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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020
O eleitor terá o difícil papel de escolher o rumo de sua cidade nos próximos quatro anos.
As eleições municipais deste ano, em tempos
de pandemia serão um grande desaﬁo para todos
que estarão envolvidos no pleito de 2020. O
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou,
recentemente, as principais medidas de
prevenção contra o Covid-19 para a votação no
dia 15 de novembro, primeiro turno. Embora o
controle seja um enorme obstáculo, tendo em
vista o número de zonas eleitorais espalhados
pelo país, a Justiça Eleitoral, na pessoa do
presidente Luís Roberto Barroso, apresenta
bastante sensibilidade para a grave crise
sanitária que estamos passando.
Chamado de Plano de Segurança Sanitária
para as Eleições Municipais de 2020, as
recomendações do tribunal foram elaboradas
em conjunto com a Fiocruz e os hospitais Sírio
Libanês e Albert Einstein. O protocolo deﬁniu
que em todas as seções eleitorais terão álcool
em gel para limpeza das mãos dos eleitores
antes e depois da votação, e os mesários
receberão máscaras, face shield (protetor facial)
e álcool em gel para proteção individual.

Cartazes serão aﬁxados com os procedimentos
a serem adotados por todos. O TSE destacou
que os materiais serão doados por importantes
empresas e entidades brasileiras, evitando custo
adicional aos cofres públicos em meio ao
combate da pandemia.
Contudo, o ministro Barroso deixou claro que
o eleitor terá que usar obrigatoriamente a
máscara de proteção facial no momento de
exercer seu direito de votar. Assim, o eleitor terá
que permanecer de máscara desde o momento
em que sair de casa, evite contato físico com
outras pessoas e cumpra o dever cívico da forma
mais ágil possível, sem permanecer tempo
desnecessário nos locais de votação.
Além do uso obrigatório da máscara, o TSE
recomenda que os eleitores levem sua própria
caneta para assinar o caderno de votação com a
identiﬁcação do eleitor. O tribunal esclareceu
que haverá canetas extras e higienizadas nas
seções eleitorais para quem não levar a sua. Será
recomendado que os eleitores mantenham
distância mínima de um metro dos demais

eleitores e mesários. O presidente do TSE
aﬁrmou que as regras do protocolo de segurança
são obrigatórias e quem não as seguir ﬁcará
impedido de votar.
Outra medida importante é o novo horário para
votação este ano. Como forma de evitar
aglomerações, o TSE decidiu estender em uma
hora a duração da votação, que será das 7h às
17h. Tradicionalmente, a votação tinha início às
8h. E esse novo horário foi pensando também
para os mais idosos, grupo de risco para o
Covid-19. A orientação é para que os eleitores
com 60 anos ou mais votem entre 7h e 10h.
Contudo, eleitores com outras idades não serão
impedidos ou barrados neste período. O ideal é
que a população se conscientize e os eleitores da
terceira idade tenham prioridade em votar pela
manhã. Respeito ao grupo de risco também é
uma forma cidadã de combater a pandemia.
Vale lembrar que o Brasil conta com mais de
147 milhões de eleitores, o que dá uma média de
435 eleitores por seção eleitoral. Segundo o
TSE, hoje, há mais de 95 mil locais de votação

em todo o país e mais de 401 mil seções
eleitorais. Serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos
e vereadores em 5.569 municípios. Ou seja, a
aglomeração é um risco, mas se todos
cumprirem seu dever de forma civilizada e
respeitosa poderemos ter uma votação tranquila
e com pouco risco sanitário.
Para tanto, o TSE também vai tornar mais fácil
o processo de justiﬁcativa da ausência à
votação. Os eleitores que estiverem fora do seu
domicílio eleitoral poderão fazer a justiﬁcativa
pelo aplicativo E-Título, que pode ser baixado
pelo telefone celular. Quem não conseguir
acesso ao aplicativo poderá fazer a justiﬁcativa
de forma presencial nas seções eleitorais.
Portanto, o eleitor terá o difícil papel de
escolher o rumo de sua cidade nos próximos
quatro anos. É um momento importante para
exercer o direito democrático de votar e
também uma responsabilidade sobre quem
escolher para continuar o combate contra a
pandemia e os projetos para minimizar os
efeitos econômicos provocados pelo vírus.

O ESPORTE, O EXEMPLO E O MACHISMO
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
O episódio da contratação do jogador Robinho pelo
Santos levantou mais uma vez uma discussão sobre o
tema da violência contra a mulher, do machismo e da
responsabilidade que os proﬁssionais do esporte
precisam ter em nossa sociedade. Em pleno século
XXI, não é mais tolerável episódios que são
motivados por preconceitos, racismo, homofobia,
violência sexual, etc. Não se trata de questão de
opinião ou liberdade de expressão. O nosso horizonte
constitucional é, de fato, aquele de uma sociedade
plural, democrática, livre e igualitária. Portanto,
alguns valores se apresentam como basilares e
imprescindíveis.
O esporte, ao longo dos séculos, foi mudando seu
papel na sociedade. Se voltarmos à Grécia Antiga, o
surgimento dos jogos olímpicos estava relacionado
ao ideal de formação da “mente sã e corpo são”, parte
essencial na formação do cidadão. Competição,
educação e valores andavam juntos. Ao longo dos
tempos, sobretudo com o advento da sociedade de
consumo do pós-guerra, o esporte passou a ser visto
como um bom negócio. As grandes competições
surgiram dentro de um contexto de showbiz, onde o

lucro prevalece, em muitos momentos, em relação
à ética e aos valores. Hoje em dia o esporte é visto
também como uma forma de canalizar ansiedade,
se transformando em uma nova compulsão. Claro
que se trata, na maioria das vezes, de um bom
movimento, pois é saudável ao corpo e à mente.
No entanto, talvez estejamos esquecendo de uma
outra dimensão: a da ética. Não deveríamos mais
tolerar nenhum tipo de ofensa aos direitos
humanos (de qualquer natureza) por parte de
algum ídolo (não é bom ter ídolos também). Ao
contrário, os esportistas deveriam aproveitar sua
inﬂuência para transmitir bons ensinamentos e se
colocarem como inspiração e exemplo
. Infelizmente, no contexto brasileiro sobretudo,
não é algo que temos visto com frequência.
Exemplo disso foi a postura do time do Santos
Futebol Clube, de contratar o jogador Robinho,
mesmo este tendo sido condenado em primeira
instância pela justiça italiana por violência sexual.
O clube apenas suspendeu o contrato devido à
pressão dos patrocinadores. Não cabe mais em
pleno século XXI um esportista ou clube não se

portarem como cidadãos. Não importa apenas sua
capacidade técnica! É lamentável também vermos
“ídolos” do esporte se calando em relação ao
racismo, à homofobia, à violência contra a mulher
e à degradação ambiental. Um “ídolo” não
deveria, por exemplo, aceitar patrocínio de
empresa que não se preocupa com o meio
ambiente. Esporte, empresas, sociedade, escolas,
poder público devem caminhar juntos, se
atualizando constantemente em termos éticos.
Dentro de um cenário tão pouco crítico, é muito
louvável ver a postura recente de alguns jogadores
da NBA e do automobilista inglês Lewis Hamilton
no combate ao racismo. Casos raros...
Em nossa sociedade, precisamos romper com a
cultura e o simbolismo enraizado do machismo.
Devemos buscar incessantemente deixar de lado a
ideia maniqueísta de bem e mal, forte e fraco,
razão e emoção. Tudo não passa de construção
social violenta. Não existem papeis pré-deﬁnidos
para homens e mulheres, nem vontades e desejos
pré-deﬁnidos. Essa transformação é crucial e deve
ser feita nas famílias, por mães, pais e pelas

escolas, todos possuem o papel de contribuir para
um mundo mais plural, igualitário e livre. Há uma
luz no ﬁm do túnel. Mesmo que tenhamos
gerações para as quais alguns valores são distantes,
que foram criadas em uma cultura extremamente
machista, hoje existe transformação. Há pouco
tempo mesmo, um analisando criança me disse:
“Não vejo sentido em chamar meu amigo de tal
maneira apenas porque ele torce para time de
futebol diferente do meu, meu pai me incentiva,
mas ele está errado”.

dentzrene

René Dentz

LÁGRIMAS ÁGRAFAS FALAM
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Calor insuportável, chuva torrencial, frio.
Primaverou, não me acostumei com as mudanças
bruscas do tempo nesta estação. Ambulâncias
sobem e descem na rodovia que passa logo ali,
perto de casa. Tenho medo do ar que respiro e das
pessoas que me cercam. Aprendi a técnica de
autossabotamento e inércia. Tempo frio,
chuveiro queimado, banho postergado. Dia de
poeta nunca foi ovacionado. Quem se lembra do
primeiro verso? "Vozes veladas, veludosas
vozes", minha memória imortalizou esta

simbolista melodia. Ruído de moto atrapalha
elucubrações.
Comprei três pares de meias idênticas e um
saco de alpiste. Talvez o pássaro apareça na
varanda do quarto. Não vejo borboletas há
meses. Lírios amarelos surgem no fundo do
quintal; mato cresce. Leio algo sobre o valor do
dia de morrer. Autoajuda ajuda; ﬁnitude do
corpo, inﬁnitude da história. Fiz um exercício de
limpeza da alma: deixei o pranto rolar. Pranto é
pano de limpeza do espírito. Tempo seco, roupa

Jornal Panﬂetu's LTDA

esturricada no varal. Formigas disputam um
pedaço de biscoito doce. Enxoto-as com o pano,
suavemente. Tenho empatia por formigas desde
criança. Acendo a luz do abajur de madeira.
Levo o ventilador para o andar de cima.
Paro no meio do caminho para limpar um cisco
na escada. Semana que vem será de calor ou
frio? Semana que vem pode estiar. Semana que
vem posso morrer. O tempo pode tudo, virar do
avesso minhas rotinas ou corroborar com a
secagem das roupas no varal. Não tenho pressa
em saber do futuro; posso esperar que ele esteja
presente. Fico dentro de casa, sem reclamar do
vírus, do isolamento social. Preguiça de abrir emails ou iniciar projetos. Tanto nome
desinteressante, de trajetória insigniﬁcante,
colocado à disposição do povo, disputa as

eleições. Escrever é um ato político autônomo e
livre que reinventa mundos, pessoas e coisas.
Teço palavras para buscar novos caminhos que
descortinam primaveras em estações múltiplas.
Ambulâncias seguem cortando as águas da
chuva. Tenho empatia pelas lágrimas que caem
dos olhos. Lágrimas ágrafas falam, e meus olhos
memorizam.
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JARDIM: MARIANENSES DECIDIRÃO A COR DO CORETO
DA PRAÇA GOMES FREIRE EM VOTAÇÃO ON-LINE
@jornalpanetus Votação começou no dia 15 e ficará disponível até hoje, 22 de outubro no site do Conselho Municipal de Patrimônio.
.Atendendo às recomendações do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
e do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural
(Compat), os marianenses poderão escolher a cor
do coreto da Praça Gomes Freire por meio de
votação on-line. As duas opções de cores são: rosa
com branco ou branco com azul.
A votação, que teve início no dia 15 de outubro,
ﬁcará disponível até o meio-dia do dia 22 de
outubro, no site do Compat. A divulgação do
resultado será feita ao término da votação.
A consulta pública acontece após a conclusão da
pesquisa histórica que investigou as cores do
coreto ao longo dos anos, considerando critérios
técnicos e estéticos relacionados à sua
reconstrução em 1937. A participação popular nas
decisões da requaliﬁcação da praça é prioridade
desde a concepção do projeto em consultas
públicas, audiências e visitas.
Conhecida como praça do Jardim, o local é ponto

de encontro dos marianenses e visitantes e teve
seu projeto de requaliﬁcação aprovado no ﬁm de
2019. A obra de requaliﬁcação é uma iniciativa da
Prefeitura de Mariana e conduzida pela Fundação
Renova. As intervenções contemplam melhorias
de inclusão e acessibilidade, iluminação,
paisagismo e mobiliário, além da preservação dos
lagos e da ponte, considerando os aspectos
históricos da praça do ﬁm do século 19.
As obras na praça começaram em março de
2020, foram paralisadas devido à pandemia e
retomadas em junho deste ano. Para as atividades,
estão sendo consideradas medidas de saúde e
segurança adotadas pela Fundação Renova, em
acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS) e autoridades médicas e sanitárias.

