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CLÍNICA DR. GUSTAVO MARCHETTI É REFERÊNCIA EM
OFTALMOLOGIA NA REGIÃO DOS INCONFIDENTES

Troféu Empresarial 2019 - Clínica Dr. Gustavo Marchetti - Eleita a melhor Clínica Oftalmológica do ano de 2019

Jornal

Panetu’s
2
28/05/2020 a 04/06/2020
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
CORONAVIRUS TEM PARTIDO E IDEOLOGIA
Secretário de Saúde participa semanalmente de reunião com vereadores com o objetivo de esclarecer as ações de
enfrentamento a COVID-19.
Os vereadores da cidade de Mariana
recebem as segundas o secretário de
Saúde, Danilo Brito em uma espécie de
balanço semanal em relação as ações
efetivas realizadas pela Secretaria no
enfrentamento a COVID-19. Nesta segunda
25, não foi diferente, os vereadores
receberam os principais representantes da
Fundação Renova. O ponto alto da reunião
ﬁcou no embate entre quantas atividades da
Renova estariam aprovadas pelo comitê
gestor. A Diretora de Território, Ligia Pereira
ressaltou que enviou para o e-mail da
comissão a documentação necessária.
Porém não ﬁcou claro o posicionamento da
Saúde, alegando que apenas as atividades
do aterro sanitário estariam em pleno
funcionamento por ser um serviço essencial.
Precisamos de clareza nas informações por
parte da Renova e principalmente pela
Prefeitura. Igualdade para todos, se é

serviço essencial funcione, se não é ﬁque
em casa.
O problema da cidade é que a política está
pegando fogo. Todos, com exceções, estão
se dedicando apenas e exclusivamente para
as eleições 2020. O coronavírus, que nem
brasileiro é, já tem partido e ideologia aqui no
Brasil. Como partido, por ser estrangeiro, é
inconstitucional e não pode, por exemplo, ter
atividade política com intenções de reeleger
ou derrubar presidente nem pode, pela lei
eleitoral, ter candidatos a prefeito,
governador ou presidente da república. Esse
estrangeiro oportunista, no entanto, está
fazendo política e conseguindo matar
brasileiros, empresas, empregos e renda.
Além de desestabilizar poderes, o vírus criou
pessoas que não tinham conhecimentos
técnicos em pessoas que agora são
conhecedores exímios do COVI-19. Basta
olhar ao seu redor e perceber.

Será que não percebemos que a
politização e a ideologização do vírus é que
nos torna reféns desse perigo para a nossa
saúde física, mental e ﬁnanceira? E que o
bate-boca ideológico só agrava a situação?
Enquanto nos mandam cobrir nosso nariz e
boca com máscara, na verdade quem se
máscara para não ser reconhecido na sua
personalidade política e ideológica é o
corona.
Superando a perplexidade do pânico que
imobiliza o pensamento e a ingenuidade
passiva de massa-de-manobra, é tempo de
perceber que não se pode permitir que esse
estrangeiro seja usado na disputa do poder.
Politizar o vírus é potencializar seu poder de
destruição. A manipulação a que temos sido
submetidos por razões políticas é o velho
truque de tirar vantagem no caos. E quem
tem o caos como meta pouco está ligando
para a sobrevivência dos brasileiros.

Protegendo-os de saúde debilitada,
poderíamos segurar as duas pontas da
crise: a doença e o despencar da renda. Em
ambas, estão vidas. Mas se associaram ao
corona, os subvírus da política, do ódio, da
vingança, do egoísmo, da vaidade. Se nos
isolássemos disso, cedendo espaço à razão,
ao método, à união, amanhã estaremos
mais fortes.
Contudo, chega de politicagem, aﬁnal as
eleições estão aí. Chegará sua vez de pedir
voto, ainda não é o momento. Aos que estão
na linha de frente, ouçam atentamente todos
aqueles que estão atuando no enfrentando à
pandemia nos quatro canto do planeta, aliás
baseie-se no que aponta a OMS. Mariana
não pode agir sem cautela e sem o mínimo
equilíbrio das ações de cidades vizinhas cujo
exemplo vem surtido efeito positivo.
Precisamos que a ﬁscalização seja objetiva
isso falta em nosso município.

