos, sempre foram chamados
pela Receita para contribuir, desta vez estão
sendo chamados pela Receita para receberem
até 30% do faturamento médio mensal dos
últimos 12 meses. Vão tomar um susto ao
serem chamados pela Receita, falando 'olha
tenho dinheiro para você, para o seu capital de
giro, para você aguentar a crise'", aﬁrmou.
Segundo Guedes, somando as ações, o
governo terá gasto cerca de R$ 900 bilhões.
Isso pressiona os orçamentos este ano, mas
sabemos que ano que vem tudo volta ao
normal.
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*Sentidos do meu corpinho
*Hora do conto
*Pintando o sete
*Mãe Natureza

NOIVAS

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

Aulas de inglês, artes e música
Aulas extracurriculares
*Ballet, Taekwondo e kung fu

Endereço: Rua Angelim - 12 - Rosário - Mariana

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

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733

ARMAZÉM A GRANEL
ARMAZÉM

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

Endereço: Rua Direita - 87 - Mariana
Telefone: 31987815398

Veterinária
Gameleira

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

CORRETORA@ATENASEGUROS.COM.BR

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas

Endereço: Rua Prof. Waldemar de Moura Santos,
142 (subida para Câmara
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/
Municipal)/ Telefone: (31) 3558-6375
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AUMENTA ABANDONO DE ANIMAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
@jornalpanetus

Adoção inconsequente também tem alta durante o isolamento e assunto foi debatido em audiência nesta segunda (8).

Durante a pandemia da Covid-19, o número de
abandono de animais tem aumentado
signiﬁcativamente. As estimativas são de que,
em Belo Horizonte, cresceu em mais de 40% o
número de cães e gatos nas ruas. O assunto
foi o centro de debate, nesta segunda-feira
(8/6/20), da primeira audiência pública remota
da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
Os dados, apresentados pelo presidente da
comissão, deputado Noraldino Júnior (PSC), se
repetem em todo o País e abrem a discussão
para outro problema que também ampliou
nesse período de isolamento social: a adoção
inconsequente.
Noraldino Júnior explicou que muitas pessoas
acabam desejando adotar um animal para uma
companhia momentânea nesse momento de
solidão, sem avaliar as condições para
continuar mantendo-o depois.
“Se não adotarmos medidas para que sejam
realizadas adoções com metodologia,
corremos risco de aumento signiﬁcativo de
abandono pós-pandemia, de animais adotados
e que também estão sendo comprados,
especialmente do mercado clandestino, que
responde por 90% da comercialização de
animais”, advertiu.
O alerta foi repetido por outras duas
participantes da audiência pública: a
coordenadora de Fauna e Pesca da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad),
Samylla de Cássia Ibrahim Mol, e a médica
veterinária Flávia Quadros Campos Ferreira,
especialista em Controle Populacional e
Medicina do Coletivo.
Samylla Mol aﬁrmou que é louvável a iniciativa
da adoção, desde que seja reﬂetida. “O cão e o
gato têm vida longa, 10, 15 anos, não é para
pandemia, é para muitos anos”, ensinou. Ao
resolver adotar um animal, a pessoa tem que
avaliar se tem condições ﬁnanceiras para
garantir a alimentação, os cuidados veterinários
e o bem-estar do animal; se terá tempo
disponível para se dedicar a ele, por exemplo.
A falta de planejamento é um dos fatores,
também, para o abandono de animais. “É
comum, na doença, ser abandonado por
incompatibilidade ﬁnanceira, porque a
assistência veterinária é muito cara”, reforçou
Flávia Ferreira.

Foto: Abandono de animais / Divulgação

Abandono é problema crônico
As duas especialistas lamentaram que o
problema do abandono de animais vai além da
pandemia do coronavírus; é uma questão
crônica em nossa sociedade. Ambas
defendem a necessidade da educação
ambiental para conscientizar as pessoas sobre
as responsabilidades de se ter um animal.
“Precisamos trabalhar envolvendo instituições,
poder público, sociedade. A solução passa pela
educação, pela guarda responsável e por
despertar empatia”, aﬁrmou a coordenadora.
O abrigamento dos animais abandonados foi
outro problema discutido pelos participantes.
Foi unanimidade que o recolhimento não pode
ser tratado como solução, mas apenas um
paliativo para minimizar o sofrimento desses
animais.
Alertaram, no entanto, que o abrigo
inconsequente pode muitas vezes ampliar a

dor e até aumentar o contágio pelos adoecidos.
O fato é que muitos abrigos atuam de forma
precária, sem garantir a segurança e o bem
estar para o acolhido.
Deputados lembraram que o resgate é por
vezes promovido por protetores, grupos de
pessoas ou organizações não governamentais,
que passam por diﬁculdades ﬁnanceiras para o
trabalho. O deputado Carlos Pimenta (PDT)
exaltou a dedicação do protetor Saymon, do
município de Jequitaí (Norte), que conta com
mais de cem animais recolhidos das ruas.
Noraldino Júnior também elogiou o jovem,
mas lembrou que se não houver uma ação
coordenada e uma política pública destinada,
vai chegar um momento que ele também não
conseguirá seguir sozinho. “É preciso mudar a
visão da sociedade em relação aos animais.
Muitos protetores gastam quase todo seu
tempo e dinheiro para cuidar da fauna
doméstica”.
Minas sai à frente para capacitação
Na última sexta-feira (5), Dia Mundial do Meio
Ambiente, o Governo do Estado deu o pontapé
para uma iniciativa que busca minimizar os
problemas de abandonos de animais.
Foi lançado o “Projeto Pioneiro de Acolhida,
Abrigo e Adoção de Fauna Doméstica
Abandonada”. O objetivo é transformar centros

de abrigamento em referências na capacitação
de gestores municipais para práticas
adequadas e econômicas de tratamento dos
animais resgatados.
“Será uma verdadeira escola sobre recursos
necessárias, alimentação mais adequada,
critérios para adoção, aspectos logísticos entre
outras práticas”, explicou o secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Germano Luiz Gomes Vieira.
O secretário disse que Minas também é o
único estado brasileiro que tem uma
coordenação especíﬁca para a fauna
doméstica. Elogiou o trabalho de outros órgãos,
como a Assembleia de Minas, por conduzir o
debate sobre a proteção de animais, e o
Ministério Público, que também é pioneiro por
possuir uma área especíﬁca para o assunto. “A
proteção dos animais tem que ser uma política
de Estado e não apenas de governo”.
Segundo Cézar Augusto Fonseca e Cruz,
subsecretário de Fiscalização Ambiental da
Semad, os centros pretendem replicar ações
para outros municípios. “Agora estamos na
construção de um modelo de conhecimento”.
A criação dos centros de referência foi
aplaudida por todos os participantes. “É um
grande alento saber que os municípios vão
poder contar com treinamento especíﬁco”,
resumiu o deputado Osvaldo Lopes (PSD).
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JORNAL PANFLETU´S ENTREVISTA COM EXCLUSIVIDADE O PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DA CIDADE DE MARIANA DEYVSON RIBEIRO
@jornalpanetus Deyvson Ribeiro é o quinto entrevistado pelo Jornal Panetu´s na série de entrevista com os pré-candidatos ao cargo máximo do Executivo marianense. Deyvson é empresário e vereador em seu primeiro mandato.
Jornal Panﬂetu´s: Como você avalia a
gestão Celso Cota?
Deyvson Ribeiro: O Celso era um gestor, um
administrador, antes de ser prefeito ele tinha
uma oﬁcina. Depois ele entrou na prefeitura e
fez um bom mandato. Eu conheço o Celso
pessoalmente, na época que ele era prefeito
eu estava dentro de uma empresa e fazia
muito trabalho, então não tinha muito contato
com a política. Eu conheci o Celso depois
disso, tive a oportunidade de estar com ele
duas vezes, de conversar com ele e conheço
a pessoa e o coração bom que o Celso tem.
J.P: O que você avalia da administração
Duarte Junior?
D.R: Cada um tem sua forma de fazer a
gestão, o prefeito acha que sua gestão é boa
e quem sou eu pra falar mal. Quem tem que
decidir e achar do mandato do prefeito é a
nossa população e aí a gente vai saber se ele
está sendo um bom ou mal prefeito.
J.P: Como você ver o adiantamento das
eleições de 2020? Você acha que uniﬁcar
com as eleições de 2022 seria o melhor
caminho?
D.R: Não acho que é o melhor caminho, acho
que precisamos manter as eleições esse ano,
talvez adiar para novembro ou dezembro. Eu
acho importante ter eleição, por que vai
tumultuar muito as eleições para presidente e
para deputado estadual. Acho que tem que
manter as eleições municipais para esse ano
ainda.
J.P: Nesse seu primeiro mandato, qual
projeto de lei o senhor se orgulha de ter
apresentado na câmara municipal?
D.R: Quando eu era pré-candidato a
vereador, o meu requisito era o projeto
primeiro emprego, porque como eu presto
serviço, eu noto que todas as vagas precisam
de experiência. Como o jovem vai conseguir
entrar no mercado de trabalho? Ele forma, tira
carteira de motorista, faz todos seus cursos,
mas se não tem oportunidade como ele vai
entrar se não tem experiência. Eu criei o
projeto primeiro emprego, o Duarte Júnior
sancionou e hoje é lei no município,
justamente para que esses jovens possam
entrar no mercado de trabalho. Isso é
importante porque evita que os jovens entrem
nas drogas, evita que eles roubem, porque
eles estão trabalhando. O jovem quer entrar
no mercado de trabalho, quer ter seu primeiro
emprego, quer tirar sua carteira de motorista,
quer sair à noite, de ﬁm de semana, quer ter
seu primeiro carro, mas nós não
conseguirmos dar essa primeira
oportunidade para o jovem ingressar no
mercado de trabalho. Esse projeto foi
aprovado por todos os vereadores, mas
atualmente está engavetado, não está sendo
colocado em prática. Fez e não terminou. Eu
gostaria que o prefeito olhasse com carinho
esse projeto e colocasse em prática para
ajudar os jovens a ingressar no mercado de
trabalho.
J.P: O senhor tem acompanhado as ações
de enfrentamento a Covid-19 da Secretária
de Saúde de Mariana. O senhor concorda
com as ações desenvolvidas pelo
município?
D.R: É um momento novo para todo mundo e
em Mariana não é diferente. Eu vejo que as
ações estão sendo tomadas, acho que
poderiam ser feitas algumas modiﬁcações,
mas esse é meu ponto de vista. Eles estão
tentando ajudar e melhorar de alguma forma,
o trabalho está sendo feito. Acertos e erros
vão ter, porque como eu falei, tudo é novo. É
muito complicado para as equipes que estão
à frente disso saber o que fazer e de que
forma. Não dá pra saber onde o vírus está, às
vezes vai em uma linha e acerta e outras
vezes erra e eu não tiro o mérito de ninguém
da secretária. Gostaria de dar parabéns ao
Danilo por estar enfrentando, mesmo sem ser
da área da saúde, batalhando com uma coisa
que ele não conhece. Ele é uma pessoa que
ouve as opiniões, nós fazemos reunião toda
semana com a comissão de saúde e ele
responde todas as perguntas podendo
contribuir com a câmara municipal nesse
combate ao COVID-19.