Foto: Divulgação

Mais informações sobre a reparação executada até
aqui podem ser acessadas em:
https://www.fundacaorenova.org/cincoanos/.

TSE REBATE NOTÍCIAS FALSAS SOBRE URNA DE 2018
QUE VOLTARAM A CIRCULAR
@jornalpanetus Site: www.jornalpanfletus.com.br / Facebook: Jornal Panfletu’s

professor de Ciência da Computação da
Universidade de Brasília (UNB), a fake news
aﬁrma que uma empresa fundada por dois
venezuelanos teria tido acesso ao código das urnas
após vencer o certame, abrindo a porta para fraudes

Elegância e soﬁsticação

Rua José Moringa - 01 Bauxita/ OP

(31)3552-3798

futuras.
O edital para a compra de impressoras não foi
adiante, pois a impressão do voto acabou suspensa
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o
TSE, uma empresa fundada pelos venezuelanos de
fato havia vencido a licitação, mas acabou
desclassiﬁcada posteriormente por apresentar
equipamento incompatível com as exigências
técnicas. “Além disso, em nenhum momento, a
referida empresa teve acesso a quaisquer códigos
da urna”, alega o tribunal.
A identiﬁcação das notícias falsas que votaram a
circular foi feita por uma coalização ﬁrmada entre a
Justiça Eleitoral e nove agências de checagem
compostas por jornalistas proﬁssionais.

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

assessoria nesse sentido.
Outra notícia falsa, que desta vez circula no
Facebook, diz respeito a um edital publicado em
2017 para a compra de impressoras para as urnas
eletrônicas. Com base no depoimento de um

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

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou no
domingo (18) uma nota de esclarecimento para
rebater duas notícias falsas sobre a urna eletrônica
que já haviam sido desmentidas em 2018 e
voltaram a circular nos últimos dias em aplicativos
de mensagens e redes sociais, a menos de um mês
do primeiro turno das eleições municipais deste
ano, marcado para 15 de novembro.
Uma das mensagens, que circula em vídeo, diz
que o TSE recusou consultoria do Instituto de
Tecnologia da Aeronáutica (ITA) e do Instituto
Militar de Engenharia (IME) para o
desenvolvimento de uma urna eletrônica capaz de
imprimir o voto. As três instituições negam, desde
2018, a existência de qualquer proposta de
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CONFIRA O PLANO DE GOVERNO
DA COLIGAÇÃO “PARTICIPAÇÃO E CONFIANÇA” NA ÁREA DO
AGRONEGÓCIO
@jornalpanetus Agronegócio: Plano de governo do candidato a prefeito, Newton Godoy e do candidato a vice-prefeito, Tenente Freitas.
valor aos produtos da pequena propriedade rural e
criar canais de escoamento da produção, economia
solidária e atividades secundárias (aquicultura,
apicultura e outros exemplos de diversiﬁcação
produtiva), com apoio técnico e ﬁnanceiro
Distrito Agroindustrial – implantação de outas
unidades fabris junto ao Laticínio, fomentando a
instalação de unidades produtivas de apoio à
produção rural (fábrica de ração, silagem, viveiro
de muras e similares), processamento de alimentos
e qualiﬁcação de mão de obra.
Rebanhos, Pastagens e Cultivares – implantação
de programas sustentáveis e permanentes de
melhoria dos plantéis e qualidade dos rebanhos,
cultivares, tecnologia e inovação na propriedade
rural.
Unidade de Apoio Agroambiental – Implantação
de unidade administrativa de melhoria da
qualidade ambiental nas propriedades rurais, com
uso de tecnologia para minimizar os impactos no
meio ambiente incentivando o uso consciente de
adubos e defensivos, proteção de mananciais e
tratamento de dejetos de criação.

Diagnóstico e Plano de Ação – realizar diagnóstico
do segmento municipal do agronegócio, potenciais
e deﬁciências da produção rural, deﬁnindo
estratégias de inovação e desenvolvimento
sustentável do setor e realizar o plano de ação e
investimento de médio e longo prazos.
Inovação no Setor Rural - com a implantação do
Centro Municipal de Inovação e Desenvolvimento
Rural e formação de mão de obra, atividades
extensionistas e suporte jurídico e tecnológico para
o desenvolvimento do agronegócio, além de
ﬁnanciamento do produtor rural por meio do
Fundo Municipal de Diversiﬁcação Econômica e
Inovação.
Inspeção Municipal - instalação do Serviço de
Inspeção Municipal com estrutura funcional para
certiﬁcação da produção de alimentos no
Município.
Fundo de Desenvolvimento Rural - fortalecer das
ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Rural, com disponibilidade de crédito para
investimento no setor.
Agricultura Familiar - implantar formas de agregar

SES-MG RECOMENDA RETOMADA GRADUAL DAS CIRURGIAS ELETIVAS
@jornalpanetus Nota técnica é baseada em indicativos de melhora no cenário epidemiológico do estado e prevê medidas de segurança.
Baseada nas mudanças positivas do contexto
epidemiológico da covid-19 e da capacidade
assistencial do Estado, a Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES-MG) recomenda a
retomada gradual das cirurgias e procedimentos
eletivos não essenciais no Sistema Único de Saúde
(SUS), abarcando a rede pública e privada. O
retorno seguro deverá seguir protocolos de
cuidados e biossegurança já estabelecidos. As
normas deverão ser adotadas desde a seleção do
paciente para a cirurgia até sua alta, bem como no
período de convalescença em domicílio.
A decisão para a retomada dos serviços eletivos
não essenciais se baseia em parecer emitido pelo
Centro de Operações de Emergência em Saúde
(Coes), órgão de caráter técnico e consultivo
instituído pela SES-MG para subsidiar resoluções.
A Deliberação 93, do Comitê Extraordinário
Covid-19, foi publicada na quarta-feira (14/10), e
autoriza, além das cirurgias, o retorno de consultas,
exames e procedimentos ambulatoriais não
essenciais.
“Essa escolha deve ser fruto de diálogo entre
gestores municipais, hospitais e operadoras de
Saúde suplementar para que sejam deﬁnidas

estratégias de priorização da agenda cirúrgica,
considerando as especiﬁcidades locais em relação
à demanda por cirurgias eletivas represadas e o
contexto epidemiológico para a covid-19”,
enfatiza o secretário de Saúde, Carlos Eduardo
Amaral.
Ele detalha que, para um retorno seguro, deverá
ser observada a redução sustentada de novos casos
de infecção pelo vírus durante, pelo menos, 14 dias
consecutivos; existência de leitos hospitalares de
média e alta complexidade disponíveis na
instituição ou rede de serviços pactuados, e
condição clínica do paciente.
Contexto epidemiológico
Os indicativos de melhora da pandemia em
Minas Gerais foram imprescindíveis para
recomendação da SES, conforme destaca o
secretário. Foram observadas as taxas de
transmissão da covid-19 (em torno de 1) e a da
ocupação dos leitos de UTI (variando entre 50 a
65%), ambas em estabilidade. Além disso, foi
considerada a normalização dos fármacos usados
nos procedimentos de ventilação mecânica e
manutenção da sedação de pacientes em UTIs.
A superintendente de Regulação da SES-MG,

Daniela de Cássia Domingues, ressalta que, para o
retorno, foi considerado ainda o acúmulo da
demanda preexistente de cirurgias com solicitações
represadas decorrentes da suspensão.
Protocolo
A retomada gradual segura das cirurgias e
procedimentos eletivos deverá seguir os protocolos
de cuidados e biossegurança já estabelecidos para
prevenção da transmissão, garantindo segurança
ao paciente e equipe de Saúde. Também deve ser
observado o protocolo para retomada de cirurgias
eletivas do anexo único da Nota Técnica.

A nota técnica da SES orienta, além de uma série
de medidas de prevenção para os proﬁssionais
envolvidos e de higienização dos ambientes e
materiais cirúrgicos, a priorização do agendamento
de cirurgias cuja espera repercuta de forma
importante no prognóstico da doença do paciente e
pelo reagendamento das consultas e exames
ambulatórios, cirurgias eletivas de casos
cancelados e adiados anteriormente.
Termo de consentimento
Os médicos devem conscientizar os pacientes
sobre os riscos de exposição à covid-19 e as
possíveis consequências. Assim, o hospital deverá
instituir Termo de Desistência Momentânea do
Procedimento Cirúrgico, caso seja a vontade do
paciente, sendo assegurado a ele a continuidade em
ﬁla de espera.
Em caso de consentimento, familiares ou
pacientes devem ser orientados e assinar o Termo
de Responsabilidade para realização de
procedimento cirúrgico em período de pandemia.
Os pacientes que farão cirurgias deverão ser
criteriosamente avaliados clinicamente para
investigação de possível contaminação pelo
coronavírus antes do procedimento.
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: VEJA A PROPOSTA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO
“A MUDANÇA É AGORA” NO SETOR DE PATRIMÔNIO E DESENVOLVIMENTO
@jornalpanetus Patrimônio e Desenvolvimento: Proposta do candidato a prefeito, Bruno Mól e do candidato a vice-prefeito, Dr. Rodrigo Miranda.
Criação da secretaria municipal de patrimônio e
desenvolvimento urbano que Assumira:
A execução da política municipal de planejamento
urbano e territorial; - Execução e análise de
projetos sejam eles públicos ou privados; Fiscalização da execução de obras públicas e
particulares; - Fiscalização da política de uso e
ocupação do solo e parcelamento do solo no
Município;
Aprovação de obras públicas e privadas bem
como aprovação de habite-se quando da
conclusão de obras; - Fiscalização de obras,
posturas e patrimônio; - A aprovação de eventos a
serem realizados no município; - Gestão do
programa de ICMS cultural; - Garantir a
preservação e a proteção dos bens históricos e
culturais do Município;
Assumir as atividades de urbanização do
município e de novos projetos de expansão da
sede e distritos.
- Desenvolver formas de ﬁnanciamento a

recuperação e restauração de imóveis
tombados no município; - Implantar gestão
eﬁciente e transparente dos convênios
públicos ligados as áreas de patrimônio e
desenvolvimento urbano bem como dos
recursos de fundos ligados à área; Desenvolver a reurbanização da cidade e a
urbanização de áreas ainda não tratadas bem
como regularização destas áreas com
implantação de serviços públicos eﬁcientes e
legalizados;
Criação do programa de regularização de
imóveis já construídos e de desenvolvimento
de projetos para construções destinados a
pessoas de menor poder aquisitivo utilizando
para tal de parcerias com universidades
federais para desenvolvimento destes projetos
através dos alunos de graduação de engenharia
e arquitetura; - Desenvolver projeto de
segurança destinado a todos os bens tombados
no Município.