OS “OUTROS” E A NOSSA EXISTÊNCIA
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
dentzrene
! Quando pensamos no conﬂito entre o nosso
desejo e o desejo dos outros, sobretudo aqueles
que assumimos, de forma equivocada, para nós,
frequentemente entramos em um cruel
sofrimento. A saída para esse impasse não seria
simplesmente não olhar os outros e nos
preocuparmos apenas com nós mesmos e
nossos desejos. Certamente não...
O “outro” deve ser escutado e entendido em seu
próprio horizonte, sem que busquemos
identiﬁcar em suas características com algo em
nós. De fato, não conseguimos compreender
exatamente como a pessoa está sofrendo,
aﬁnal, o sofrimento é dela. O que devemos fazer
é abrir um espaço de escuta, sem simplesmente
querermos enquadrar aquele sofrimento em
algum motivo, em alguma categoria ou
causalidade. Por mais que tenhamos boas
intenções, muitas vezes as palavras erradas em
alguns momentos podem causar mais
sofrimento. A dimensão da escuta tem sido rara,

pois, em um mundo (mesmo em tempos de
pandemia) apressado, somos tentados a logo
encontrar uma explicação para os sofrimentos
alheios, querer colocá-lo em moldes. O
problema é que os moldes podem ser mais
violentos do que o próprio sofrimento originário.
Por exemplo, quando uma pessoa está em
depressão, não consegue sair dessa condição
por vontade própria, seus próximos dizem
“Você precisa rezar mais”. Ora, é possível ter
uma vivência de espiritualidade e, ao mesmo
tempo, ter depressão. A espiritualidade genuína
nos abre ao outro, nos humaniza, mas não nos
torna imunes aos traumas inconscientes do
passado, ao sofrimento psíquico. Aliás, uma
espiritualidade sincera e madura deve permitir
que estejamos mais abertos à escuta e aos
sofrimentos do próximo, mesmo aqueles que
não queremos ver ou que ignoramos
socialmente. A escuta permite suspender juízos
prévios sobre determinado assunto, buscando

René Dentz

compreender uma situação ou condição de
existência a partir daquele horizonte existencial
mesmo.
Em nosso meio, é muito comum diversas
ausências de escuta gerarem enormes
sofrimentos. Isso se deve ao preconceito, que
nada mais é do que a formação de
conhecimentos prévios, formado sem
nenhuma fonte de escuta e, portanto, de
conhecimento real, distante de pensamentos
paranoicos.
“O inferno são os outros”, dizia o ﬁlósofo JeanPaul Sartre, mas também são a nossa
constituição. Somos seres relacionais, desde
nossa mais tenra infância. Nosso desejo passa
originariamente pelos desejos das ﬁguras
materna e paterna. Mas, em determinado
momento, presenciamos a formação de nossa
singularidade (que vamos percebendo ao
longo da nossa existência). Enquanto seres
humanos maduros, podemos manter nossa

identidade e compreender o outro. É pela
presença de diversidade em nossa vida que
vamos nos enriquecendo e humanizando. De
alguma forma, os preconceitos impedem o
contato com o diverso de nós mesmos. É
interessante veriﬁcar esse fenômeno no campo
religioso.
Quanto mais alguém que tem uma crença
deﬁnida (ou uma convicção), deveria conhecer
outras religiões, até mesmo para entender
melhor a sua, mas sobretudo para entender
formas diversas de crenças e valores. Pensar a
partir da pluralidade é mais rico, criativo, ético,
humano e interessante.

SIMPLESMENTE VAGAR A VIDA
Chuva ﬁna no quintal. Gotas esparsas
tocam piso encardido. Águas correm para o
ralo. Esplendoroso encontro milagreiro do
céu com a terra; preﬁro o despertar delirante
do acaso à razão limitante. Vivo cada dia,
morrendo aos poucos, decidindo se ﬁco na
lamúria da ﬁnitude ou levanto a cabeça, para
seguir altiva em frente.
Não me importa o fenômeno climático do
vapor condensado das águas, do ar, das
nuvens carregadas para explicar a existência
da chuva. Meus sentidos elevam-se a
altitudes inatingíveis no ar, depois voam e
caem, livres. Escuto sirenes, motores