incondicional. O primeiro apoio é o da família.
J.P: Como o senhor ver a saúde no
município? Caso seja eleito, o que faria
para impulsionar o sistema de saúde do
município?
D.R: A saúde tem que ser valorizada. Nós
temos que pegar os proﬁssionais que são
efetivos no município e treinar eles, porque
trazer um médico para o município com
especialização ﬁca muito caro. Mas se pegar
esses proﬁssionais que já trabalham na área,
que são efetivos no município, e pagar um
curso para eles, uma pós graduação, um
mestrado, um doutorado especíﬁco, eu acho
que isso é importante. A atenção primária é a
mais importante, porque evita do paciente
chegar na UPA, pois o médico vai estar na
casa dele, fazendo a prevenção para evitar
que o problema avance. Eu vou chegar na
Policlínica e vai estar lotado porque não
houve atenção primária. Quando você tem
atenção primária boa e funcionando no
município, em todos os distritos e bairros
automaticamente você vai dar uma vida mais
digna a todo marianense. Aí você vai ter uma
saúde enxuta, com qualidade para toda a
população.

J.P: O senhor foi vice presidente da
câmara logo no início do seu mandato.
Faça um balanço de sua gestão até o
momento.
D.R: Eu falo que qualquer pessoa que quer
participar do executivo, precisa passar pela
câmara. Aquilo lá é mais que um
aprendizado. O que eu aprendi naquela
câmara e vou levar para minha vida toda, é
um aprendizado muito grande. Através de
mim começaram as reuniões de comissões,
isso eu deixo como legado, quando eu entrei
como presidente eu falei que queria participar
de comissões, porque eu queria participar,
ﬁscalizar e cobrar. Foi através de mim que as
reuniões de comissões foram levadas para o
plenário, que é um sucesso hoje. Nós
fazemos um trabalho de excelência na
comissão. Isso é um legado, porque nunca
aconteceu na história de Mariana as reuniões
de câmara e as reuniões de comissão serem
ao vivo para toda a população. E isso eu
posso deixar, porque bati na tecla e levei
essas reuniões para o plenário.
J.P: Dentro dos seus projetos futuros,
existe a possibilidade de trazer uma
escola técnica para Mariana?
D.R: Não tenha dúvidas. Por isso eu falei em
trazer a IFMG para Mariana, porque vai dar
oportunidade, principalmente para os jovens,
de fazer o curso técnico. E implantar o curso
técnico que esteja voltado para as vagas das
empresas que estarão em Mariana, não só a
Vale e a Samarco, como as que virão com o
distrito industrial. É importante que a gente
consiga colocar cursos bons aqui, cursos que
atendam a população para que se possa
prestar serviços.

J.P: Como o senhor ver a questão do
saneamento básico em Mariana e seus
bairros?
D.R: Nós temos um orçamento de mais de 70
milhões de reais da Renova, repassado ao
município para fazer seu saneamento básico,
que não é o suﬁciente. Esse saneamento
básico de Mariana ﬁca muito maior do que a
gente imagina. O prefeito deve começar esse
ano o projeto de saneamento básico. Eu fui
no bairro Prainha e vi criança brincando no
esgoto a céu aberto, muito complicado em
uma cidade que já entrou bilhões de reais.
Mas aí eu vejo a falta de gestão pública em
fazer o saneamento básico de toda a cidade,
não precisa depender de Renova, de
Samarco, de Vale e sim fazer com seu
recurso próprio. Tem que entrar com uma
equipe competente, um diretor responsável
no SAAE, que possa criar um projeto de
saneamento básico para toda a cidade.
J.P: O que o senhor apresentou de
melhoria para o distrito de Santa Rita
nesses quase quatro anos de mandato na
câmara de Mariana?
D.R: O problema que eu vejo é que muitas
pessoas não entendem que o papel do
vereador é ﬁscalizar, cobrar ações do
executivos, fazer indicações, fazer
requerimentos. Várias ações são para todos
os distritos de Mariana, não só de Santa Rita,
nós ﬁzemos várias indicações, vários
requerimentos, mas infelizmente quem
realiza é o prefeito. Nós fazemos o
requerimento, todos os vereadores podem
ver, toda reunião tem várias indicações, se o
prefeito fosse inteligente, com todo respeito,
ele pegava todas as indicações que são
demandas dos distritos, dos bairros, da
cidade de Mariana. Não adianta eu querer
fazer e o prefeito não achar que é importante,
ele que decide o que é importante. Nós
vereadores ﬁcamos na mão do prefeito,
porque ele faz o que ele quer ou não, por mais
que a gente faça indicações, não depende de
nós. Nós fazemos as indicações, mas quem
executa é o executivo, as pessoas têm que
entender isso, porque muita gente fala que os
vereadores não fazem nada para cidade, mas
nós não temos o poder de executar.
J.P: Fale um pouco sobre sua vida e
trajetória.
D.R: Nascido e criado no distrito de Santa
Rita Durão, saí de lá aos 17 anos, assim que
meu pai faleceu num acidente de trabalho.
Nós sabemos que a vida nesse distrito é
difícil, é só trabalho pesado. Quando meu pai
faleceu, eu trabalhava garimpando ouro com
um amigo que estava vindo trabalhar em
Mariana e perguntou se eu queria vir com ele.
Foi a minha oportunidade de sair do distrito,
então eu vim trabalhar em Mariana, no rio
Piracicaba, como garimpeiro, tirando ouro.
Até o dia que a polícia parou a gente e eu tive
que arrumar outro rumo porque não queria ir
embora. Depois disso eu trabalhei como
motoboy, era uma vida difícil, com sol e chuva

eu estava trabalhando. Só que a vontade de
ingressar na área da saúde me fez fazer a
prova no Padre Avelar para técnico de
enfermagem e eu passei. Enquanto eu
estudava, trabalhei como recepcionista do
hotel Miller. Quando me formei, trabalhei
como técnico de enfermagem na
hemodiálise, só que eu queria mais, pra mim
ainda estava pouco. Então eu trabalhava 12
horas como técnico de enfermagem na
hemodiálise e trabalhava 12 horas na área da
Samarco, trabalhava 24 horas e folgava 24
horas. Eu ﬁz o vestibular para enfermagem
em Lafaiete e passei, ﬁquei 6 meses indo de
van para lá e parei de trabalhar na
hemodiálise, mas com meu salário da
Samarco eu não conseguia pagar a
faculdade e a van. Foi quando eu tive a ideia
de comprar uma van. Eu saía de casa de
manhã, pegava a turma, ia para Lafaiete,
estudava de manhã e depois da aula voltava
na van com à turma. Quando dava 17 horas,
eu recolhia outra turma e levava pra Lafaiete
para estudar a noite. Assim que eu formei, eu
consegui um contrato com a Samarco para
fazer o transporte dos funcionários e comprei
um ônibus e duas Fiat doblo, e foi quando
comecei minha vida nos transportes. Como
era muito instável, eu tive a ideia de montar
uma farmácia, era uma drogaria pequena, na
qual eu ﬁquei um ano e no segundo ano eu
transformei ela na drogaria Americana, falei

com meu sócio que ou nós seríamos maiores,
para competir com os grandes da cidade, ou
a gente fecharia, porque nós não estávamos
nos mantendo. Nós procuramos uma
franquia e compramos a franquia Americana
para trazer para Mariana e foi um sucesso. A
partir disso eu comprei a auto escola São
Cristóvão, as duas lojas da drogaria Brasil e
transformamos em Americana, eu tenho
minha empresa de ônibus e minha esposa é
sócia da escola de educação infantil, Educar.
Foi com muito trabalho e muito suor que eu
cheguei até aqui, não precisei de nenhum
político para nada, eu cheguei aqui com muito
trabalho.
J.P: Você tem interesse em voltar com o
horário integral nas escolas?
D.R: Eu acho que foi um erro ter tirado o
período integral. No mandato anterior os
projetos de educação incluíram o período
integral em todas as escolas municipais. O
período integral tem que voltar urgentemente.
Muitos pais mandam os ﬁlhos para a escola
porque não tem condições. A pessoa que era
secretário de educação na época, está no
meu gabinete hoje e ele sempre comenta a
felicidade do projeto e como foi referência
para o Brasil, porque conseguiu incluir o
período integral de uma vez, em todas as
escolas. Eu vejo como foi importante e
precisamos voltar com o período integral.