CARTA BRASILEIRA SOBRE CIDADES INTELIGENTES ESTÁ ABERTA
À CONSULTA
Contribuições podem ser feitas até o dia 7 de novembro.

A consulta pública organizada pelo Ministério
do Desenvolvimento Regional (MDR) com o
objetivo de aperfeiçoar a chamada Carta Brasileira
sobre Cidades está aberta e pretende orientar a
agenda de cidades inteligentes para os próximos
anos, além de auxiliar estados e municípios a
formularem políticas relacionadas ao tema. O
documento tem como base premissas da Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano.
A carta está sendo elaborada desde agosto de
2019, na busca por oferecer um “conceito
nacional” para o termo “cidades inteligentes”,
disponibilizando uma estrutura para a indexação
das diversas iniciativas brasileiras vinculadas ao

tema, de forma a consolidar o entendimento de
que a tecnologia deve estar a serviço do cidadão.
A iniciativa visa promover padrões de
desenvolvimento urbano sustentável que levem
em conta o contexto brasileiro da transformação
digital nas cidades. De acordo com o MDR, o
documento está sendo elaborado com o intuito de
promover os direitos humanos, “observando
aspectos como privacidade pessoal e de dados,
transparência do poder público, cidadania e
segurança”.
Para tanto apresenta oito objetivos visando uma
agenda pública, comum e articulada. Entre eles, o
de promover a transformação digital nas políticas,

programas e ações de desenvolvimento urbano
sustentável, respeitando as diversidades e
considerando as desigualdades presentes nas
cidades brasileiras; e a promoção do acesso
equitativo à internet de qualidade para todas as
pessoas.
Prevê também o estabelecimento de sistemas de
governança de dados e de tecnologias, com
transparência, segurança e privacidade; a adoção
de modelos inovadores e inclusivos de governança
urbana e fortalecer o papel do poder público como
gestor de impactos da transformação digital nas
cidades; e o estímulo a modelos e instrumentos de
ﬁnanciamento do desenvolvimento urbano
sustentável no contexto da transformação digital.
Ainda no âmbito dos objetivos citados no

documento está o de fomentar o desenvolvimento
econômico local no contexto da transformação
digital, e o de colaborar para um “movimento
massivo e inovador de educação e comunicação
públicas para maior engajamento da sociedade
no processo de transformação digital e de
desenvolvimento urbano sustentáveis”. Por ﬁm,
cita o objetivo de construir meios para
compreender e avaliar, de forma contínua e
sistêmica, os impactos da transformação digital
nas cidades.
A consulta pública é aberta a todos interessados
em colaborar com a Carta Brasileira sobre
Cidades Inteligentes. As contribuições podem ser
feitas até o dia 7 de novembro por meio da
Plataforma Participa + Brasil.
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NÃO BASTA AGRADECER AOS PROFESSORES, É PRECISO
AJUDÁ-LOS A RECONSTRUIR A ESCOLA
@jornalpanetus Entre os sentimentos associados a este momento, os mais citados foram medo, tristeza, insegurança, ansiedade, angústia e incerteza.
Na última semana comemoramos o Dia do
Professor, esse é o mais especial da história, e é
curioso pensar que a data tenha sido criada no
Brasil por um grupo que defendeu que os
professores, além de merecer a homenagem, se
sentiam cansados a essa altura do ano e
precisavam de uma folga para ganhar fôlego e
reﬂetir sobre os rumos dessa etapa ﬁnal do
calendário escolar.
Tendo como referência a data da assinatura do
decreto de 1827 que havia criado o ensino
elementar no Brasil, o educador paulista Samuel
Becker e seus colegas conseguiram instituir essa
pausa oﬁcial nas escolas em 1947.
Mais de sete décadas depois, com a pandemia,
os professores estão mais cansados do que
nunca, mas precisam ter ânimo não só para dar
conta de encerrar este ano caótico como para
retornar presencialmente para uma escola que
terão que reinventar.
Esgotados e com seus próprios dramas, terão
que acolher emocionalmente crianças e jovens.
Não basta, portanto, homenageá-los por tudo
isso, temos que ajudá-los.
Ao longo dos últimos sete meses, histórias de
como professores se desdobraram para
aprender, da noite para o dia, a dar aulas on-line
e a se relacionar com os alunos a distância
brotaram na imprensa e nas redes sociais.
Apertou nosso coração, ora de tristeza, ora de
emoção, e até rimos com cenas folclóricas dessa
realidade surreal.
Basta uma breve conversa com qualquer
professor para saber que não foi nada fácil, e
pesquisas apontam o tamanho do problema.
Quando se completaram cinco meses de
conﬁnamento, o número de professores que
sentiam que faltava formação para lidar com as
ferramentas digitais ainda beirava os 50%, e
mais da metade estava sobrecarregada (dados do
Instituto Península).
Entre os sentimentos associados a este
momento, os mais citados foram medo, tristeza,

insegurança, ansiedade, angústia e incerteza
(levantamento feito entre maio e junho; USP
Cidades Globais/IEA-USP). E o impacto foi
geral, dos que trabalham na mais precária das
escolas públicas até na mais soﬁsticada das
particulares.

Uma pesquisa do sistema de ensino bilíngue
International School, feita em agosto nas 340
escolas brasileiras em que está presente, revelou
que 96% dos professores tiveram que trabalhar
mais do que o habitual da pré-pandemia.
É esse o lado desolador deste Dia do Professor,

que chega, neste ano, em meio a uma sensação
de que um dia de folga não é nada diante de
tamanho esgotamento. Educadores, no entanto,
parecem nunca se cansar do otimismo. E essa
lição nos faz voltar às mesmas pesquisas já
citadas para buscar outros números.
Mais de 60% passaram a encarar como
positivas as ferramentas digitais (USP Cidades
Globais/IEA USP). Quase 70% recorreram a
outras fontes de pesquisa e aperfeiçoamento,
além do que era oferecido pelas próprias escolas
(International School). E um dado do Instituto
Península para nos encher de gratidão: os
professores estão mais preocupados com o
estado emocional dos alunos (75%) do que a sua
própria saúde mental (54%).
Um outro número da mesma pesquisa aponta o
caminho para encarar o que vem pela frente:
72% dos professores se sentiram mais
valorizados durante a pandemia. Não foram,
portanto, os tribunais de grupos de WhatsApp de
pais que triunfaram, apesar de todo o julgamento
que os educadores sofreram com a exposição
das aulas on-line.
Com essa nova relação, em que o encontro com
os alunos se deu dentro de casa, a aproximação
entre escola e família foi radical, nas palavras da
socióloga e pós-doutora em educação Helena
Singer, vice-presidente na América Latina da
Ashoka, ONG de empreendedorismo social e do
Instituto de Estudos Avançados da Universidade
de São Paulo.
Referência em educação inovadora, Helena
tem se debruçado nos últimos meses em análises
sobre as transformações que a pandemia exigirá
das instituições de ensino, e coloca essa
proximidade das famílias como essencial.
Se abraçarmos todos a missão de pensar nos
caminhos da educação, podemos então, a
exemplo dos educadores, ser otimistas quanto
ao futuro. Parabéns, professores, e que
possamos seguir juntos.
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CONFIRA A PROPOSTA DA
COLIGAÇÃO “AVANÇA MARIANA” NA ÁREA DA SAÚDE
@jornalpanetus Saúde: Proposta apresentada pelo candidato a prefeito, Celso Cota e o candidato a vice-prefeito, Cristiano.
Retomada das obras do Complexo de Saúde no
bairro São Pedro. Retomada e conclusão da UBS
Rosário. Implantação de leitos de CTI no
Hospital Monsenhor Horta. Criação de um
Centro Especializado em Reabilitação. Criação
de um serviço especializado em atendimento para
pessoas com Transtorno do Espectro Autista
(TEA).
Criação do Núcleo de Práticas Integrativas em
Saúde (PIC's). Integração da Rede de Urgência e
Emergência assegurando assistência em baixa,
média e alta complexidade. Reestruturação e
ampliação do Programa Saúde da Família.
Reestruturação do Centro de Especialidades
Médicas.
Reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial.
Reestruturação do Programa de Saúde da Mulher.
Reestruturação da Casa de Apoio em Belo
Horizonte. Reorganização e melhoria da
Assistência Farmacêutica. Readequação do
prontuário eletrônico. Otimização do Programa
de Cirurgia Eletiva.
Ampliação das ações de Saúde Bucal.
Fortalecimento das ações de Vigilância em

Saúde. Fortalecimento do Conselho da Saúde.
Desenvolvimento de ações voltadas aos
procedimentos e diagnósticos. Monitoramento
do Programa Municipal de Alimentação Escolar
em atenção a prevenção e controle a diabetes,
hipertensão, obesidade e deﬁciências nutricionais
Melhoria das ações de monitoramento da Saúde
da população atingida pelo rompimento da
Barragem de Fundão. Melhoria do sistema de
informação em saúde. Reestruturação e
ampliação do Centro de Acolhimento de
Animais. Criação de um Programa de Manejo
Populacional e de Saúde Animal do município,
em parceria com outras secretarias e sociedade
organizada.
Realização de campanhas e eventos de adoção e
divulgação massiva online de adoção de animais
recolhidos e monitorados pelo município.
Realização de campanhas de vacinação e
vermifugação bem como a identiﬁcação de
animais de rua. Efetivação de leis de bem-estar
animal, guarda responsável e penalização de
maus-tratos aos animais. Reestruturação do
atendimento do Castramóvel na sede e no distrito.

PAULO GUEDES PREVÊ QUEDA DE 4% NA ECONOMIA
ESTE ANO
@jornalpanetus Para o ministro, a atividade econômica está em recuperação no país.
O ministro da Economia, Paulo Guedes,
aﬁrmou nesta segunda-feira (19) que a economia
brasileira está em recuperação e o recuo do
Produto Interno Bruto (PIB) neste ano será
menor do que o esperado inicialmente.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços
produzidos no país. “A previsão inicial do FMI
[Fundo Monetário Internacional] e outras
instituições ﬁnanceiras era que o PIB brasileiro
cairia quase 10%, ou mais e nós revisamos para
5% a 5,5%, metade da estimativa inicial. Mas
pensamos que vai ser muito menos do que isso:
4% de queda”, aﬁrmou o ministro em vídeo
gravado e transmitido em reunião virtual da
Cúpula da Câmara de Comércio Brasil-Estados
Unidos.
Em setembro, quando a última estimativa foi
divulgada, a Secretaria de Política Econômica
(SPE) do Ministério da Economia manteve a
projeção para a queda da economia, neste ano,
em 4,7%.
Em pesquisa do BC ao mercado ﬁnanceiro
divulgada hoje, a previsão de bancos é que ao
PIB terá retração de 5% em 2020.
Investimentos e teto dos gastos
O ministro aﬁrmou ainda que é preciso