possantes de automóveis e zumbido de
mosquitos bailadores no ar. Quisera ser
bicho, inseto ou mosca. Minhas ﬂores se
misturam às hortaliças agarradas num
abraço divinal. Trouxe para casa pedaços de
coisas que perderam serventia. Sou avessa
às coisas da praticidade e tecnicidade
mundana. Pedaços da janela com detalhes
em vidro se mesclam ao muro, que abrem
portais da infância. Mente vazia em noites de
insônia e dias nublados. Mistério insoﬁsmável
da poesia carrego no peito desde menina;
sem arredar os pés de casa ia para Antares,
Pasárgada, América, Ásia, África, Europa;
para dar bandeira aos cantos veríssimos da
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imaginação ou drummondiar a poesia.
Continua a chuviscar. Alguém toca a
campainha. Ignoro. Mente vaga; batem
pernas por aí meus olhos. Ainda não sabem
que é tempo para o ócio, fase elementar da
criatividade. Tenho todo o tempo do mundo
para isto.
Alguém solta um berro. Desespero
doméstico... Pétalas de ﬂores abertas se
movimentam no toque tênue da brisa.
Encontro pregos enferrujados na grade de
madeira desgastada pelo tempo. Quanto
tempo, mesmo? Importa? Barulho de porta
rangendo me distrai. Minha irmã teria medo
de ﬁcar no escuro, observando o bailado dos
mosquitos, da chuva e o uivo do vento. Não
sei se tive medo um dia, e não me lembro
quando e como o perdi. A vida sabe a arte de
saber ﬁcar só. Não percebi que me reinventei.
Tornei-me metade esperança, metade
descrença. Aborreço-me disfarçadamente.
Obtive licenciatura em esperar o momento
certo para reagir. Nunca fui de papos longos e
gargalhadas fartas. Aprendi que o amor é
inexplicável. Notei há pouco que meus olhos
carregam as cores da convivência
harmoniosa. A porta do guarda-roupa está
descascada. Grande parte de minhas roupas
foram empilhadas para doação. Sempre tive
apego a emoções, toques e palavras. Instalei

Andreia Donadon Leal
Mestre em Literatura pela UFV

um pequeno bebedouro, com água
açucarada para o beija-ﬂor.
De manhã, um passarinho bebeu água feito
ﬂor. Os dias têm sido sem atropelamentos,
notícias ruins, navegação na rede. Desliguei
o telefone, apaguei as luzes. O delírio da
poesia viajante do tempo invadiu meu dia: fui
para Pasárgada ver o canarinho beber a
água açucarada do beija-ﬂor; fui, apenas fui,
de luzes apagadas, de aparelhos desligados,
em meio ao bailado de mosquitos, olhando o
espaço exterior pelos fragmentos de vidro
encrustados na janela de madeira. Fui bater
pernas com os olhos nas gotas esparsas da
chuva no fundo do meu vasto quintal da
imaginação poética. Quem dera pudesse eu
ser bicho, inseto ou mosca; chuva, ﬂor, vento,
para simplesmente vagar a vida!

“O jornal Panﬂetu´s isenta-se de matérias devidamente assinadas”
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GOVERNO DE MINAS INICIA SEGUNDA FASE DO PLANO DE CAPACIDADE
PLENA HOSPITALAR
@jornalpanetus

Estratégia de reorganização do uxo de atendimento busca gestão mais eciente de leitos.

Com objetivo de garantir uma melhor gestão
de leitos no Hospital Eduardo de Menezes,
que integra a Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais (Fhemig), o secretário de
Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos
Eduardo Amaral, e o presidente da Fhemig,
Fábio Bacheretti, anunciaram em coletiva
virtual nesta segunda-feira (25/5), a segunda
fase do Plano de Capacidade Plena
Hospitalar. A estratégia busca reorganizar o
ﬂuxo de atendimento nos hospitais da rede.
Fábio Bacheretti explicou que a o início da
segunda fase está relacionado ao aumento
da taxa de ocupação de leitos do Hospital
Eduardo de Menezes, inteiramente dedicado
ao recebimento de pacientes com covid-19. O
plano será posto em prática a partir desta
quarta-feira (27/5). “A segunda fase
corresponde à utilização de outra instituição
hospitalar em Belo Horizonte, o Hospital Júlia
Kubitschek, como um centro de recebimento
dos pacientes de enfermaria com suspeita de
coronavírus”, completou.
Fluxo de atendimento
A Unidade de Emergência do Hospital Júlia
Kubitschek irá receber apenas pacientes
transferidos pela Central de Internação de
Belo Horizonte (Cint-BH), de acordo com os
critérios estabelecidos pelo protocolo