Eram quase 5.000 alunos e hoje tem apenas
600 e está paralisado. Então temos que ter a
responsabilidade de voltar com esse período
integral e treinar os proﬁssionais do setor para
eles oferecerem o melhor aos alunos.
J.P: O senhor já tem ideias de projetos e
ações para melhorar a qualidade de
ensino do município?
D.R: Existe uma lei federal que coloca na
prefeitura a responsabilidade pelo aluno,
desde a creche até o 9º anos do ensino
fundamental. Se não tiver vaga na creche,
pode ir no Ministério Público que eles são
obrigados a arrumar vaga. Nós precisamos
atender todas as demandas do município e
dos distritos, só assim nós conseguimos dar
uma vida digna aos pais e aos alunos.
Também precisa dar condições para os
professores, fazer um convênio com o IFMG,
com a UFOP, para que se possa dar
treinamento e eles possam fazer pós
graduação, mestrado, doutorado, porque
assim você valoriza o proﬁssional e o que eles
vão aprender eles levam para a sala de aula.
Hoje, o salário do professor está com
defasagem de aproximadamente 27%, como
ele vai ser motivado a ir para a sala de aula?
Precisa dar motivação, incentivo, a partir
disso, os alunos passam a ser bem
atendidos, porque vão ter professores cada
dia mais capacitados. Acho que isso é

valorizar a educação e valorizar o aluno.
J.P: O que você faria em relação ao distrito
industrial?
D.R: Entra prefeito e sai prefeito e ninguém
consegue implementar o distrito industrial em
Mariana, só pensam em mineração. Foram
12 milhões de reais para uma cidade fazer o
distrito industrial. Por que nós conseguimos
trazer isso para Mariana? O distrito industrial
fomenta outras áreas, precisamos esquecer
da mineração. Quando ﬁcamos focados só na
mineração, nós tivemos a infelicidade do
rompimento da barragem, em 2015. E de
cinco anos para cá, o que foi pensado de
mudança para não dependermos da
mineração? A primeira coisa que eu acho é o
distrito industrial, eu não tenho dúvida que é
importante, porque com ele a gente pode
diversiﬁcar. Caso eu seja eleito, é uma das
primeiras coisas que quero fazer, para
diversiﬁcar a economia do município.
J.P: Qual foi a reação da sua família ao
anunciar sua candidatura ao cargo de
prefeito?
D.R: A comunicação foi pra esposa, que não
é muito fã de ﬁcar na política, ela é mais
reservada. Mas sempre me apoia, me apoiou
em tudo. Por ela eu não entrava, mas como
era minha vontade fazer o melhor à cidade,
administrando a cidade, ela me deu apoio

J.P: Quais são suas considerações ﬁnais
e o que podemos esperar da sua précandidatura ao cargo máximo do
executivo municipal?
D.R: É um momento único poder expressar o
que a gente acha, o que pensamos, qual as
ideias que podemos passar para nossa
população. É um momento muito delicado
para a política de todo o Brasil e em Mariana
não é diferente. Eu sempre falo que a política
de Mariana é diferente das outras cidades, é
um política de cidade pequena, mas com
problemas de cidade grande. A
responsabilidade do prefeito que entrar a
partir do ano que vem é muito grande. Desde
2015 nós estamos vindo com problemas
crônicos na cidade. Como pré-candidato, eu
tenho a responsabilidade de ter pessoas
técnicas em cada secretária, colocar pessoas
que não conseguem exercer o serviço fazem
com que a gestão não ande. Eu quero deixar
a mensagem para todos terem consciência
no voto, tem gente que diz que não depende
da política para nada, mas você depende da
política 24 horas por dia. Quando você
precisa de um pré-natal, quando vai dar à luz,
tomar vacina, você faz na rede pública. Para ir
à escola, se você votar bem você vai ter tudo
de bom, uma educação boa, porque você tem
um prefeito que contrata pessoas técnicas
para estar na frente da secretária de
educação, na frente da secretária de obras,
porque depende de uma obra boa para dar
uma boa escola aos alunos. Uma secretária
boa pode fazer o melhor para os nossos
alunos. É uma escala, você depende de um
bom prefeito para gerar emprego, para ter
uma água boa na sua casa, para ter um bom
saneamento básico, para sair na rua e não
pegar uma estrada cheia de buraco e lixo.
Tem gente que fala que não vota porque todo
político é ladrão, tudo tem exceção, mas se
você tiver esse pensamento, é aí que você
tem que ter a consciência de votar certo, por

que se você deixar de votar, você deixa o ruim
continuar alí. Se você vota em um prefeito
que tem um bom senso de mudança, que
quer administrar a cidade, você vai ter tudo do
bom. As pessoas que não gostam de política
precisam votar também. Vote consciente,
analise os candidatos, analise em quem você
vai votar, quem ele é, o que ele já fez, é isso
que vai ser importante no ﬁnal. Você ter uma
boa cidade, bem administrada depende do
prefeito que você vai colocar lá, então o voto é
muito importante. O meu compromisso com a
população marianense, é montar a melhor
equipe de governo que Mariana já teve. Em
cada secretária precisa ter pessoas técnicas,
a partir do momento que você tem pessoas
técnicas em cada secretária, você vai fazer
com que a cidade ande. E meu segundo
compromisso é que as pessoas técnicas
sejam pessoas moradoras da cidade de
Mariana, porque não adianta eu pegar uma
pessoa para trabalhar da prefeitura lá do
Maranhão, lá de Belo Horizonte, até ele
conhecer nossos distritos, nossa cidade, já
acabou o mandato. Se eu tenho um
secretário de obra de Mariana, ele vai andar
na cidade durante a semana e vai ver o que
precisa ser feito, ele vai ser cobrado, porque
ele e a família moram em Mariana. Agora
quem é de fora não tem o compromisso, pega
sua mala sexta-feira depois do almoço e vai
embora. No nosso mandato não vai ter isso,
serão pessoas de Mariana, pessoas
responsáveis, que tenham consciência e que
queiram uma cidade melhor para ele e para
os ﬁlhos. Nosso dinheiro é pra cuidar das
pessoas, eu tenho o compromisso de cuidar
das pessoas, pegar esse dinheiro e investir
nas pessoas, se tem alguém sem condições
de ter uma casa, você vai ajudar. Um bom
gestor faz a administração pública funcionar.
A política tem que acabar, não vote em
político, porque político vai fazer política, eu
nunca vi um político fazer gestão. Ou ele é
político ou ele é gestor, não dá pra ser os dois
ao mesmo tempo. Eu tenho um mandato de
vereador que termina dia 31/12/2020, eu não
sou político, eu tenho um mandato que
termina. E eu já disse que não quero ser
vereador nunca mais, porque o vereador não
consegue fazer nada, o bom vereador cobra,
tem atitudes e cria leis, mas se ele não tem
poder de fazer nada. Por isso eu coloquei
meu nome para a população marianense,
pelo fato de eu ser vereador e não conseguir
fazer nada, vou ser bem sincero, os
vereadores não conseguem fazer nada,
quem executa é o executivo, o prefeito e sua
equipe. Eu coloquei meu nome para a
população, porque eu sou um gestor, um
administrador, e Mariana tem que ser
administrada. Quem sentar naquela cadeira
precisa ter uma noção de câmara, eu digo
que é importante, até pra conhecer o que é a
política e não chegar cru para prefeito. Eu não
consigo pegar tudo da administração da
empresa privada para a política, mas se eu
conseguir levar 40% do meu conhecimento
como gestor de empresa privada para dentro
do executivo, eu não tenho dúvida que eu
posso ser o melhor prefeito da cidade, porque
eu vou administrar minha cidade e não fazer
política. A gente vê no Brasil e no mundo,
prefeitos usando seus cargo para fazer
política e a política mais porca do mundo,
chega disso. Nós precisamos de um gestor
que vai sentar naquela cadeira e vai
administrar a cidade. Eu não sou melhor que
ninguém e nem quero ser, eu quero só deixar
uma cidade em que nossos ﬁlhos tenham
perspectiva de vida, quero saber que meu
ﬁlho vai poder ﬁcar em Mariana, fazer uma
boa faculdade. É importante poder contribuir,
poder colocar o nome para a população
marianense como gestor público, como
administrador e não como político.