Foto: Divulgação

transformar a “a onda de consumo” estimulada
pelo auxílio emergencial, que sustentou as
pessoas mais vulneráveis na crise gerada pela

pandemia da covid-19, em um “bom de
investimentos”.
Segundo o ministro, o governo manterá a agenda

de reformas e quer abrir a fronteira de
investimentos, com mudanças em marcos
regulatórios, mais concessões e privatizações.
Ele citou a aprovação do marco do saneamento
pelo Congresso Nacional e lembrou de outras
propostas como do gás natural.
Guedes defendeu ainda o teto de gastos para
controlar as contas públicas. De acordo com o
ministro, enquanto a classe política não tiver
controle sobre o orçamento, por conta das
indexações que existem atualmente, não será
possível eliminar o teto de gastos. “Se
desindexarmos o orçamento, se ﬁzermos
desobrigação, desvincularmos todos esses
gastos e a classe política tomar controle do
orçamento novamente, como em qualquer outro
país, poderíamos nos dar ao luxo de liberar esse
teto”, disse.
O ministro acrescentou que a manutenção do
teto é uma “grande luta”. “Em alguns momentos
há até luta interna, fogo amigo, pessoas aqui que
querem gastar dinheiro e mandam sinais mistos
para o mercado, isso é muito ruim”, disse.
Guedes destacou que o presidente Jair Bolsonaro
tem dado apoio para a manutenção do teto dos
gastos.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: PEDRO CHAVES LANÇA
CANDIDATURA A VEREADOR EM MARIANA
@jornalpanetus Site: www.jornalpanfletus.com.br / Facebook: Jornal Panfletu’s
Meu nome é Pedro Henrique Ferreira Chaves,
tenho 20 anos e sou o jovem mais novo a se
candidatar como vereador nesta eleição em
Mariana; Residente do Rosário, fui aluno do
CEMPA ( Centro de Educação Padre Avelar ), onde
cursei o meu ensino fundamental I e II, e da Escola
Estadual Dom Silvério, cursando o ensino médio;
E foi na escola que iniciei a minha luta pelas
Juventudes, representando o movimento estudantil,
participando e construindo eventos socioculturais
escolares, pois percebi desde de cedo a carência
histórica por políticas públicas para a juventude
marianense, fortalecendo e assegurando o seu
sistema de garantia de direitos.
Sou Graduando em Música, minha grande paixão,
pela UFOP; entendo que a música é arte
revolucionária, onde aprendi muito sobre a
coletividade e união, acredito que o conceito de
comunidade é fundamental na nossa sociedade
atual; Também sou graduando em Gestão Pública,
entendo a necessidade de uma gestão mais séria,
inteligente, para bem atender e respeitar o cidadão
marianense.
Iniciei a minha luta como ativista jovem em 2016,
quando ﬁz parte de um projeto com a ong planetária
Plant of The Planet em Mariana (Plantando pelo
Planeta), lutando pela preservação e conservação do

meio ambiente e em prol de um desenvolvimento
sustentável, tendo um grande foco na proteção das
nascentes, de nossa cidade e de toda a bacia do rio
doce.
Em 2019 me tornei o Chefe de Departamento mais
novo de Mariana, coordenando respeitando e
exercendo as políticas públicas para as Juventudes
de Mariana, por meio da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social e Cidadania, onde pude
visualizar o quanto pode e deve ser feito para os
jovens da cidade, consegui visualizar o descaso, o
desrespeito e principalmente a desvalorização das
nossas juventudes; O jovem marianense tem um
potencial imensurável, e precisa de apenas uma
palavra para crescer, oportunidade, é preciso
reescrever leis antigas para corrigir erros históricos

do passado, e construir políticas novas para
desenvolvermos a nossa juventude de hoje para o
futuro.
Acesso à cultura, esporte, empregabilidade,
empreendedorismo, qualiﬁcação, acessibilidade,
respeito, segurança e saúde, são direitos assegurados
no Estatuto da Juventude, entretanto, insta ressaltar
que, não levados a sério e muito menos aplicado
pelos atuais poderes públicos de Mariana.
Viver em Mariana, é viver no berço da cultura
mineira, é viver na primaz de Minas, uma cidade
rica de histórias e estórias que ao mesmo tempo é
rica em preconceito com nossa Juventude.
O ser candidato não foi algo fácil, depois de muita
conversa e de muito pensar percebi que poderia
contribuir para a evolução de nossa cidade e
principalmente na valorização de nossas Juventudes
por ser conhecedor de grande parte das demandas
que a juventude de Mariana apresenta. Assim sendo,
decidi colocar o meu nome como candidato, tenho
consciência de que tenho muito a contribuir com
nossa cidade. Precisamos renovar, novas pessoas
novos projetos, quero muito verdadeiramente
trabalhar na ressigniﬁcação política de Mariana de
forma que todos possam ver a política, na essência
da palavra, sendo colocada em prática.
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ELEIÇÕES 2020 OURO PRETO: EMPREGO E RENDA,
PRIORIDADES DE UMA GESTÃO RESPONSÁVEL
@jornalpanetus Angelo e Regina querem recuperar a economia de Ouro Preto com expansão de polos empresariais e criação
de programas voltados para juventude.
Um dos maiores problemas enfrentados pela
Ouro Preto, na atualidade, é o desemprego. A
cidade precisa de novos incentivos para a
geração de emprego e renda, diversiﬁcar a
economia, atrair empregos diretos para o seu
crescimento e desenvolvimento.
Angelo Oswaldo e Regina Braga, candidatos à
Prefeitura de Ouro Preto, assumem o
compromisso de recuperar a economia, com
apoio ao comércio e ao setor de serviços, ao
desenvolvimento tecnológico e à inovação.
Entre as suas propostas, estão implantar o
Programa Primeiro Emprego e retomar ou
ampliar os polos empresariais de Cachoeira do
Campo e de Antônio Pereira.
De acordo com Angelo, “hoje, a mineração
não suscita tantos empregos como gerava no
passado. Isso indica que outros setores
merecem atenção da nossa parte. É preciso
diversiﬁcar a economia, para que possa haver a
multiplicação de empregos e o aumento da
renda no município. Também é essencial o
apoio à agricultura familiar e às pequenas e
médias empresas”.
Regina complementa que: “sabemos como é
difícil conseguir o primeiro emprego.
Geralmente, as empresas já pedem um tempo de
experiência que o jovem não pode oferecer, pois
nunca trabalhou. Precisamos apoiar nossos
jovens ouro-pretanos, porque eles são o futuro
da nossa cidade, da nossa economia”.
Também faz parte do compromisso dos
candidatos: garantir justiça tributária na revisão
do IPTU; a criação do Fundo de
Desenvolvimento de Ouro Preto (Fundop).
Geração de mais empregos, em parceria com a
Adop (Agência de Desenvolvimento de Ouro
Preto), o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico (CMDE) e outras
entidades do setor, para ﬁnanciar empresas com

taxas abaixo do mercado. Além de auxiliar os
artesãos do Paço da Misericórdia e as
Associações de Reciclagem.
Destacamos dois projetos que possuem o olhar
voltado para a geração de emprego e renda:
Programa Jovens de Ouro
O programa Jovens de Ouro recebeu total
apoio do governo Angelo desde sua
implantação na cidade, em 1994, oferecendo
cursos proﬁssionalizantes e gerando mais
oportunidades para jovens ingressarem no
mercado de trabalho. A ação também oferecia

incentivos para empresas e instituições
contratarem seus participantes. A iniciativa foi
abandonada pelas gestões posteriores, que não
se preocuparam com a formação da nossa
juventude.
Projeto de lei da Regina Braga sobre o
primeiro emprego
Regina Braga, criou o projeto de lei nº
1163/2020, que institui o Programa Primeiro
Emprego. Trata-se de uma ação para inserir
jovens de 18 a 25 anos, no mercado de trabalho,
capacitando e incorporando nas diversas áreas

oferecidas pelo município. O programa visa
impulsionar a geração de emprego e renda,
promover a escolarização e capacitação
proﬁssional, incrementar a participação da
sociedade no processo de formulação de
políticas e ações de geração de trabalho e renda
para os jovens ouro-pretanos.

VOCÊ GOSTA DE ALGUÉM?
@priscillaporto Jornalista e autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “ Para alguém que amo – mensagens para um
escritora
pessoal especial.
Meus sentimentos.
Aﬁnal, há coisa mais complicada do que
delegar ao outro a responsabilidade de zelar
pelos seus sentimentos?
Se você está solteiro, meus sentimentos
novamente. É nessa fase que nossos
coraçãozinhos mais trocam de pretendentes. E,
em casos extremos, isso pode acontecer até de
um dia pro outro.
Mas se você está comprometido, cuidado!
Quem lhe garante que o outro está pensando em

você na mesma hora em que você está pensando
nele? Além do mais, quem está com você é uma
pessoa e, há espécie, nesse planeta, mais
inconstante?
Isso sem contar que, estar com uma pessoa só, é
uma grande proeza. Aﬁnal o que nos atrai não é
beleza, simpatia, inteligência, educação e
sensibilidade? Pois, então! Você, com certeza,
conhece muitas pessoas belas, simpáticas,
inteligentes, educadas e sensíveis – “extra
parceiro”.

E você pode até ser contra a poligamia carnal,
mas da de espírito, ninguém escapa. Ou você
pode defender o amor verdadeiro e a existência
de almas gêmeas. Nesse caso, parabéns! Você é
um grande defensor das raridades. É... leitores,
estamos todos no mesmo barco e, à deriva, no
mar do amor. (Que coisa brega! – tipo vergonha
alheia de mim mesma.)
Mas, voltando à terra ﬁrme: tanto contrassenso,
teria solução? Que tal se pudéssemos escolher,
ao nascer, fazermos parte de uma entre três

“castas sentimentais”: a dos insensíveis, a dos
indecisos ou a dos masoquistas? Os
pertencentes a primeira seriam aqueles que
optariam por não se apaixonarem nunca. Os
pertencentes a segunda fariam sua opção só ao
completarem a maioridade (sentimental, pelo
menos) . E os da última, seriam os que
passariam a vida como nós, em eterna
contradição. Mas pelo menos seria por opção
própria.
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ELEIÇÕES 2020 OURO PRETO: COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO
CORAÇÃO” ENFATIZA EM SEU PLANO DE GOVERNO SOBRE A
GESTÃO DO LIXO E DO MEIO AMBIENTE.
@jornalpanetus Gestão do Lixo e Meio Ambiente: Plano de governo do candidato a prefeito, Zé Leandro e do candidato a vice-prefeito, Gleiser Boroni.
Gestão do Lixo / Bônus do IPTU / Meio Ambiente.
Faremos a municipalização da coleta e destinação
ﬁnal do lixo. Implantaremos ações para a
universalização do programa de coleta seletiva de
materiais recicláveis, com a implantação de um ponto
de coleta em cada bairro, em cada distrito e em cada
subdistrito, a ﬁm de que os cidadãos e cidadãs possam
reciclar o lixo de suas casas, bem como de suas
empresas.
Programa lixo zero
Implantaremos o programa bônus de IPTU para
quem recicla, que abrangerá o pagamento de outros
impostos e taxas municipais, para que os
contribuintes possam pagar seus impostos com bônus
de lixo reciclado. Implantaremos o Programa De
Educação Ambiental.