Foto: Divulgação

assistencial na Unidade de Emergência,
sendo os demais casos absorvidos pelas
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em
especial para a UPA Barreiro.
De acordo com o presidente da Fhemig, o
foco do Estado está na abertura de leitos de
terapia intensiva, uma vez que vários
hospitais em Minas possuem leitos de
enfermaria ociosos. Isso deve ocorrer,
i n i ci a l me n te , e m q u a tro mu n i cíp i o s
estratégicos: Belo Horizonte, Patos de Minas,
Barbacena e Juiz de Fora. “Em Belo
Horizonte há a previsão de se abrir mais dez

leitos e, posteriormente, mais 12. Com isso, o
Hospital Eduardo de Menezes pode chegar a
84 leitos de terapia intensiva e o Júlia
Kubitschek a 126”, aﬁrmou.
Síndrome Respiratória Aguda Grave
Ao longo da coletiva, Carlos Eduardo Amaral
destacou que, embora a Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) não seja
sinônimo de covid-19, os casos de SRAG são
acompanhados por funcionarem como um
sinalizador para as equipes de Saúde. “É um
indicador de suspeita de migração da covid19 em relação à sociedade. Acompanhamos

as notiﬁcações, checamos todos os casos
notiﬁcados e mantemos uma vigilância
intensa com relação à SRAG”, explica o
secretário.
Considerando as redes pública e privada, o
número de exames realizados em Minas
Gerais é, atualmente, de 37.172. O valor
corresponde a 176 exames para cada 100 mil
habitantes. Até o momento, o estado registrou
6.962 casos de covid-19, enquanto 3.265
estão em acompanhamento. Além disso, há
3.467 casos recuperados e 230 óbitos
conﬁrmados.

ARQUIDIOCESE DE MARIANA DECIDE MANTER IGREJAS E PARÓQUIAS
FECHADAS POR TEMPO INDETERMINADO
@jornalpanetus

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

Seguindo as determinações da
Organização Mundial da Saúde, e em
consonância com as preocupações das
Secretarias de Saúde dos 79 Municípios
que compõem a Arquidiocese de
Mariana, a entidade religiosa determinou
que, a partir de 25 de maio, as igrejas
(Matrizes, Capelas, igrejas das
Comunidades, Curatos, Reitorias e
Santuários), continuem fechadas para
que não haja propagação do
coronavírus. A Arquidiocese de Mariana
também elaborou um documento com
uma série de orientações gerais e
normas para serem seguidas neste
tempo de pandemia. São orientações
para a vida sacramental dos ﬁéis;
orientações para as Paróquias com suas
Comunidades, Pastorais, Associações,
Organismos e Movimentos eclesiais.

Foto: Igreja de Mariana

Entre as orientações, encontra-se a
alternativa para que os ﬁéis
acompanhem as celebrações
eucarísticas. Elas serão transmitidas
através do rádio, televisão e internet e
instruídos sobre como fazer a comunhão
espiritual. No site da Arquidiocese de
Mariana:
( w w w. a r q m a r i a n a . c o m . b r ) s e
encontram publicados e atualizados os
horários das Missas transmitidas pelos
meios de comunicação social, pelas
mídias e pelas redes sociais.
Celebrações de casamento, batismo e
conﬁrmação estão suspensas. O
batismo pode ser ministrado em caso de
emergência. Sobre matrimônios já
agendados, os noivos deverão transferir
a celebração pública para outra data.