Reveja a entrevista na íntegra em nosso facebook

/Jornalpanetus
@jornalpanetus
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
É preciso esclarecer que vige no Brasil, pela
Convenção de Mérida, a chamada cláusula de
tutela mínima ou seja é proibido qualquer
retrocesso em combate à corrupção.
D e a c o r d o c o m T I ( Tr a n s p a r ê n c i a
Internacional) o Brasil ocupa a 106(centésima
sexta posição), ou seja, está abaixo da média
mundial em 43 pontos, caiu 8 pontos em relação
a 2017 e na América do Sul só está à frente
somente da Bolívia, Venezuela e Paraguai.
Situação muito preocupante!
Neste sentido é preciso esclarecer que os
Direitos fundamentais da sexta geração
correspondem além da democracia, o direito à
informação (para tanto uma comunidade deve
estar esclarecida de quaisquer eventos que seus
representantes queiram organizar), fora disso é
considerado abuso de poder, como também o é
quando o acesso ao direto de informações são
negadas. Tanto as bancárias como as ﬁscais
devendo as entidades ﬁscalizatórias combater
diversos delitos. Entre eles: compra de votos,
transporte de eleitores, assédio moral, coação a
servidores públicos para aderirem aos atos de
campanha, uso de bens e serviços públicos para

projetos político-partidários, distribuição
graciosa de brindes e benesses estatais,
programas assistenciais criados com o discurso
de promover a igualdade social, uso de
publicidade para autopromoção ou de aliados
políticos, inauguração de obra ou trechos de obra
em ano eleitoral, aumento excessivo de verba
pública, aumento de remuneração de servidores
públicos, etc.
É por muitos sabido que a busca do poder não
pode limitar-se à esfera reservada de grupos
privados, notadamente de índole familiar
observando que caracteriza deformação do
processo democrático. Portanto, a palavra
NEPOTISMO (QUANDO O AGENTE
PÚBLICO INVESTIDO EM CARGO OU
F U N Ç Ã O S E M A P R O VA Ç Ã O E M
CONCURSO) é indicado para alguma função
pública deve tal situação ser coibida.
Sua cidade contém esse tipo de delito? Se sim ou
não é função de vereadores veriﬁcarem,
observarem ou se atentarem e tomarem as
medidas cabíveis, aﬁnal são pagos para isso. Se
não o fazem tornam se coniventes. A devida
vedação à essa prática está na Súmula Vinculante

nº13 do STF. Para tanto, deixo claro que
nomeação de cônjuge, irmão, ﬁlho ou ﬁlha,
companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive da
autoridade nomeante ou de servidor da mesma
pessoa jurídica investido em cargo de direção,
cheﬁa ou assessoramento para exercício em
cargo de comissão ou de conﬁança ou de função
gratiﬁcada na administração direta ou indireta
em qualquer dos poderes, inclusive o Municipal,
compreendido o ajuste entre designações
recíprocas, viola a Constituição Federal.
É importante esclarecer que este crime só se
neutraliza com a devolução do dinheiro recebido
de volta para administração com juros e correção
monetária de lei. Tornam-se cúmplices quem o
sabe (mas faz conta que não sabe), podendo à
qualquer momento serem identiﬁcados.
Ficam também espoliados os concursados por
mais pontuais e competentes que sejam porque
jamais são valorizados. Quando um prefeito ou
vereador indica um parente está lesando não só o
setor administrativo como a possibilidade de
outro cidadão estar no cargo. O crime se
conﬁgura pelo Código Penal, consubstanciado

A POLÍTICA NOSSA DE CADA DIA
Tapete vermelho
As eleições municipais não deverão acontecer
em outubro, devido a peste do coronavírus.
Segundo o ministro Luís Roberto Barroso,
presidente do TSE, existe “um certo consenso
médico” para adiar as eleições por algumas
semanas.
Aqui na “Gaveta” as movimentações de
alinhamento político não param, e não é de
forma online, é de corpo presente mesmo, como
aconteceu na manhã desta quarta-feira(10) em
que o tapete vermelho foi estendido para
Newton Godoy na Fazenda Santa Quitéria do
ex-prefeito Celso Cota.
Muitas especulações, burburinho, movimenta a

política nossa de cada dia. A pauta da reunião
bomba, seria um possível alinhamento ente CC
e Godoy para lançar uma chapa imbatível para o
pleito 2020. Resta saber se o atual vice aceitará
continuar ser vice e se CC realmente poderá ser
candidato.
PT em voo solo
Outro comentário forte do dia é a possibilidade
do PT de Mariana lançar candidato ao Paço
Municipal. Novos episódios da política
gaveteira não param de chegar a nossa redação.
Acredite se quiser
O prefeito Duarte não quer falar sobre eleições
enquanto estamos nessa pandemia, mesmo com
muitos comentários a despeito de como ﬁcará a

chapa da situação. Quando perguntado, Du tira
o corpo fora e diz que no momento sua
preocupação é com o combate ao coronavírus e
arremata: “enquanto alguns estão só pensando
numa possível pré-candidatura, eu nesse
momento penso em salvar vidas”.
Paz e amor
Quando não existia a preocupação com a peste
do coronavírus, nesse período de ano eleitoral,
os políticos lançavam petardos contra seus
adversários, visando desgastá-los ou mesmo
fazer intrigas com as lideranças.
Mesmo assim nesse clima de paz e amor e
isolamento social não se deve dar muita atenção
para tudo que se diz ou escreve, pois muita coisa

pelos artigos 321 e 332 do Código Penal, além do
administrativo. É imperativo esclarecer que
estarão conjugados além da CF os Tratados
Internacionais de Anticorrupção devendo ser
declarado a inconstitucionalidade e
inconvencionalidade pelo poder judiciário tal
prática sendo dever de um vereador apontá-la.
Estarão em coluio com particulares todo
vereador ou prefeito que assim permite por
concessão indevida de benefícios e pelo ato de
improbidade uma ilegalidade qualiﬁcada
considerada enriquecimento ilícito auferir
qualquer tipo de vantagem patrimonial.
Portanto, aqui se esclarecem que qualquer ato de
ação ou omissão tanto dolosa quanto culposa
devem ser apurados dado que facilitar ou
concorrer para incorporação ao patrimônio
particular de alguém também é crime de
improbidade administrativa.
Já dizia Martim Luther King júnior: “Quem
aceita o mal sem protestar coopera com ele”.
Candidatos, façam a sua parte!
Dra.Flávia Regina
OAB-187880

Por Robe o Verona
não passa de intriga da oposição, e da situação
também.
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AUXÍLIO EMERGENCIAL NEGADO PODE SER CONTESTADO PELO
APP DA CAIXA
@jornalpanetus Medida foi anunciada pelo Ministério da Cidadania.
Trabalhadores que tiveram o pedido de
auxílio emergencial negado poderão
contestar a decisão e realizar uma nova
solicitação. É o que determina um acordo
judicial ﬁrmado pela Advocacia-Geral da
União (AGU) com o Ministério Público
Federal (MPF). O acordo, ﬁrmado o âmbito
de uma ação civil pública movida pelo MPF
para questionar supostas falhas na utilização
do aplicativo do programa, visa aperfeiçoar a
análise de pedidos de pagamento do auxílio.
A medida foi anunciada ontem (3) pelo
Ministério da Cidadania, que também faz
parte do acordo, juntamente com a Caixa
Econômica Federal e a Dataprev (empresa
pública responsável pelo sistema de
cadastro dos usuários).
Agora, além da possibilidade de formulação
de um novo pedido, em caso de rejeição, o
governo também se comprometeu a
substituir a expressão “Dados Inconclusivos”
pela opção “Realize Nova Solicitação” nos
casos em que o benefício não for
efetivamente indeferido; tornar mais claro e

apresentar motivação adequada para os
atos de indeferimento e atualizar de forma
permanente os bancos de dados oﬁciais,
evitando defasagem de informações sobre
situação de desemprego.
Pelo acordo, o governo também se
comprometeu realizar esforços para divulgar
os motivos de negativa das solicitações e a
prestar informações complementares sobre
o objeto da ação ao MPF e à Defensoria
Pública da União em até 72 horas, caso
provocados em juízo ou na esfera
administrativa.
“O novo acordo também contém uma série
de esclarecimentos sobre as medidas já
adotadas pelo Governo
Federal para
solucionar os problemas relatados pelos
usuários, como a possibilidade de o cidadão
alterar os dados cadastrais, na hipótese de o
programa identiﬁcar que os dados fornecidos
são inconclusivos, e uma maior clareza
sobre o ﬂuxo do repasse dos benefícios
processados por outros bancos”, informou o
ministério.

INFLAÇÃO DO ALUGUEL É DE 7,11%, DIZ PESQUISA DA FGV
@jornalpanetus IGP-M acumula inação de 4,19% no ano.
O Índice Geral de Preços–Mercado (IGPM), usado no reajuste de contratos de
aluguel em todo o país, subiu 1,36% na
primeira prévia de junho. De acordo com a
Fundação Getúlio Vargas (FGV), o IGP-M
teve deﬂação (queda de preços) de 0,32%
na primeira prévia de maio.
Com o resultado da primeira prévia de
junho, o IGP-M acumula inﬂação de 4,19%
no ano e de 7,11% em 12 meses.
A alta da taxa foi puxada pelos preços no
atacado. O Índice de Preços ao Produtor

Amplo, que tinha registrado deﬂação de
0,35% na prévia de maio, passou a ter
inﬂação de 2,06% em junho.
Outro subíndice do IGP-M com alta da
taxa foi o Índice Nacional de Custo da
Construção, cuja inﬂação subiu de 0,18%
na prévia de maio para 0,27% em junho.
O Índice de Preços ao Consumidor,
subíndice do IGP-M que mede a variação
do varejo, teve uma deﬂação menos
intensa, ao passar de -0,46% na prévia de
maio para -0,26% na prévia de junho.