Implantaremos programas de Práticas de
Desenvolvimento Sustentável cuidando com
responsabilidade e competência da limpeza urbana,
da destinação ﬁnal de resíduos sólidos, aterro
sanitário e usina de reciclagem, do saneamento
ambiental e da despoluição dos cursos d'água e do
estímulo ao uso de energias limpas.
Criaremos o Programa Ouro Preto Fácil, onde o
cidadão poderá emitir todos os seus documentos,
teremos a arquitetura e engenharia popular, a
defensoria pública, o PROCON Municipal, a
farmácia popular, centro de apoio ao cidadão,
internet popular, casa lotérica, agências bancárias,
agência de correios, enﬁm, todas as ações que
venham a facilitar e desburocratizar a vida dos
cidadãos, comerciantes e empresários.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: COLIGAÇÃO “GESTÃO,
HONESTIDADE E PROGRESSO” REALÇA EM SEU PLANO DE
GOVERNO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL
@jornalpanetus Desenvolvimento Social: Plano de governo do candidato a prefeito, Roberto Rodrigues e do candidato a vice-prefeito, Deyvson Ribeiro.
Retomar o programa Minha Casa, Minha Vida,
com prioridade para famílias com rendimento
de 0 a 3 salários mínimos. Dotação de
infraestrutura completa com saneamento
básico, água, iluminação, área de lazer e área de
preservação ambiental.
Construir novas Casas de Passagem para
meninas e meninos acolhendo crianças e
adolescentes que são vítimas de violência
familiar.
Construir novos espaços para a unidade de
acolhimento institucional, com assistência
social e psicológica para jovens e adultos.
Adaptar as principais ruas e vias públicas de
acesso para melhorar a acessibilidade das
pessoas com necessidades especiais

Implantar e fortalecer no CRIA (Centro de
Referência a Infância e Adolescência) cursos de
padeiro, aulas de artes, de música, inglês,
reforço escolar estimular a pratica de esportes.
Extensão do CRAS (Centro de Referência
Assistência Social), com a implantação do
CRAS móvel para atender de forma eﬁciente e
organizada as famílias dos distritos.
Aperfeiçoar os procedimentos para a
regularização de loteamentos, qualiﬁcando
projetos e obras, diminuindo custos e prazos
para a liberação das áreas de loteamentos que
atendem a legislação, diminuindo os preços dos
terrenos e possibilitando a construção de novas
moradias.
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: WANDERSON DO SINDICATO
LANÇA CANDIDATURA A VEREADOR
@jornalpanetus Wanderson é presidente licenciado do Sindicato dos Trabalhadores em transporte rodoviário das cidades de Mariana,
Ouro Preto e Itabirito.
Wanderson Epifânio, carinhosamente
conhecido por Wanderson do Sindicato, atua há
anos na linha de frente na defesa constante dos
interesses dos trabalhadores no setor rodoviário
da região dos Inconﬁdentes. Wanderson é
casado com Ubernicimar Sales, desta união,
nasceu o Railan, ﬁlho único do casal.
Empreendedorismo e dinamismo norteiam a
vida de Wanderson, que coloca seu nome a
disposição da população marianense para uma
vaga, dentre as quinze, na Câmara Municipal de
Mariana. Nos últimos anos, Wanderson do
Sindicato, se dedicou a classe esportiva do
município, sendo reconhecido em Mariana
através de sua atuação, no Troféu Empresarial
promovido pelo Jornal Panﬂetu´s anualmente.
“Tenho enorme satisfação em ser reconhecido
por uma empresa séria e que está há 19 anos na

Foto: Divulgação

região que é o jornal Panﬂetu´s, esse
reconhecimento nos mostra que estamos no
caminho certo. Realizo um trabalho objetivo,
voltado principalmente pela qualidade de vida
dos trabalhadores do setor rodoviário. Minha
história de vida é marcada pela simplicidade.
Carrego no coração a esperança de que todos
tenham lugar ao sol de maneira igualitária,
sempre acreditei que é possível trabalhar para
realizar esse sonho. Neste sentido, tenho me
reunido com pessoas que estão preocupadas
com o futuro de Mariana, que acreditam em
meu trabalho. Trocamos ideias, traçamos
metas... Foi um bate papo bem legal, com um
único objetivo, levar o nome de Mariana para
um lugar de destaque valorizando nossa gente”.
Destacou o candidato a vereador pelo partido
Democrata.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: COLIGAÇÃO “MARIANA SOCIALISTA”
DESTACA EM SEU PLANO DE GOVERNO A OPORTUNIDADE DE
EMPREGO E A VALORIZAÇÃO DOS PEQUENOS COMERCIANTES
@jornalpanetus Oportunidade de emprego: Plano de governo da candidata à prefeita, Patrícia Ramos e do candidato a vice-prefeito, Yure Gomes.

Por mais empregos e valorização dos pequenos comerciantes e agricultores. O desemprego é uma das
consequências mais cruéis da guerra social contra os trabalhadores e trabalhadoras. Não podemos aceitar essa
situação! É necessário criar novos postos de trabalho e reduzir o subemprego e a informalidade.
Nenhum trabalhador desempregado e garantia de renda para os pequenos comerciantes e trabalhadores do
campo. Para darmos passo nessa direção, precisamos de um Plano de Obras Públicas tocada por uma Empresa
Pública de Construção Civil, Concurso Amplo e um Fundo de Amparo aos Pequenos Empresários e Agricultores,
reduzindo impostos.
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: PROPOSTA DO PARTIDO “REDE
SUSTENTABILIDADE: MUDANÇA, VERDADE E TRANSPARÊNCIA”
NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assistência e Desenvolvimento Social: Plano de governo do candidato a prefeito, Chico Veterinário e do candidato a

@jornalpanetus vice-prefeito, Professor Luiz Salles.
Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais e
das associações comunitárias, uma vez que, estes
são meios de inclusão social e de promoção à
cidadania; Buscar recursos junto ao Governo
Federal para atender a demanda de reformas e
construção de unidades habitacionais, seguindo
as exigências dos convênios ﬁrmados para as
habitações de interesse social;
Ampliar o atendimento do CRAS (Centro de
Referência da Assistência Social) enquanto
equipamento público de acesso as Políticas
Públicas principalmente no atendimento as
necessidades básicas da população; Viabilizar a
erradicação dos casos de vulnerabilidade social,

proporcionando uma melhor qualidade de vida e
o resgate da dignidade humana;
Dar maior apoio ao RECRIAVIDA, promovendo
ações capazes de proporcionar o fortalecimento
da participação social, bem como, assegurar o
envelhecimento ativo e saudável; Deﬁnir
especial atenção para que as ações da Assistência
Social tenham como foco principal a família;
Implantar o transporte social nas comunidades
dos distritos e sede, para as demandas da saúde e
aﬁns; Criar o Conselho municipal contra as
drogas; Incrementar e otimizar o Programa
Jovem Aprendiz.

INFLAÇÃO DO ALUGUEL SOBE DE 18,20% PARA 20,56% EM
12 MESES
@jornalpanetus Pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas.
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado
no reajuste de contratos de aluguel no país, registrou
inﬂação de 2,92% na segunda prévia de outubro. A
taxa é inferior aos 4,57% da segunda prévia de
setembro.
Mesmo assim, o índice acumulado em 12 meses
subiu de 18,20% na segunda prévia de setembro para
20,56% na segunda prévia de outubro, segundo a
Fundação Getúlio Vargas (FGV), que fez a pesquisa.

A queda da taxa de setembro para outubro foi
provocada pelos preços no atacado, medidos pelo
Índice de Preços ao Produtor Amplo, cuja taxa de
inﬂação recuou de 6,36% na prévia de setembro para
3,75% na prévia de outubro.
E o Índice de Preços ao Consumidor, que mede o
varejo, subiu de 0,38% para 0,71%. O Índice
Nacional de Custo da Construção também cresceu
de 0,98% para 1,50%.
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GERSON CUNHA FISCALIZA INTERVENÇÕES
NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA
EM MARIANA
Retomada das obras de urbanização foi uma solicitação do parlamentar, Gerson Cunha.
O vereador Gerson Cunha ingressou com duas
indicações na Câmara de Mariana, a primeira
de número 165 de 2020, para que os
responsáveis retomem as obras de urbanização
no bairro Nossa Senhora Aparecida e a segunda
indicação de número 468 de 2020 que solicita o
prolongamento da rede pluvial no referido
bairro. Obras importantes para o bairro que
necessita de atenção do poder público.
“Tais indicações se fazem necessárias, aﬁnal o
município possui recursos para esta ﬁnalidade.
É preciso terminar o que já foi iniciado. A
urbanização e a rede pluvial desta localidade é
de fundamental importância para a qualidade
de vida dos moradores”. Enfatiza, Gerson
Cunha.

Buscando seu terceiro mandato, o candidato a vereador, Zezé de Nego, percorre os bairros
e distritos do município de Mariana.

Foto: Gerson Cunha e o engenheiro da prefeitura
no local das intervenções no bairro Nossa Senhora
Aparecida

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATO A
VEREADOR SÉRGIO ALVARENGA RESSALTA A
NECESSIDADE DE SE CRIAR POLÍTICAS
PÚBLICAS VOLTADAS AOS MENOS FAVORECIDOS
Igualdade para todos é uma das bandeiras do candidato a vereador, Sérgio Alvarenga.
A desigualdade apresenta-se como característica
marcante na estrutura social brasileira ao longo dos
anos conﬁgurando-se em um fenômeno complexo
que tem impactos diversos, em especial sobre a
condição de pobreza relacionada à precariedade do
acesso à educação. Dessa forma, o direito social à
educação garantido pela Constituição Federal de
1988 torna-se prejudicado, gerando exclusão e
vulnerabilidade a condições desumanas de
mobilidade social.
Nesse sentido, a busca de alternativas de redução
das desigualdades historicamente construídas no
Brasil, tem passado pelas políticas públicas que
propõem o acesso ao ensino superior privado pelas
camadas populares a ﬁm de promover a
democratização neste nível de ensino e a amplitude

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATO A
VEREADOR ZEZÉ DE NEGO FAZ AGENDA DE
CAMPANHA NOS BAIRROS

de oportunidades de mobilidade na estrutura social
posta. “Quero, ao lado da população, desenvolver
projetos que incentive a população, que dê
condições dignas para que elas consigam enfrentar
os obstáculos da vida”. Ressalta, Sérgio Alvarenga.

Ouvir a população e saber realmente o que
está acontecendo em cada comunidade é uma
preocupação do candidato a vereador em
Mariana, José Jarbas Ramos Filho, o Zezé de
Nego. Zezé, tem atuando fortemente com
projetos voltados à área da educação, esporte e
lazer. O candidato a vereador enfatiza a
necessidade de ouvir atentamente as
demandas da população e colocá-las em
prática, por este motivo vem realizando sua
agenda de campanha, percorrendo vários
bairros e distritos, atendendo os protocolos
sanitários, e ouvindo atentamente os anseios
das famílias que tem visitado.
“Nos meus dois mandatos na Câmara de
Mariana, desenvolvi vários projetos visando
a qualidade de vida da população,
principalmente as mais carentes, que

precisam de atenção especial. Sempre votei
favorável aos projetos que vão de encontro
com as demandas da comunidade,
principalmente no que diz respeito a
qualidade de vida. Quero dar continuidade
neste legado deixado pelo meu saudoso pai”.
Enfatiza, Zezé de Nego.
“Nos meus dois mandatos na Câmara de
Mariana, desenvolvi vários projetos visando
a qualidade de vida da população,
principalmente as mais carentes, que
precisam de atenção especial. Sempre votei
favorável aos projetos que vão de encontro
com as demandas da comunidade,
principalmente no que diz respeito a
qualidade de vida. Quero dar continuidade
neste legado deixado pelo meu saudoso pai”.
Enfatiza, Zezé de Nego.