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827

Endereço: MG-129, n° 160, Km 3,5 B. Gogo Morro
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GOVERNO DE MINAS ANUNCIA QUE JÁ PAGOU MAIS DA METADE DOS
BENEFICIÁRIOS
@jornalpanetus Governo garante entrega de cartões de débito nas casas de quem não se cadastrou.
O Bolsa Merenda, programa criado pelo
Governo de Minas durante a pandemia para
auxiliar estudantes inscritos no CadÚnico, já
beneﬁciou mais da metade das famílias que têm
direito ao recurso nas suas duas primeiras
parcelas: 137 mil pais e responsáveis buscaram
o benefício, que chegou a mais de 160 mil
alunos. Deste total, 89% dos acessos para o
cadastro foram feitos por meio de smartphones.
Para alcançar todos os alunos que têm direito
ao recebimento do Bolsa Merenda, na última
semana, o Governo do Estado fez um reforço
de comunicado aos beneﬁciários via SMS, para
que eles acessem o aplicativo e se cadastrem.
Complementando a ação, serão emitidos
cartões de débito para todas as famílias que têm
direito, mas que ainda não se cadastraram. Os
cartões serão entregues nos endereços sem
custo.
Até agora, o benefício tem sido acessado
principalmente por famílias que residem em
regiões mais pobres do estado. No Norte de
Minas, que lidera a procura, 50,2% de todas as
famílias que têm direito ao benefício, já o
buscaram. Em seguida, estão as regiões
Jequitinhonha (43,8%) e Vale do Mucuri
(40,8%).
As menores procuras estão nas regiões
Sul/Sudoeste de Minas (18,9%), Zona da Mata
(21,3%), Central (23,3%) e Triângulo
Mineiro/Alto Paranaíba (23%). Até agora, foram
pagas duas das quatro parcelas no valor de R$
50 para cada aluno.
Em cidades com baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), na região
Norte, como Bonito de Minas, foram concedidos
814 benefícios; em Curral de Dentro foram 710
e em Fruta de Leite, 368. Da mesma forma, no
Jequitinhonha, famílias de municípios também
com baixo IDH, como Cachoeira de Pajeú, já
ﬁzeram 699 acessos. Angelândia teve 639
buscas e Caraí registrou 1.599. No Vale do
Mucuri, em Ataléia, 938 famílias pediram o
Bolsa Merenda, além de outras 615 em Catuji e

529 em Bertópolis.
Beneﬁciados
Ao todo, mais de 265 mil famílias e 380 mil
alunos vão receber o benefício em Minas. Cada
estudante tem direito a R$ 50 por mês, durante
quatro meses.
O pagamento do Bolsa Merenda está sendo
feito desde abril, dois dias após o cadastro ser
aprovado pela plataforma PagSeguro. Os
cartões, no entanto, chegam à casa das famílias
em um prazo máximo de 20 dias úteis após a
conclusão do processo.
Antes da entrega do cartão, qualquer
estabelecimento pode aceitar o benefício via QR

Code, desde que tenha uma
máquina
PagSeguro (Moderninha Pro, Moderninha X,
Moderninha Plus e Moderninha Smart). Com o
cartão, qualquer loja que tenha a bandeira Visa
pode concluir a venda dos produtos.
Além dos R$ 50 disponibilizados pelo Governo
de Minas, o pai ou mãe inscrito no CadÚnico
ainda tem direito a mais a R$ 20 de cashback,
um método de compra em que o consumidor
recebe de volta parte do dinheiro de utilizou na
aquisição dos produtos.
Como acessar
Além do aplicativo PagBank, o cadastro para
receber o benefício pode ser iniciado no site

http://cadastro.pagseguro.uol.com.br/. Neste
caso, será necessário concluir a abertura da
conta no aplicativo efetuando o envio dos dados
(foto do RG ou CNH e selﬁe segurando este
documento).
O cadastro pode ser feito de qualquer celular,
mesmo que o aparelho não seja da pessoa
beneﬁciada. No entanto, o Bolsa Merenda é
concedido apenas para o CPF inscrito. É
necessário ter muito cuidado para não deixar
informações conﬁdenciais, como a senha de
acesso à conta, com terceiros.
É aconselhável, se utilizar o celular de outra
pessoa, contar com a ajuda de familiares ou
amigos próximos de extrema conﬁança. Para os
cidadãos que não têm acesso a celulares com
internet, a parceria da Sedese com o
PagSeguro irá garantir, gratuitamente, que os
cartões sejam entregues nas residências.
Aplicativo
O benefício pode ser consultado no MG App,
disponível para download nas lojas virtuais dos
sistemas Android e iOS. Baixada a ferramenta,
basta o interessado clicar no menu
“Desenvolvimento Social” para acessar o
auxílio.
“Esse dinheiro está me ajudando muito, ainda
mais nessa crise. Criança dentro de casa come
toda hora. Isso está sendo uma mão na roda
para a gente”, garante Fernanda Fernandes
Elias, mãe de Kayky Pierre Fernandes Gabriel,
que estuda na Escola Estadual Ana Chaves, do
município de Campina Verde.
Conﬁra abaixo como fazer o cadastro na
plataforma PagSeguro:
1. Baixe o super app PagBank e o acesse de
seu celular;
2. Informe seus dados cadastrais;
3. Crie um PIN (senha) e garanta mais
segurança nas transações;
4. Para ﬁnalizar, envie a foto do RG ou CNH do
titular da conta e uma selﬁe segurando esse
documento. Ambas as fotos têm que estar
legíveis para validação.