VALE ADOTA EMERGÊNCIA EM BARRAGENS DE NOVA LIMA E
OURO PRETO
@jornalpanetus Protocolo não requer evacuação da população em local próximo.
A mineradora Vale começou na terça-feira (9), de
forma preventiva, o protocolo de emergência em
nível 1 das barragens 6 e 7A, da Mina de Águas
Claras, em Nova Lima (MG), e da barragem Área
IX, da Mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG).
Segundo a empresa, as barragens estão inativas
e o protocolo não requer a evacuação da
população em local próximo.
“Recentemente, ao identiﬁcar três estruturas
inativas e com características de barragens, a
Vale comunicou e cadastrou essas estruturas nos
órgãos competentes. A partir de inspeções mais
recentes, não foram identiﬁcadas anomalias que

possam comprometer a segurança das
estruturas”, informou a mineradora.
A empresa destacou que trabalha na
investigação das estruturas para veriﬁcar mais
detalhes sobre as suas características e
condições. “A decisão de elevar o nível de
emergência é uma medida preventiva até que
sejam concluídas as análises técnicas das
estruturas”, diz em nota.
De acordo com a Vale, o acionamento do nível 1
das barragens não impacta o plano de produção
de 2020, conforme apresentado no Relatório
Produção e Vendas no primeiro trimestre de 2020.
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MINAS GERAIS LIDERA RANKING NACIONAL DE CONTROLE DA
COVID-19
@jornalpanetus

Pesquisa realizada por ferramenta FarolCovid avalia quatro indicadores e projeções sobre quadro de infecção pelo vírus.

De acordo com o aplicativo FarolCovid - que
analisa dados do Ministério da Saúde e das
secretarias municipais e estaduais da área -,
Minas Gerais é o estado que melhor controla a
pandemia, no Brasil. A ferramenta foi criada
para ajudar gestores públicos e privados a
conhecerem a situação da epidemia em suas
localidades e utiliza quatro indicadores: ritmo
de contágio, estimativa de subnotiﬁcação,
capacidade hospitalar e distanciamento social.
Pela combinação destes fatores o aplicativo
reforça o que, desde o início das medidas de
isolamento social, é objetivo do Governo de
Minas Gerais: o retardo do pico de casos para
dar tempo de preparar a rede de saúde pública
aos quadros projetados para as
macrorregionais pelo Centro de Operação de
Emergência em Saúde (COES), órgão
instituído pela Secretaria de Saúde do Estado
(SES-MG) para fazer o controle das variáveis
que levam ao crescimento ou não da Covid-19.
Indicadores
Os indicadores analisados são Ritmo de
contágio (conhecido pela sigla RT), que calcula
para quantas pessoas um infectado é capaz de
transmitir a doença; Estimativa de
subnotiﬁcação (cálculo matemático que chega
aos casos fora das estatísticas a partir dos
índices de mortes conﬁrmadas, em torno de
2% dos doentes hospitalizados); Capacidade
Hospitalar, que projeta quantidades de dias
que o sistema de saúde local levaria para
entrar em colapso, conforme situação atual e,
por ﬁm, Distanciamento social, índice que

mostra o grau de adesão da localidade às
medidas de isolamento.
Pelo levantamento do FarolCovid, a avaliação
do Estado quando o assunto é a
subnotiﬁcação é boa. Minas Gerais é o quarto
com melhor situação no quesito capacidade da
rede hospitalar. Apesar da taxa de isolamento
ter caído, está ainda em 39%, houve épocas
que a adesão ao distanciamento social chegou
a mais de 50%, com pico histórico de 62% (em
22 de março, um domingo).
O secretário de Saúde, Carlos Eduardo
Amaral, destaca que, graças aos esforços de
todos, Minas Gerais tem mostrado bastante

eﬁciência para lidar com a pandemia de covid19.
“Este resultado é fruto de iniciativas e de uma
antecipação das ações promovidas pelo
Governo do Estado. São exemplos a
instituição do Coes bem antes da conﬁrmação
do primeiro caso no Brasil, o início antecipado
ao isolamento social, além da elaboração de
Planos de Contingência em conjunto com as
nossas macrorregionais”.
O secretário destacou ainda as ações em
conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico (Sede) e o plano Minas
Consciente, um norte para que os 853

municípios tomem ações com base em
indicadores que levam em consideração
impactos econômicos e da saúde nas
populações.
Transparência
Minas Gerais também alcançou 100% da
pontuação no “Ranking de Transparência da
Covid-19”, da Open Knowledge Brasil (OKBR),
conforme a publicação mais recente da análise
(21/5).
A lista, que vem sendo divulgada
semanalmente desde abril, avalia a qualidade
das informações e dados relacionados à
pandemia que têm sido publicados pela União
e pelos estados brasileiros em seus portais
oﬁciais.
Para a composição do índice, os dados são
coletados, diariamente, com o objetivo de
analisar conteúdo e parâmetros.
Conheça os índices do FarolCovid
Ritmo de contágio (RT): calcula para quantas
pessoas um infectado é capaz de transmitir a
doença;
Estimativa de subnotiﬁcação: cálculo
matemático que chega aos casos fora das
estatísticas a partir dos índices de mortes
conﬁrmadas, em torno de 2% dos doentes
hospitalizados;
Capacidade Hospitalar: projeta quantidades
de dias que o sistema de saúde local levaria
para entrar em colapso;
Distanciamento social: índice que mostra o
grau de adesão da localidade às medidas de
isolamento.

PRANCHAS DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA FACILITAM
ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19
@jornalpanetus

Pessoas impossibilitadas de falar podem indicar como estão se sentindo por meio do dispositivo.

Durante a internação hospitalar, alguns pacientes
acometidos pela forma grave da covid-19 podem
fazer uso de ventiladores mecânicos ou de outros
procedimentos que limitam ou impedem a
comunicação oral. Pensando em facilitar a
interação entre essas pessoas e a equipe de
cuidados, a Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais (SES-MG), em parceria com o
Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono),
vai distribuir 3 mil kits de pranchas de comunicação
alternativa para as unidades de Saúde.
Para o subsecretário de Políticas e Ações de
Saúde da SES-MG, Marcílio Dias Magalhães, a
iniciativa representa “fomento e qualiﬁcação das
práticas de humanização e acolhimento no SUS
em Minas, além de ser uma oportunidade de
estreitar parcerias com instituições que trazem
evidências cientíﬁcas para o aperfeiçoamento das
diretrizes na saúde".
As pranchas de comunicação foram elaboradas
para auxiliar as pessoas em contextos hospitalares
a expressarem suas necessidades, como destaca

a diretora de Ações
Te m á t i c a s e
Estratégicas da SESMG, Mônica Farina.
“As pranchas também
podem ser utilizadas
em qualquer ponto de
atenção à saúde, bem
como no dia a dia por
familiares e cuidadores
de pessoas que
tenham diﬁculdade na
comunicação oral,
desde que orientados
por um proﬁssional de
Saúde”, explica.
Os objetos, com
desenhos coloridos e
de fácil manejo, foram
criados pela
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.

“As pranchas foram impressas coloridas e
plastiﬁcadas frente e verso. A plastiﬁcação
aumenta a durabilidade e permite a higienização
constante do material”, diz Mônica Farina.
Facilitando a comunicação
As pranchas serão distribuídas juntamente com
um manual de instrução para a equipe de Saúde.
Para usá-las, o proﬁssional deve explicar ao
paciente que estiver com impedimento na
comunicação oral que as pranchas são uma
alternativa para que ele possa expressar vontades
e sentimentos. Em seguida, é importante
demonstrar como o material funciona. O paciente
deve apontar com os dedos, as respostas.
“Assim que explicar ao paciente o procedimento e
exempliﬁcar, o proﬁssional pode pedir para que o
paciente indique se compreendeu a forma de
comunicar. A prancha precisa ﬁcar próxima ao
paciente para que qualquer pessoa possa
alcançá-la sempre que necessário”, comenta
Mônica.
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EM
MARIANA:
PARA
EVITAR AGLOMERAÇÕES
NA SEMANA
DE PAGAMENTOS
THIAGO
COTA
É RECEBIDO
PELO DIRETOR
ADMINISTRATIVO
DO
RUA SALVADOR
FURTADOHORTA
ESTÁ INTERDITADA
HOSPITAL
MONSENHOR
EM MARIANA
@jornalpanetus Deputado scaliza recursos destinados ao hospital que somam quase R$300 mil.
decorrer do mês.
“Compramos medicamentos e
equipamentos para atendimento de
pacientes. Já a verba para gênero
alimentício e gás medicinal será consumida
conforme o material for chegando”,
esclarece.
Covid-19
Para enfrentamento da Covid-19 em
Mariana, Thiago Cota encaminhou R$ 60
mil para o Hospital Monsenhor Horta. O
dinheiro deve ser utilizado, entre outras
coisas, para a compra de materiais de
proteção para proﬁssionais. “Como o
recurso está em trâmite, ainda iremos nos
reunir com a coordenação clínica e deﬁnir o
plano de trabalho”, explica Tiago Alvarenga.
Deputado Thiago Cota está ao lado de Tiago
Alvarenga, diretor administrativo, e Luciane
Malta, gerente administrativa.