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

31 3557-3260
Fixo e Whatssap

Veterinária
Gameleira

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/
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VACINAÇÃO CONTRA A COVID DEVE SER COMPULSÓRIA
@jornalpanetus Congresso e STF precisarão garantir instrumentos de coerção para vencer sentimento anti-vacina.
Como esperado, a politização da Covid ampliou
as resistências à vacinação. Pesquisa da CNN
Brasil, publicada na última sexta (16), mostrou
que 46% dos brasileiros não tomariam a "vacina
da China" (Coronavac) e 38% não tomariam a
"vacina da Rússia" (Sputnik V). Os números são
altos e podem inviabilizar a imunidade
comunitária, já que a Coronovac pode ser

aprovada em breve.
A resistência à vacina chinesa, testada pelo
Instituto Butantã, é resultado da campanha antiChina do governo Bolsonaro e da disputa política
do presidente com o governador João Doria. Esse
antagonismo se agravou com a declaração do
governador de que a vacinação será compulsória
e com a réplica de Bolsonaro de que não será.

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: RODRIGO
MOTORISTA DA SAÚDE LANÇA CANDIDATURA
A VEREADOR PELO PARTIDO PODEMOS
Rodrigo, coloca seu nome à disposição da população marianense nas eleições 2020.

Foto: Divulgação

O jornal Panﬂetu´s é um veículo de
comunicação imparcial que leva com
credibilidade as informações contidas em seu
grupo de comunicação escrita e visual. Todos os
candidatos aos cargos de vereador e prefeito
tem espaço neste jornal. Se você deseja se
apresentar a população marianense, ouropretana, basta fazer como o Rodrigo. Envie para
o e-mail do jornal:
(jornalpanﬂetus@yahoo.com.br) anexe uma
foto e o conteúdo.
Rodrigo dos Santos Rosa, carinhosamente
conhecido por Rodrigo Motorista da Saúde,
atuou por anos conduzindo pacientes da área da

saúde em Mariana aos mais variados centros
médicos. Conhece como poucos as diﬁculdades
enfrentadas pela população no que diz respeito a
vulnerabilidade social. Rodrigo é casado com
Fabiana Rosa, ama verdadeiramente sua família
e está saturado com à falta de atenção dos atuais
parlamentares para com a população.
“Quero fazer um mandato que ouça as
necessidades da população. Chega de
promessas. A população não aguenta mais
promessas. Todo ano eleitoral é assim,
precisamos agir com objetividade e colocar a
população marianense em primeiro lugar”. Diz
o candidato a vereador pelo partido Podemos.

O grau de imposição da vacinação é um
problema delicado de política pública.
Por um lado, uma democracia liberal deve
permitir a expressão do sentimento antivacina,
respeitando as liberdades de pensamento, de
expressão e de objeção de consciência.
Por outro, a liberdade individual não pode se
sobrepor ao interesse coletivo de atingir a
imunidade comunitária. Como as vacinas não
têm 100% de eﬁcácia, quando alguém não se
vacina, não põe em risco apenas a própria vida,
mas também a de parte dos seus concidadãos
vacinados que ainda podem ser contaminados.
A experiência internacional apresenta um leque
de instrumentos de imposição, que vão das
multas a quem não se vacinar à exigência de
comprovantes de vacinação para matricular as
crianças na escola ou para acessar programas
sociais.
Como o governo federal promove a hesitação
em relação à vacinação, e como há limitações
jurídicas às ações dos estados, cabe a
Alcolumbre e a Rodrigo Maia, de um lado, e ao

STF, de outro, garantirem que, uma vez
aprovada uma vacina, possamos atingir a
imunidade.
Alguns estados e cidades já solicitam cadernetas
de vacinação para a matrícula nas escolas
públicas.
Essa proposta pode ser nacionalizada por meio
do PL 5.542/19, em tramitação no Senado. Ela
pode ser expandida ainda para incluir, no caso da
Covid, os estudantes do ensino superior.
Outra medida a ser tomada é exigir a vacinação
contra a Covid de todos os membros da família
para acessar o Bolsa Família. Além disso, podese exigir que trabalhadores que atuam
diretamente com o público se vacinem. A
cobrança da vacinação a estudantes, famílias
beneﬁciárias do Bolsa Família e trabalhadores
que lidam com o público deve ser suﬁciente
para atingir a imunidade comunitária.
Embora a saída para vencer o sentimento
antivacina seja o convencimento do público, no
curto prazo vamos precisar de instrumentos de
coerção.
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IBGE: OBESIDADE MAIS DO QUE DOBRA NA POPULAÇÃO
COM MAIS DE 20 ANOS
@jornalpanetus Resultados são da Pesquisa Nacional de Saúde 2019.
Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na
população com 20 anos ou mais de idade do país
mais que dobrou, passando de 12,2% para
26,8%. No período, a obesidade feminina passou
de 14,5% para 30,2% e se manteve acima da
masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%.
Já a proporção de pessoas com excesso de peso
na população com 20 anos ou mais de idade
subiu de 43,3% para 61,7% nos mesmos 17 anos.
Entre os homens, foi de 43,3% para 60% e, entre
as mulheres, de 43,2% para 63,3%.
Os dados constam do segundo volume da
Pesquisa Nacional de Saúde 2019, e foram
divulgados hoje (21), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE).
Em 2019, uma em cada quatro pessoas de 18
anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o
equivalente a 41 milhões de pessoas. Eram
29,5% das mulheres e 21,8% dos homens.
Já o excesso de peso atingia 60,3% da
população de 18 anos ou mais de idade, o que
corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo
62,6% das mulheres e 57,5% dos homens.
O excesso de peso também ocorria em 19,4%
dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, o que
corresponde a um total estimado em 1,8 milhão
de pessoas, sendo 22,9% de moças e 16% dos
rapazes. A obesidade atingia 6,7% dos
adolescentes: 8% no sexo feminino e 5,4 % no
sexo masculino.
Para a responsável pela pesquisa, a analista
Flávia Vinhaes, as causas para o excesso de peso
e a obesidade são a baixa qualidade da
alimentação do brasileiro e a escassez de
atividades físicas. “Faltam políticas públicas
estruturadas de combate à obesidade e ao
excesso de peso, como o incentivo à ingestão de
alimentos saudáveis e à prática esportiva”,
indica.
É considerado como excesso de peso o índice de
massa corporal (IMC) maior do que 25. A pessoa

Foto: Divulgação

obesa tem IMC maior do que 30. O IMC é
calculado pelo peso em quilograma dividido pelo
quadrado da altura em metro.
Segundo o IBGE, a prevalência de déﬁcit de peso
em adultos com 18 ou mais anos de idade foi de
1,6%, (1,7% para homens e 1,5% para
mulheres), ﬁcando, portanto, bem abaixo do
limite de 5% ﬁxado pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) como indicativo de exposição
da população adulta à desnutrição.
Atenção Primária à Saúde
Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional
de Saúde coletou informações sobre a Atenção
Primária à Saúde (APS). O questionário foi
aplicado aos moradores com 18 anos ou mais de
idade que tiveram pelo menos dois atendimentos
com o mesmo médico em unidades básicas de
saúde ou unidades de saúde da família. A meta
era avaliar o cuidado médico prestado nessas
unidades.
No ano passado, 17,3 milhões de pessoas de 18

anos ou mais de idade utilizaram algum serviço
da Atenção Primária à Saúde, nos seis meses
anteriores à data da entrevista, em mais de um
atendimento médico.
As respostas dos questionários receberam
valores que foram usados para se calcular o
escore geral da APS, que varia de 0 a 10.
Segundo o IBGE, um escore igual ou superior a
6,6 aponta excelente qualidade de atenção
primária à saúde. O escore geral da Atenção
Primária à Saúde obtido na pesquisa no Brasil foi
de 5,9.
Para o IBGE, um resultado abaixo de 6,6
signiﬁca baixa classiﬁcação e revela serviços
com baixa presença de atributos da APS, como a
facilidade para utilizar os serviços de saúde; a
regularidade do serviço de saúde e a relação
humanizada entre equipe de saúde e pacientes; a
capacidade de garantir a continuidade da atenção
ao paciente; a orientação familiar e comunitária.
“Como é a primeira vez que o IBGE faz esse tipo
de avaliação, a gente ainda não tem uma forma

de avaliar se houve evolução ou não nessa
pontuação. A gente, agora, está trabalhando
numa linha de base que é esse 5,9”, disse a
responsável pela pesquisa.
Pontuação
Ao todo, 69,9% das pessoas de 18 anos ou mais
de idade que utilizaram algum serviço da
Atenção Primária à Saúde, nos últimos seis
meses anteriores à data da entrevista, eram
mulheres; 60,9% das pessoas eram pretas ou
pardas; 65% tinham cônjuges; e 35,8%, 40 a 59
anos de idade.
Os homens pontuaram a APS com 5,9 e as
mulheres, com 5,8. Entre os mais jovens (18 a 39
anos) o escore ﬁcou em 5,6 e, entre os mais
velhos (60 anos ou mais de idade), 6,1.
No país, 53,8% dos usuários de APS não tinham
uma ocupação, sendo que 64,7% tinham renda
domiciliar per capita inferior a um salário
mínimo e 32,3%, e se inseriam na faixa de 1 a 3
salários mínimos. As pessoas não ocupadas
pontuaram 5,9 e as ocupadas, 5,8.
Das pessoas de 18 anos ou mais de idade que se
consultaram com o mesmo médico pelo menos
duas vezes, em unidades básicas de saúde, nos
seis meses anteriores à entrevista, 94,4% não
tinham plano de saúde. Sua avaliação dos
atributos da APS teve nota 5,9.
Os moradores cujos domicílios eram
cadastrados na unidade de saúde atribuíram um
escore geral de 6. Já os moradores de lares não
cadastrados avaliaram a APS com escore geral de
5,5. Entre aqueles que receberam pelo menos
uma visita de algum agente comunitário ou
membro da equipe de saúde, o escore foi 6,1, e
para os que nunca receberam qualquer visita
destes proﬁssionais, o escore foi de 5,7.
No Brasil, o motivo mais frequente da procura
por atendimento médico foi doença ou outro
problema de saúde ou continuação de tratamento
(52,5%), vindo, a seguir, exames periódicos
(40,2%).
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SEM TAREFA ESCOLAR, 'GERAÇÃO COVID' GANHARÁ MENOS
E SERÁ MAIS DESIGUAL
@jornalpanetus Não só a classe A/B estudou mais em 2020 como estados mais pobres ofereceram menos atividades na rede pública.
O fechamento das escolas e a omissão de alguns
estados e municípios durante a pandemia da
Covid-19 aprofundaram as desigualdades
regionais no Brasil e devem ter impactos
profundos sobre a renda futura dos atuais
estudantes.
Não só a classe A/B estudou mais em 2020
como os estados mais pobres ofereceram muito
menos atividades escolares na rede pública a
seus alunos.
Em média, cada ano de ensino a mais no Brasil
representa ganho de 15% no salário futuro e 8%
mais chance de conseguir um emprego. Mas, em
2020, uma massa enorme de crianças no ensino
fundamental, e jovens no ensino médio,
majoritariamente na rede pública, nem sequer
teve a alternativa de estudar em casa.
No Pará, 62,6% dos jovens entre 16 e 17 anos
não receberam atividades escolares das redes de
ensino. Na Bahia, 45,3%.
No outro extremo, apenas 2,5% dos jovens em
Santa Catarina, e 3,2% no Paraná, ﬁcaram sem
tarefas enviadas pelas escolas.
No ensino fundamental, a tendência foi a
mesma, embora com percentuais menores de
estudantes sem tarefas (45,3% no Pará e 26,8%
na Bahia, por exemplo).
Em São Paulo, 5% dos alunos do ensino
fundamental ﬁcaram sem atividades; e 7,5%, no
médio.
Segundo dados organizados pela FGV Social
com base na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Covid-19 de agosto, quanto
mais baixa a classe social do aluno, menor foi a
oferta de atividade escolar e, consequentemente,
menos horas empenhadas nos estudos.
Entre alunos de 6 a 15 anos da classe A/B, por
exemplo, apenas 2,9% não tiveram oferta de

tarefas escolares em agosto. Na classe E, a média
no país foi de 21,1%.
Julho, mês de férias escolares, teve números
parecidos, o que permite inferir que os
resultados de agosto podem ter se repetido, com
algumas variações, nos demais meses da
pandemia.
O Brasil tem cerca de 30 milhões de estudantes
entre 6 e 15 anos, e 81,7% receberam atividades
das escolas. Entre os alunos de 16 e 17 anos, o
percentual médio cai a 76,3%.
Do ponto de vista do aumento da desigualdade
regional, o problema é que os administradores de
estados e municípios que não disponibilizaram
tarefas concentram-se justamente nas áreas mais
pobres.

A falta de conectividade dos alunos não justiﬁca
a indisponibilidade de tarefas em muitos locais,
já que pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) mostrou que somente
10% dos alunos brasileiros no ensino médio, por
exemplo, não tinham acesso à internet em 2018.
Os alunos de locais menos atendidos por
governadores e prefeitos pela educação a
distância também estão estudando bem menos
horas diárias que seus conterrâneos da classe
A/B.
Em Alagoas, por exemplo, o segundo estado
com mais pessoas na extrema pobreza no país
(Maranhão é o primeiro), foram os alunos da
classe A/B os que estudaram mais horas no mês
de agosto.

Mariana está em uma crise de água e nossos reservatórios estão
com níveis muito baixos. Neste momento, é muito importante que
você fale com sua família sobre como economizar água em sua casa.
Leia estas dicas e veja quais soluções você pode usar no seu
dia a dia. Cada gota conta.

a melhor dica para
economizar água é usar
um copo ou caneca.

Quanto mais rápido o banho,
maior a economia. Feche
o registro enquanto estiver
se ensaboando.

“Se existia alguma coisa que ainda melhorava
no Brasil em termos de desigualdade era a
educação. Agora, isso também está sendo
quebrado pela pandemia”, diz Marcelo Neri,
diretor da FGV Social. “Como preditor da
desigualdade futura, o nível educacional é o
melhor de todos. A Covid deixará uma cicatriz
importante também para o mercado de
trabalho.”
Neri ressalta que, até 2017, foram os jovens com
idades entre 14 e 19 anos os que mais perderam
renda do trabalho como consequência da última
recessão (2014-2016). Agora, são eles
novamente os mais afetados pela perda do ano
escolar.
A FGV Social destaca que o governo federal
também teve responsabilidade em não
coordenar uma resposta em nível nacional na
área da educação.
Até a segunda semana de outubro, segundo o
portal Monitoramento dos Gastos da União com
Combate à Covid-19, enquanto as despesas
totais no enfrentamento à epidemia somavam R$
448 bilhões, o Ministério da Educação acumula
gastos de apenas R$ 479 milhões.
Para o economista Naercio Menezes,
pesquisador do Centro de Gestão e Políticas
Públicas do Insper, a "geração coronavírus”
provavelmente será menos produtiva e mais
desigual em relação às anteriores e posteriores.
"Muitos alunos provavelmente abandonarão a
escola, especialmente os mais velhos, assim que
o mercado de trabalho ou o crime organizado
oferecerem mais oportunidades”, aﬁrma.
Menezes defende que, para evitar mais evasão
escolar, os estados e municípios decidam por
não reprovar nenhum de seus alunos diante das
condições a que eles foram submetidos em 2020.

Você e sua família
podem ajudar.
Vejam como.

Para economizar água, é
melhor ensaboar toda a
louça e só depois enxaguar
tudo de uma só vez.

Usar o regador em vez
da mangueira é uma das
maneiras mais econômicas
de molhar as plantas.
Design Gráﬁco: Leticia Aguilar

"Coronavírus" a melhor prevenção é lavar as mãos com água e sabão. Saae Mariana
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EDUCAÇÃO EM MARIANA: THIAGO COTA DIRECIONA R$ 200
MIL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO
@jornalpanetus “As escolas possuem uma renda limitada e é impossível promover as melhorias necessárias e mantê-las em
funcionamento.” Enfatiza deputado.

Para levar mais conforto a estudantes e
professores, o deputado Estadual Thiago Cota
direcionou mais de R$ 200 mil reais para escolas
da rede estadual de Mariana, na Região dos
Inconﬁdentes. O recurso é proveniente de
emenda parlamentar e será destinado à compra
de móveis e equipamentos.
Conforme a diretora da E. E. Cônego Mauro de
Faria, Rúbia Mara da Silva, serão comprados
materiais de uso organizacional e pedagógico.
“Conseguiremos adquirir armários, mesas,
televisores, impressora e um notebook. Também
vamos comprar um forno, já que o nosso foi
roubado há mais de um ano”, conta.
Instalada no distrito Bandeirantes, a instituição
atende 110 alunos do Ensino Fundamental e
recebeu R$ 30 mil, que já estão disponíveis no

caixa escolar. Ainda estão sendo beneﬁciadas,
com o mesmo valor, a E. E. Monsenhor Moraes,
de Furquim, E. E. Coronel Benjamim
Guimarães, de Passagem de Mariana, e E. E.
Padre Viegas, de Padre Viegas. Na sede, as E. E.
Dom Benevides, E. E. Professor Soares Ferreira
e E. E. Gomes Freire também foram
contempladas.
Thiago Cota comemora a conquista para a
educação da cidade. “As escolas possuem uma
renda limitada e é impossível promover as
melhorias necessárias e mantê-la em
funcionamento. Esse recurso é para suprir essa
diﬁculdade”, frisa. Recentemente, o parlamentar
viabilizou, com o Governo de Minas, verbas
para a reforma de instituições, entre elas, a que
Foto: Divulgação está prevista na E. E. Gomes Freire.

MINAS ADOTA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA CLASSIFICAÇÃO
DE TUMORES
@jornalpanetus Tecnologia criada e já usada na Funed ajuda profissionais na definição e precisão de melhor tratamento para pacientes.
O Governo de Minas já tem usado Inteligência
Artiﬁcial (IA) para diagnóstico e tratamento de
pacientes oncológicos. A tecnologia,
desenvolvida na Fundação Ezequiel Dias
(Funed) pela startup OncoTag (nascida na
instituição), funciona por meio de algoritmos e
aprendizado de máquina para classiﬁcação
molecular dos tumores. Com isso, auxilia o
proﬁssional de Saúde na tomada das melhores
decisões clínicas para o tratamento de cada
paciente.
Live
A sócia fundadora da OncoTag, Luciana Silva,
fala sobre a tecnologia na live "Inteligência

Artiﬁcial na Classiﬁcação de Tumores
Humanos". O evento on-line integra a Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia da Funed e
será transmitido pelo canal da Funed no
YouTube. O evento é gratuito e aberto ao
público em geral.
“O primeiro exame molecular que nasceu na
fundação usando a inteligência artiﬁcial foi
para a identiﬁcação genética do câncer de
ovário – o OvarianTag”, conta Luciana Silva,
que também é chefe do Serviço de Biologia
Celular da Funed.
Segundo ela, o volume de dados biológicos que
se tem acesso é maior a cada ano. Ela destaca

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável
Foto: Divulgação

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733

que “a bioinformática utiliza uma série de
instrumentos e plataformas atreladas a
métodos computacionais e matemáticos para
analisar e compreender os dados biológicos
gerados". E explica: "A partir desse grande
volume de dados analisados, é possível
encontrar respostas para novas estratégias de
diagnóstico, prognóstico e cura de diversas
doenças”.
Sobre a palestrante
Luciana Silva é doutora em Biologia Celular,

com mestrado em Ciências Técnicas Nucleares
e graduação em Biologia. Além de
pesquisadora, é chefe do Serviço de Biologia
Celular da Diretoria de Pesquisa e
Desenvolvimento da Funed e sócia fundadora
da startup OncoTag. É também professora no
mestrado em Biotecnologia da Funed. Participa
de ações para divulgação e popularização da
ciência como pesquisadora colaboradora do
programa Funed na Escola e do perﬁl Mundo
das Células do Instagram.

*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

*Vidros em geral
Rua Jatobá *Forro PVC
Loja 97 - Rosário - Mariana
*Pisos Duraor
*Corrimão de escada
9 8859-9502
*Esquadrias em alumínio
*Box, Fechamento para pias
3558-4159
*Lavatórios
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LÍNGUA DE TRAPO 22
Dra.Flávia
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- Panetu’s
OAB-187880
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para
a realização
- Site:
dewww.jornalpanetus.com.br
um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
“Arre Égua!”, já diria o(a) paraense! Então dá
prisão? Olhe que dá! No interstício de 5(cinco) dias
antes e até 48(quarenta e oito horas), após o
encerramento da eleição, os abusos que venham
surgir ou que evitem o sufrágio em seu direito.
Mas há casos em exceção, a saber:
1-Nenhuma autoridade poderá prender neste
período, Salvo em ﬂagrante delito os membros das
mesas nem candidatos. Se ocorrerem tais prisões,
serão os fatos levados ao Juiz competente que ou
relaxará ou tomará as devidas decisões de
responsabilidade do coator.
2-Serão presos entretanto, todos aqueles em
ﬂagrantes, salvo se tratar de crime menor.
Se convertido em ﬂagrante em preventiva, quando
presentes os requisitos autorizadores, divergem os
autores da questão. Alguns entendem que a
autoridade judiciária é competente e que está na
Constituição, não sendo possível alegar ilegalidade.
Outros querem a revogação do artigo 236 do
Código Eleitoral aﬁrmando que não pode a garantia

do voto ser maior do que a segurança da sociedade.
Outros mais defendem a ideia de que no período
eleitoral a prisão só deve ocorrer por crimes não
eleitorais. Essa corrente é minoritária.
Entretanto, há também os que entendem que o
artigo 236 deve ser interpretado em sua literalidade.
Decisões são divergentes. Certo é que esse
“período” é considerado nebuloso em alguns locais
do país, coercitivos em outros, ainda que na frágil ou
tênue linha subliminar do emprego. Alertamos pois
que dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para
si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer
outra vantagem, para obter ou dar o voto e para
conseguir ou prometer abstenção, AINDA QUE A
OFERTA NÃO SEJA ACEITA, é crime e doloso,
comum, considerado de maior potencial ofensivo e
GERADOR DE INELEGIBILIDADE.
“Arre Égua”! que vem 4 anos de reclusão e o
pagamento de cinco a quinze dias multa. “Viche
Maria”! Compromete a lisura ao conduzir
candidatos inescrupulosos aos cargos. Tal

tipiﬁcação remonta ao Código Criminal do Império,
atualmente conhecida como “ﬁsiologismo”, no qual
é a procura por vantagens pessoais e concretas e não
por uma administração proba da coisa pública. É a
exploração da miséria ou da ignorância de camadas
de nossa população, a não ser aqueles que se
deixam fascinar pela ganância.
A vantagem oferecida e aceita dará início a que
candidatos venais obtenham desvio do dinheiro
público, fraudes à licitação, peculato, corrupção e
várias formas de atos de improbidade.
Os cabos eleitorais podem ser contratados, mas
têm limite de número a depender do tamanho do
município. Merecem toda atenção, pois que se
“acertarem o providenciar de recursos para um
futuro repasse, ter-se-á corrupção, uma a cada voto
comprado. Para o TSE, não há tentativa, o fato se
consuma como exaurimento da conduta. É mesmo
um “cabra da peste”, um “arretado”, que sem medo
da punição, age sutil ou soﬁsticado, achando que
“não dá nada não”? É que os sem “peia” se

alastram, vão de fake, embaçam, vilipendiam ou se
deixam conhecer pelas armas que possuem. E dado
que não é só no sertão, não é só na capital ou região
que a coisa se compromete. “Viche”! Ela vem solta,
macia, em voz doce ou pretendida. No dizer de
Aristóteles em “A Política”: os homens de condição
inferior aspiram incessantemente a igualdade e a
justiça, ao passo que os mais fortes não pensam de
modo algum” Daí que planejam engodos, tramoias
em redes sem ﬁm! A astúcia pode agir de dois
modos: em seduzir os cidadãos e muda, com o seu
consentimento para depois dominar “pelas amarras
de um emprego”, porque a obediência voluntária
mantem e perpetua um governo. “Arre Égua”! Que
o povo já descobriu essa sutileza!