Em visita ao Hospital Monsenhor Horta,
em Mariana, na última segunda-feira (08), o
deputado Thiago Cota conversou com os
gestores da unidade sobre os investimentos
que estão sendo feitos com os recursos
indicados por ele. A soma chega a quase R$
300 mil.
Na última semana, R$ 216 mil proveniente
de emenda parlamentar de 2019 foi
disponibilizado para a instituição, após
atraso de repasse da Secretaria Municipal
de Saúde. Outros R$ 60 mil, direcionados
recentemente, estão a caminho. “É
gratiﬁcante fazer com que a população seja
beneﬁciada e sinta que
recursos estão
sendo revertidos para o bem comum”, frisa
Thiago Cota.
Conforme o diretor administrativo do
Hospital, Tiago Alvarenga, R$ 98 mil já
foram gastos e o restante será investido no

DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO CRESCE R$ 500 MILHÕES
NOS CINCO PRIMEIROS MESES DE 2020
@jornalpanetus Resultado reforça necessidade de reforma para amenizar o prejuízo nas contas da Previdência.
O déﬁcit do Governo de Minas Gerais com
a Previdência dos servidores foi de R$ 6,580
bilhões, nos cinco primeiros meses de 2020.
Isso signiﬁca que somente as contribuições
atuais dos funcionários públicos e a
contrapartida do empregador (Estado) não
foram suﬁcientes para cobrir as despesas
previdenciárias. Por isso, esse montante
teve que ser aportado pelo Tesouro Estadual
para pagar as aposentadorias e pensões.
Esse valor é R$ 500 milhões superior ao
déﬁcit registrado no mesmo período de
2019, que foi de R$ 6,080 bilhões.
Os déﬁcits previdenciários, ou seja, a
diferença entre o que o Estado arrecada de
contribuições e o que gasta, têm crescido
exponencialmente, saltando de R$ 6,11
bilhões em 2011 para R$ 18,6 bilhões, em
2019. Para 2020, o déﬁcit previdenciário
previsto é de R$ 19,1 bilhões. Se nenhuma
medida para conter esse ritmo for adotada, a
estimativa é o déﬁcit acumulado no período
2019-2022 atinja R$ 78 bilhões.
O gasto a mais do Tesouro com a
Previdência representa um impacto

signiﬁcativo na Receita Corrente Líquida
(RCL), que é o recurso que efetivamente ﬁca
no caixa do Estado. De janeiro a maio de
2019, o déﬁcit representou 22,3% da RCL.
Em 2020, nos cinco primeiros meses, esse
impacto foi maior: 23,7%. Em todo o ano de
2019, o impacto foi de 29% da RCL.

Rombo
O tamanho do rombo reforça a necessidade
da implementação da reforma da
Previdência estadual, conforme atesta o
secretário de Estado de Fazenda, Gustavo
Barbosa.
"A questão da Previdência vem se

agravando, ano após ano, faz muito tempo,
em função de o sistema previdenciário não
acompanhar a mudança demográﬁca (o
aumento do número de aposentados). Sem
o impacto causado pela Previdência, o
Estado teria registrado sucessivos
superávits ﬁscais, nos últimos anos.
Praticamente um terço da nossa RCL é
consumido pelo déﬁcit previdenciário. Esse
recurso do Tesouro que é utilizado para
cobrir a diferença poderia estar sendo
direcionado para áreas como Saúde,
Segurança e Educação", aﬁrma Gustavo
Barbosa.
De acordo com o secretário, a reforma
preparada pelo governo mineiro segue a
proposta adotada pela União.
"É preciso deixar claro que a reforma não
tem a pretensão de zerar o déﬁcit. Mas ela é
necessária para que, a curto, médio e longo
prazos, esse problema gigantesco seja
mitigado e mais recursos possam ser
utilizados nas políticas públicas e até mesmo
no pagamento dos salários dos servidores",
ressalta o secretário de Fazenda.

#SePuder #FiqueEmCasa

-
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GONÇALVES CENTER

99665-0926
CARLOS
V e í c u l o s

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

Endereço: Rua Helvio Moreira De Morais, 15 - Vila do Carmo / (31) 3558-5129
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EMPREENDEDORES TÊM CATÁLOGO ON-LINE DE PRODUTOS
ARTESANAIS PARA O DIA DOS NAMORADOS
@jornalpanetus Projeto criado para fomentar economia de municípios da bacia do rio Doce vai car disponível até o m de junho.
sociais, contas de e-mail corporativo,
WhatsApp comercial e peças para gráﬁcas
digitais para divulgação dos produtos. Os
contatos são importantes pois facilitam a
negociação entre produtor e consumidor,
sem a necessidade de intermediários.
Também foram feitas capacitações com
orientações sobre preciﬁcação dos
produtos.
“A ideia é que os valores sejam negociados
diretamente entre produtor e consumidor a
depender da quantidade de produtos a ser
adquirida e do prazo para entrega. Essa
iniciativa permitirá fomentar o comércio
local e gerar oportunidade de renda em
meio à crise”, diz Andréa Furtado, analista
de Economia e Inovação, que ressalta que
a Fundação Renova não tem participação
nas negociações e na logística de entrega,
que ﬁcam a cargo do produtor e
comerciante.
Além desse projeto, outras iniciativas estão
disponíveis na plataforma Como Ajudar na
Pandemia, uma rede colaborativa criada
para amenizar os impactos econômicos e
sociais neste período.

Os empreendedores da bacia do rio Doce
contam com um catálogo de produtos
artesanais on-line, desenvolvido
especialmente para o Dia dos Namorados.
O projeto, criado para fomentar a economia
local por meio de mídias digitais, envolve
21 participantes entre produtores, artesãos
e pequenos comerciantes dos municípios
da bacia do rio Doce impactados pelo
rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana (MG), e que são atendidos pelos
programas da Fundação Renova.
São ofertados produtos como bolsas,
peças em madeira, doces, cestas de café
da manhã especiais, roupas, enxovais,
aromatizadores, objetos decorativos e
acessórios. O catálogo, que estará
disponível até o ﬁm do mês de junho.
A iniciativa desenvolvida pelo Programa de
Economia e Inovação da Fundação
Renova integra a marca “Força Rio Doce”,
lançado em 2019, para estimular a compra
de produtos com moradores de municípios
impactados.
Como parte da ação, foram criados para
cada um dos participantes perﬁs nas redes

AVENIDA NOSSA SENHORA
DO CARMO - 440 - MARIANA

/magmotos_mariana

/magmotosmariana

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

magmotosmariana
@hotmail.com
Juninho - (31) 9 8914-4010
Bisk8 - (31) 9 8788-1829
Tv.Salomão Ibrahin, 74 - A - Centro - Mariana/MG
Telefone: (31)3557-1753 - E-mail: teman@superig.com.br
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FIQUE EM CASA: ESCOLHA O VINHO IDEAL PARA O DIA DOS
NAMORADOS COM AS DICAS DE MANOEL BEATO
@jornalpanetus Sommelier sugere rótulos por até R$ 60; conra, também, promoções de vinhos orgânicos.
Queridinhos dos momentos românticos,
os vinhos ganham protagonismo no jantar
do Dia dos Namorados. Todo mundo preza
por um bom rótulo em uma data especial,
mas como fazer a escolha certa entre as
milhares de opções dos diferentes cantos
do mundo?
Para ajudar o leitor nesta missão, Manoel
Beato, sommelier do grupo Fasano,
comenta os cinco tipos de uva mais
encontrados no mercado e dá, ao lado da
sommelière Juliana Carani, dez sugestões
de bons vinhos por até R$ 60.
Para os fãs dos orgânicos e naturais, há
ainda uma seleção de espaços em São
Paulo que prepararam promoções para a
data. A ideia, em suma, é descomplicar o
brinde —seja ele físico ou virtual.
Conheça as uvas
Cabernet Sauvignon
“Entre os tintos, a Cabernet Sauvignon
reina em quase todo o mundo. De fácil
adaptação e versátil, produz dos estilos
mais leves aos mais encorpados e
longevos.
Sem perder a tipicidade, traduzida pela
ﬁrmeza de seus taninos e pelos aromas
(graﬁte, vegetais, frutado intenso e
madeira de bosque), mostra uma
roupagem diferente em cada país.
É ela quem produz os melhores tintos
americanos, assim como chilenos, porém,
seu berço esplêndido é a região de
Bordeaux, sudoeste da França.”
Merlot
“Se a Cabernet Sauvignon produz vinhos
potentes e incisivos, no que diz respeito ao
corpo, a Merlot é exatamente o seu
contraponto. É a uva da suavidade. O
nome vem de Merle (melro, em português),
pássaro canoro, que canta com um timbre

macio.
Não por acaso, uma das mais belas
melodias dos Beatles tem como título
'Blackbird' (melro). Os tintos são
relativamente redondos desde a juventude
e se tornam ainda mais afetuosos em
relação à textura.
Até mesmo os aromas são afáveis, com
suas frutas bem maduras, às vezes
chocolate e toques vegetais perfumados”.
Pinot Noir
“Sempre que se pensa na Pinot Noir,
nossas sensações se soltam por conta do
poder, da magia com que ela se mostra, a
um só tempo branda e refrescante, sutil e
vibrante, nos leva para as palavras
delicadeza e elegância.
Muitos aﬁrmam que os tintos desta uva são
leves. Muitos, sim, mas nem todos. Eles
escondem a força na delicadeza. Os
vinhos são rubi na cor e fragrante nos
aromas de frutas frescas ou maduras,
ﬂores, o cheiro de bosque, alcaçuz, entre
outros.
Leve, médio corpo ou encorpado, sempre
exibe silhueta esbelta, traduzida em
elegância, palavra bem subjetiva, que só
mesmo um poeta de grandeza como Paul
Valery poderia objetivar: 'elegância é a arte
de não se fazer notar, aliada ao cuidado
sútil de se deixar distinguir'."
Malbec
“Nasceu na França, mas foi na Argentina
que se tornou emblemática. Esse país
produz tintos dos mais admirados, com
muita concentração de cor, aromas e
sabores, densos e aveludados.
Desde jovens são maduros e já
prazerosos, mas alguns mais robustos
podem envelhecer bem por duas décadas.
Tem aromas de frutas pretas, tabaco e

ﬂores fortes, entre outros. Em geral, vão de
médio corpo ao encorpado."
Chardonnay
“Não é a mais plantada, mas sem dúvida é
a mais consumida quando se traduz em
vinhos brancos. Sua ressonância vem do
fato de produzir os melhores brancos do
mundo, na região da Borgonha, na França,
seu berço.
Versátil como a Cabernet Sauvignon,
produz de leves a encorpados, de bem
secos e vivazes a redondos e untuosos.
Tem aromas de frutas brancas, como
abacaxi e manga, manteiga, avelã e
outros.”
PARA FICAR DE OLHO
“No universo do vinho, inúmeras uvas
também compõem a orquestra das
delícias, como Syrah, Nebbiolo, Cabernet
F r a n c , Te m p r a n i l l o , G r e n a c h e ,
Sangiovese, Touriga Nacional, Baga,
Carmenère, Gamay e Carignan, no caso
dos tintos, e Riesling, Sauvignon Blanc,
Chenin Blanc, Moscatel, Pinot Grigio,
Viognier, Torrontés e Alvarinho, entre os
brancos.”
TINTOS
Chateau Fontarèche - França (R$ 49)
“Frutas maduras e especiarias com sutil
vermute. Médio corpo, seco, porém
maduro e com textura quente e fresca.”
GSM J. V. Fleury - França (R$ 49,90)
“Especiarias, compota de frutas vermelhas
e chocolate são alguns de seus aromas.
Na boca é redondo e caloroso.”
Miolo Seleção Touriga Nacional e
Tempranillo - Brasil (R$ 39,99)
"Frutado maduro e folhas secas, leve mas
aveludado na primeira impressão na boca
mas que se aﬁrma com frescor e certa
consistência no ﬁnal. Vinho entre leve e de

médio corpo."
Pinot Noir Santa Rita 120 - Chile (R$ 58,99)
“Aromas fragrantes, frutados, de bosque,
cogumelos e ﬂorais. Na boca, seco com
suavidade.”
Terras de Xisto - Portugal (R$ 56)
“Perfume de frutas negras, ﬂoral e terroso.
Textura macia, se amplia na boca e no ﬁnal
um frescor tênue”.
BRANCOS
Fausto de Pizzato Chardonnay - Brasil (R$
46)
“Seco porém macio, delicadamente
aromático, com predomínio de frutas
brancas maduras.”
Miolo Seleção Chardonnay/Viognier Brasil (R$ 39,99)
“Fragrâncias ﬂorais que lembram balas
coloridas. Leve e equilibrado.”
Pé Branco Esporão - Portugal (R$ 36)
“Aromas de mato fresco, é esfumaçado.
Leve na boca, com vivacidade e frescor.”
ROSADO MEIO DOCE
Naturelle - Casa Valduga - Vale dos
Vinhedos - Brasil (R$ 59)
"Delicadamente perfumado, é aromático
mas com discrição. No paladar tem um tom
docinho mas ao mesmo tempo fresco."
ESPUMANTES SECOS
Bossa Nova N° 3 - Rosé Brut - Brasil (R$
49,90)
“Aromas maduros intensos, frutados,
amendoados. Seco, amplo e persistente.”
Prosecco Salton - Brasil (R$ 49,90)
“Aromático, com cítricos e maçãs. Seco
mas com certa suavidade.”
ESPUMANTES DOCES
Moscatel Casa Valduga - Brasil (R$ 50,26)
“Perfume convidativo. Equilíbrio no
paladar, dosando doçura, frescor e
sabores vivazes no ﬁnal.”

EM
OMS
MARIANA:
ESCLARECE
PARA EVITAR
QUE ASSINTOMÁTICOS
AGLOMERAÇÕES NA SEMANA
PODEMDE
TRANSMITIR
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COVID-19ESTÁ INTERDITADA
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sobre a polêmica.
@jornalpanetus Uma

Após aﬁrmar que a contaminação a partir
de pessoas assintomáticas seria “rara”, a
infectologista Maria Van Kerkhove –
responsável técnica pelo time de combate à
covid-19 da Organização Mundial da Saúde
(OMS) – esclareceu na terça-feira (9), em
uma entrevista especial, que houve um malentendido sobre a fala.
“Recebi muitas mensagens pedindo

esclarecimentos sobre alguns argumentos
que usei ontem durante a coletiva de
imprensa. Acho importante esclarecer
alguns mal-entendidos sobre minha fala de
ontem. O que sabemos sobre transmissão é
que, [das] pessoas que estão infectadas
com covid-19, muitas desenvolvem
sintomas. Mas muitas não. A maior parte da
transmissão conhecida vem de pessoas que

apresentam sintomas do vírus e passam
para outras através de gotículas infectadas.
Mas há um subgrupo de pessoas que não
desenvolvem sintomas. E, para entender
verdadeiramente esse grupo, não temos
uma resposta concreta ainda. Há
estimativas de que o número gire entre 6% a
41% da população. Mas sabemos que
pessoas que não têm sintomas podem

transmitir o vírus”, reiterou.
A médica fez questão, ainda, de frisar que
há diferenças entre “pré-sintomáticos” –
aqueles indivíduos que foram infectados,
mas que ainda estão na fase de incubação
do vírus – e “assintomáticos” – os indivíduos
que, apesar de infectados por um período
mais longo de tempo, não desenvolveram
nenhum sintoma clássico da doença.
“O que ﬁz referência ontem, durante a
coletiva de imprensa, foi a poucos estudos,
dois ou três, que foram publicados e
tentaram seguir casos assintomáticos. Eu
estava apenas respondendo a uma pergunta
[feita por jornalistas], não estava declarando
qualquer mudança de abordagem da OMS.
Nisso, usei a frase 'muito rara', mas isso não
quer dizer que a transmissão vinda de
pessoas assintomáticas seja 'muito rara'
globalmente”, argumentou.
Foco prático
Segundo Mike Ryan, médico
epidemiologista especializado em doenças
infecciosas e diretor executivo do Programa
de Emergências da OMS, há um foco em
ações práticas que diminuam os números de
mortos e infectados por covid-19 em escala
global. “Estamos tentando entender o que
impulsiona a transmissão comunitária.
Queremos salvar vidas. Quando damos
conselhos sobre estratégias amplas de
como controlar a doença, estamos focando
em identiﬁcar os casos, acompanhar a
trajetória [da infecção], testar esses casos e
garantir que haja quarentena.”
O médico voltou a assegurar o
entendimento da questão que, segundo a
OMS, foi publicada por veículos de todo o
mundo e gerou controvérsias sobre o papel
do isolamento social e da quarentena.
“Qualquer que seja a proporção de
transmissão a partir de indivíduos
assintomáticos – e esse número é
desconhecido –, ela [a transmissão] está
ocorrendo. Estamos convencidos disso. A
questão é o quanto."
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CONSULTA SOBRE NOVA DATA DO ENEM COMEÇA NO DIA 20 DE
JUNHO
@jornalpanetus Inscritos devem entrar na página do participante para votar.
O ministro da Educação, Abraham
Weintraub, anunciou pelo Twitter nesta
quarta-feira (10) uma consulta aos inscritos
no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) sobre a nova data para realização
das provas - adiadas por causa da
pandemia de covid-19. Os inscritos
poderão responder à consulta entre os dias
20 e 30 de junho. “Cada um poderá votar
individualmente em sua Página do
Participante”, destacou Weintraub.
Taxa
O anúncio da consulta coincide com o
último dia para quitar a taxa de inscrição do
Enem 2020. Quem não atendeu aos
critérios de isenção e não fez o pagamento
deverá gerar a Guia de Recolhimento da
União (GRU Cobrança) na Página do
Participante, no valor de R$ 85, e pagar em
qualquer banco, casa lotérica ou agência
dos Correios. O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) reforça o alerta para que os
participantes ﬁquem atentos ao horário e às
regras dos correspondentes bancários.
Também devido às medidas restritivas
impostas pela pandemia do novo
coronavírus, o Ministério da Educação
(MEC), por meio do Inep, garantiu a
gratuidade da taxa de inscrição aos 4,8
milhões de participantes que se
enquadraram nos requisitos para a isenção.
O reconhecimento foi assegurado de ofício,
sem a necessidade de um pedido formal.
A edição 2020 do Enem recebeu 6,1
milhões de inscrições e 5,7 milhões já estão
conﬁrmadas. Na sexta-feira (12), serão

divulgados os resultados para as
solicitações de atendimento especializado.