CONSUMO ELEVADO DE ÁGUA DURANTE À PANDEMIA DO COVID-19
PREOCUPA E AUTARQUIA PEDE COLABORAÇÃO DE TODOS
Lavar bem as mãos. Uma das principais
recomendações para evitar a propagação do
coronavírus depende do acesso à água tratada.
Segundo informações do Instituto Trata Brasil, cerca
de 35 milhões de brasileiros não têm este serviço à
disposição. Através dos cuidados e ações permanentes
do SAAE, a cidade de Mariana segue na contramão
desses dados nacionais, redobrando a atenção no
tratamento da água destinada a população.
Diante do registro de elevações do consumo em até
50% em algumas regiões da cidade, o Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Mariana faz
novamente um alerta à população e solicita a
colaboração de todos, para que o sistema de
distribuição não seja comprometido como um todo e
desta forma à autarquia não precise aplicar medidas
técnicas restritivas.
Com à pandemia da Covid-19 e a consequente
permanência das pessoas em suas residências,
conforme orientações das autoridades da saúde, o
consumo de água na cidade sofreu um aumento médio
de 20%.
Porém, nos últimos ﬁnais de semana em que
tivemos altas temperaturas e sol forte as ETAs
(Estações de Tratamento de Água) registraram picos
de elevação de até 50%.
Ainda segundo à autarquia, a população precisa

Adriana
NOIVAS

Ligue e peça já!

começar a colaborar a partir deste momento, fazendo
normalmente a higienização como forma de combate
ao coronavírus, mas deixando totalmente de lado
comportamentos de desperdício, como vem sendo
veriﬁcado nos últimos dias, com pessoas lavando
carros e calçadas com mangueiras.
Calor e estiagem
A autarquia lembra ainda que as chuvas ocorridas
nessa semana, que ﬁcaram entre 9 e 24 milímetros, não
foram suﬁcientes para recuperar o volume de água,
nem para suprir os lençóis freáticos, responsáveis pela
manutenção dos níveis dos mananciais.
Nessa semana, as ETA's Santa Rita, Sul, Matadouro e
Seminário apresentam um ligeiro aumento de sua
capacidade total. A preocupação e alerta da autarquia
se justiﬁcam também que na pandemia do covid-19 as
pessoas estão mais em casa e isso pode causar um
signiﬁcativo aumento no consumo.
Essas foram as leituras do dia 21 de outubro de 2020
das ETA's que fornecem água tratada para grande parte
da cidade de Mariana.
Matadouro: 13,14 L/s
Mata do Seminário: 19,22 L/s + 3 L/s que é a
contribuição do Poço Seminário que auxilia no
abastecimento da ETA, chegando no total de 22,22 L/s.
Sul: 66 L/s
Santa Rita de Cássia: 17,86 L/s

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

(31) 9 8466-4877 / (31) 9 8857-2879
Avenida Manoel Leandro Correia - 320 - Centro - Mariana - MG
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GOVERNADORES SE REVOLTAM COM CANCELAMENTO DE
COMPRA DA VACINA CHINESA ANUNCIADO POR BOLSONARO
@jornalpanetus

Eles se dizem perplexos, falam em buscar a Justiça e pedem equilíbrio e racionalidade ao presidente.

Governadores e secretários de Saúde
revoltaram-se com o recuo de Jair Bolsonaro em
relação à compra da vacina desenvolvida pelo
Instituto Butantan, em São Paulo.
Na quarta-feira (21), um dia após o anúncio de
acordo para compra de 46 milhões de doses
entre Ministério da Saúde e estado de São
Paulo, o presidente disse que o imunizante não
será adquirido pelo governo federal.
"Se Bolsonaro desautorizar o amplo acordo
feito por Pazuello, ele mais uma vez estará
sabotando o sistema de saúde e criando uma
g u e r r a f e d e r a t i v a . E s p e ro q u e b o n s
conselheiros consigam debelar esse novo surto
de Bolsonaro", diz Flávio Dino (PC do B),
governador do Maranhão, que falou em recorrer
à Justiça para ter acesso a vacinas validadas pela
comunidade cientíﬁca.
"Bolsonaro não pode dispor das vidas das
pessoas para seus propósitos pessoais. E
Bolsonaro vai perder de novo, se insistir com
mais essa agressão insana aos estados",
acrescentou.
"Temos que apelar ao presidente para que a
gente tenha equilíbrio, racionalidade, empatia
com quem pode pegar esse vírus. Um apelo
mesmo para manter o que falamos ontem. É
importante manter a decisão republicana de
ontem e deixar de lado questões eleitorais,

Foto: Divulgação

ideológicas. E torcer para que o que disse
Bolsonaro não seja levado ao pé da letra", diz
Renato Casagrande (PSB), governador do
Espírito Santo.
"É para deixar todo mundo perplexo. Depois de
uma reunião com quase todos os governadores
do país, com Fiocruz, com Butantan, com
representantes de municípios, o ministro aﬁrma
que vai fazer aquisição da vacina do Butantan e
também da Fiocruz, oferecendo segurança e
esperança para o país. E, então, o presidente da

República, numa decisão impensada, anuncia
que não vai fazer a compra da vacina chinesa",
aﬁrma João Azevêdo (PSB), governador da
Paraíba.
"Vacina não é de direita ou de esquerda, o que
interessa é que tenha eﬁcácia. Se for isso [que
Bolsonaro falou], vai ter consequência muito
grave e o preço vai ser muito caro. Não dá para
compreender que um processo que deveria ser
cientíﬁco vire político", completa.
“O compromisso assumido ontem foi de

comprar vacina produzida no Brasil, da
Fiocruz-Manguinhos, e do Instituto Butantã,
produção brasileira. A saúde do povo em
primeiro lugar. E neste caso a saída da crise
econômica que permite recuperar empregos e
trabalhar solução para a calamidade social é a
vacina. O compromisso do ministro Pazuello
que selou entendimento com todos os estados e
municípios foi claro, comprar da Fiocruz e
Butantã", diz Wellington Dias (PT), do Piauí.
"Não podemos politizar a vacina, nem qualquer
aspecto relacionado a essa pandemia. A
postura do ministro Pazuello foi elogiada por
todos, independente de posições partidárias.
Espero que alguém possa conversar com calma
e esclarecer o presidente sobre esse tema.
Desejo ainda que essa não seja o anúncio de
mais uma crise ministerial do governo atual",
diz o secretário de saúde Fabio Vilas-Boas, do
governo Rui Costa (PT), da Bahia.
"Que o governo federal guie suas decisões
sobre a vacina da Covid por critérios
unicamente técnicos. Não se pode jamais
colocar posições ideológicas acima da
preservação de vidas. Lutaremos para que uma
vacina segura e eﬁcaz chegue o mais rápido
possível para todos os brasileiros", escreveu
Camilo Santana (PT), governador do Ceará.

GOVERNADOR MINEIRO SE REÚNE COM MINISTRO DA SAÚDE
PARA DISCUTIR VACINA CONTRA A COVID-19
Ministério
o plano
prevêde
vacinação
governo anapartir
área de
dajaneiro
saúde da
de 2021;
coligação
Governo
“Comdea Minas
Força já
doconta
Coração”
com plano de contingência para garantir distribuição.
@jornalpanetus Conra
O governador Romeu Zema participou
nesta terça-feira (20) de reunião, por
videoconferência, com o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello, e demais
governadores, para discutir o
desenvolvimento de vacinas contra a
covid-19. A previsão, segundo o ministro,
é que a vacinação possa ser iniciada a
partir de janeiro de 2021 por meio do
Programa Nacional de Imunizações do
SUS.
"O Ministério da Saúde garantiu que
teremos vacina para os brasileiros a
partir de janeiro do ano que vem, o que é
um alento para os governadores. Para
nós, o que interessa é ter uma vacina
eﬁcaz e com agilidade na produção. O
estado de Minas já conta com um plano
de contingência para garantir a
distribuição a todos os mineiros", aﬁrmou
o governador Romeu Zema.
O ministro Eduardo Pazuello aﬁrmou
que vai incluir a vacina desenvolvida pelo

Foto: Divulgação

Instituto Butantan em parceria com um
laboratório chinês no cronograma de
vacinação. A ideia é que sejam adquiridas
46 milhões de doses na primeira fase de
produção, ainda este ano.
Opções
Segundo o Ministério da Saúde, o
governo federal também já fechou acordo
para a compra de cerca de 210 milhões de
doses de vacinas em 2021. A produção da
vacina está sendo feita pela Universidade
de Oxford e acompanhada pela Fiocruz.
As vacinas estão em fase ﬁnal de estudos
e comprovação cientíﬁca de sua eﬁcácia
para, posteriormente, serem registradas
pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Além delas, o
Ministério da Saúde também apresentou
os estudos e acompanhamentos realizados
para a criação de outras vacinas a partir de
parcerias com institutos de pesquisa,
ciência e tecnologia do Brasil com
empresas nacionais e internacionais.

Eletrônica
Qualidade nos serviços
prestados! Pontualidade no prazo!

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

Endereço: Avenida Manoel Leandro Correia - 220 - Centro
Telefone:(31) 35582072

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

WS

Energia Elétrica Solar

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

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

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

Jornal

Panetu’s
Leticia Aguilar
_____________________________________________
20
@leticiafaguilar_

Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

facebook.com/JornalPanetus

Sociais da Leticia Aguilar

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

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

Aniversariantes, modelos, só gente bonita e bacana na nossa coluna social da semana!

Dia 24 é aniversário do nosso amigo Thales Perdigão!
Felicidades e muito sucesso!

Nutricionista top da Região! Leo Peixoto também é
aniversariante do mês de outubro! Felicidades!

Simpatia em pessoa essa é Quézia Elisama Silva Reis!

O Jornal Panetu’s está unido com a população em oração para a
saúde de nossa querida Sônia Azzi!

Linda Débora Priscila Silva Reis modelando!

Equipe SAAE Mariana trabalhando arduamente para melhorar a situação da água!

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