A publicação é individual na Página do
Participante e, para casos de indeferimento,

o Inep abrirá o prazo de 15 a 19 de junho
para interposição de recurso.

12 DE JUNHO: DIA DE MAIS UM DESEMPREGADO?
@priscillaporto
escritora
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Data chegando, romântica, tentemos ser
românticos, então... com poesia, música ou
versos:
“E quando eu te encontrar, meu grande amor,
me reconheça...” – proporia como fala a seu
cliente, o Cupido?
Pois eu profetizo é que no dia 12 de junho
próximo, poderemos ter mais um cidadão na
ﬁla do desemprego. Aﬁnal, com esses tais de
Tinder, Facebook, Instagram e Whatsapp,
quem precisa do deus romano do amor, hoje
em dia?
Mas tentemos, vai...
“Amor, meu grande amor, que chega assim

bem de repente” – ou a apenas um click. É
Senhor Cupido, a concorrência é bem
desleal!
E era até um fator diﬁcultador, quando
Vinícius proclamava aos quatro ventos que o
amor fosse imortal, posto que é chama, mas
que fosse inﬁnito enquanto durasse, mas,
pelo menos, o Cupido poderia ter um
emprego temporário.
Já hoje em dia? Que ﬁque no “Amor, meu
grande amor, só dure o tempo que mereça”.
Frejat mais moderninho, aﬁnal de contas, que
amor anda merecendo durar tanto?
E talvez o Cupido (que me desculpe o Lulu
Santos) é quem realmente seja o último

romântico. Porque ﬂertar, paquerar, namorar,
seja lá o que for, via rede social é tão mais
fácil e prático, mas passa longe do quesito
romance.
E era até bem interessante e desaﬁante
quando o Cupido se deparava com um caso
a la “Quadrilha” de Drummond, em que Luís
amava Dilma, que amava Fernando, que
amava Manuela, que amava Michel, que
amava Jair, que não amava ninguém...
Entretanto, a realidade hoje é bem outra: com
todo mundo “se pegando”, praticamente
ninguém se amando, e o Cupido - coitado! quase perdendo seu emprego.

M.E GESSO

Mude seu ambiente

Contatos: Mário - 9 9666-5997 / Elias - 9 8606-9297
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SOFÁ, O GRANDE INIMIGO?
Leandro
P. década
Chagas
- Panetu’s
Fisioterapeuta
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Para não criar suspense, já
pergunto: tem feito alguma atividade física
durante a semana, ou está em casa parado
e acumulando dores?
Sobre estar em casa, que é o
mais importante nesses tempos, algumas
pessoas podem estar desenvolvendo
dores na coluna e preocupando-se com
seus possíveis diagnósticos. Escrevo hoje
para estes que tem, ou tiveram, essas
dores, ou seja, quase todo mundo!
Se enrolar numa coberta
quentinha, sentar-se no sofá, em frente à
TV para assistir aquele programa que mais
gostamos é algo que alivia nossa carga de
estresse do dia-a-dia, mas sabe o que ela
aumenta? O desconforto da coluna. Sim, o
sofá é um grande inimigo da sua coluna, e
não é porque ele foi mal desenvolvido.

Quando estamos no sofá, relaxamos e
acabamos começando a escorregar para
frente. Em pouco tempo estamos deitados
ou encolhidos. Você percebe apenas
quando precisa levantar-se, pois seu corpo
dói para mexer outra vez. A coluna já se
acostumou, né?
De toda forma, é o que nos
acalma no ﬁm do dia. Porém, não seria
melhor conseguirmos acalmar e manter
nossa coluna saudável? Sim, seria!
Hoje, mais direto que de
costume, passarei para nossas dicas, na
tentativa de torná-las tradição.
1 – Beba água – Por essa você
não esperava, certo?
Pessoas bem hidratadas já
estão na frente quando o assunto é saúde.
Manter os discos da sua coluna bem

hidratados é fundamental para não a deixar
na mão. Assim ela não vai te deixar na mão.
2 – Evite passar muito tempo no
sofá – Que lembro desde já ser um lugar
para sentar-se por pouco tempo, não para
dormir. Dormir no sofá é pedir para sofrer.
“Mas Leandro, durmo no sofá e
não tenho dores!”
Meu amigo, não brinque com a
sorte, ela acaba! As dores virão, com o
tempo, por isso não podemos deixar essas
atitudes virarem hábitos. Manter qualidade
de vida é algo que precisamos pensar
sempre, não só no hoje, mas preparando
para o amanhã.
3 – No caso de dores na coluna,
procure auxílio proﬁssional.
Te m o s c o s t u m e d e i r
empurrando as coisas com a barriga,

torcendo para não morrer. Contudo, sua
coluna é o eixo de movimento do seu
corpo. Não é bom colocar algo tão
importante em risco.
Não darei dicas de exercícios
para coluna, pois é importante excelente
postura na hora de realizá-los. Como não
posso garantir que você estará na postura
correta sem te ver, não direi quais exercício
deve ou não fazer. Contudo, podemos sim
conversar sobre isso caso sinta
necessidade.
Dúvidas? Me contate pelo
whatsapp (35) 9970-3949 ou ligue e
marque sua consulta na clínica Atrapopens
- Mariana (31) 3557-4096.
Despeço-me hoje, mas volto!

EMCELEBRAÇÕES
MARIANA: PARA EVITAR
AGLOMERAÇÕES
DE PAGAMENTOS
DO CORPUS
CHRISTINA
EMSEMANA
OURO PRETO
SERÃO
RUA SALVADOR
FURTADO
ESTÁ INTERDITADA
TRANSMITIDAS
AO
VIVO PELAS
REDES SOCIAIS
@jornalpanetus Facebook: Jornal Panetu’s - Site: www.jornalpanetus.com.br
Trindade, tradicionalmente, com missas e
procissões. “Convido a população a rezar
neste dia santo de guarda, a partir de suas
casas, pois Deus ouve as nossas orações
para que nós tenhamos força e perseverança
no bem e discernimento em relação aos
passos a serem dados diante da nossa vida,
da nossa missão, sobretudo nestes tempos
confusos e difíceis que estamos enfrentando,
esse ﬂagelo dessa pandemia que assola o
mundo e também para que tenhamos sempre
a alegria de servir a eucaristia, esta que faz
dois movimentos: o movimento de estar com
Deus e o movimento de em nome de Deus
nos colocarmos a serviço da vida e da
esperança em favor de nossos irmãos e
irmãs”, enfatiza Padre Marcelo.
As Solenidades serão realizadas
internamente nas igrejas matrizes das
paróquias, sem a presença dos ﬁéis. Estes
Foto: Divulgação poderão acompanhar as missas por meio das
redes sociais.

O Corpus Christi celebra a presença de
Jesus no pão e no vinho consagrados, Seu
Corpo e Sangue. A Solenidade é uma
demonstração pública da fé católica na
presença real de Jesus Cristo no Santíssimo
Sacramento da Eucaristia em Corpo, Sangue,
Alma e Divindade, que foi instituída pelo Papa
Urbano IV, no ano de 1264. Em Ouro Preto, as
celebrações são realizadas nas paróquias de
Nossa Senhora da Conceição, Nossa
Senhora do Pilar e de Cristo Rei, juntamente
com a irmandade do Santíssimo Sacramento.
De acordo com as medidas da Organização
Mundial de Saúde - OMS e da Arquidiocese
de Mariana, para manter o isolamento social e
evitar a propagação da Covid-19, as
celebrações poderão ser acompanhadas via
plataformas digitais.
O Pároco da Basílica do Pilar, padre Marcelo
Santiago, faz um convite à população para
participar ao Corpus Christi, festividade que
ocorre depois da Solenidade da Santíssima

#ansiedadenaquarentena
com Leticia Aguilar e Cassiano Aguilar
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Toda sexta-feira um receita tness e
deliciosa para vocês! Participe com
a gente e se livre dessa ansiedade
na quarentena! Um beijo!
@jornalpanetus
/Jornalpanetus

*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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Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

São 800 edições de sucesso e prossionalismo!
Nossos clientes e leitores são as pessoas por quem acordamos todos
os dias de manhã com ânimo para fazer mais e melhor. Vocês são
muito importantes para nós.
Estaremos sempre à disposição para o que precisarem. Queremos
continuar servindo cada pedido com a mesma determinação, com a
mesma paixão. Vocês são a alma do nosso ofício!
Contem conosco para o que precisarem. Estaremos sempre
disponíveis para qualquer coisa. Um abraço de gratidão para todos
os nossos clientes e leitores!
Viva as 800 edições, viva ao jornalismo verdade, viva ao
profissionalismo, viva ao Jornal Panfletu’s!!
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