Jornal

Panetu’s
5
28/05/2020 a 04/06/2020
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

OPERAÇÃO PLACEBO APROFUNDA INVESTIGAÇÕES SOBRE CORRUPÇÃO
NA SAÚDE
@jornalpanetus São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em SP e no Rio.
A Operação Placebo, deﬂagrada na terçaferia (26) pela Polícia Federal (PF), no Rio de
Janeiro, vai aprofundar as investigações para
apurar a existência de um esquema de
corrupção envolvendo uma organização social
contratada para a instalação de hospitais de
campanha e servidores da cúpula da gestão
do sistema de saúde do estado. De acordo
com a PF, os elementos de prova obtidos
durante as apurações foram compartilhados
com a Procuradoria-Geral da República
(PGR), dentro da investigação que ocorre no
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os
trabalhos começaram com a Polícia Civil, o
Ministério Público Estadual e o Ministério
Público Federal (MPF).
No início da manhã, policiais federais
chegaram ao Palácio Laranjeiras, residência
oﬁcial do governador do Rio, Wilson Witzel, na
zona sul da cidade. Segundo a PF, a Operação
Placebo apura “indícios de desvios de recursos
públicos destinados ao atendimento do estado
de emergência de saúde pública de
importância internacional, decorrente do novo
coronavírus no estado".
Em nota, o governador aﬁrmou que não há
nenhuma participação ou autoria dele em
qualquer tipo de irregularidade nas questões
que envolvem as denúncias apresentadas
pelo MPF. “Estou à disposição da Justiça,
meus sigilos abertos e estou tranquilo sobre o
desdobramento dos fatos. Sigo em
alinhamento com a Justiça para que se apure
rapidamente os fatos. Não abandonarei meus
princípios e muito menos o estado do Rio de
Janeiro.”
Na nota, Witzel disse ainda estranhar
declarações de parlamentares da base aliada
ao governo sobre operações da PF.
“Estranha-me e indigna-me sobremaneira o
fato absolutamente claro de que deputados
bolsonaristas tenham anunciado em redes
sociais, nos últimos dias, uma operação da
Polícia Federal direcionada a mim, o que
demonstra limpidamente que houve

vazamento, com a construção de uma
narrativa que jamais se conﬁrmará”, aﬁrmou.
Questionado mais cedo sobre a operação, o
presidente Jair Bolsonaro disse que tomou
conhecimento dos fatos pela imprensa. "Fiquei
sabendo agora pela mídia. Parabéns à Polícia
Federal", disse o presidente ao deixar o
Palácio da Alvorada.
Em nota, a Federação Nacional dos Policiais
Federais (Fenapef) destacas que as buscas
nos palácios das Laranjeiras e da Guanabara
tiveram autorização do STJ. "A Fenapef apoia
todo e qualquer esforço para apurar e
combater a corrupção. Mesmo em tempos de
pandemia, os policiais federais seguem
fazendo seu trabalho de investigação. A lisura
das investigações e o sigilo das operações
devem ser preservados em qualquer
circunstância."
Mandados de busca e apreensão
Ao todo, a Operação Placebo, inclui 12

mandados de busca e apreensão em São
Paulo e no Rio de Janeiro. Os mandados
foram expedidos pelo STJ. Além dos policiais
federais que foram ao Palácio Laranjeiras,
equipes da PF se dirigiram ao prédio onde
mora o ex-secretário de Saúde Edmar Santos,
em Botafogo, na zona sul.
Foram também ao edifício, no Leblon, do exsubsecretário executivo da Secretaria de
Estado de Saúde Gabriel Neves, que foi
afastado do cargo e depois exonerado quando
começaram as denúncias de aplicação
indevida dos recursos na construção e
aquisição de equipamentos dos hospitais de
campanha. O subsecretário foi preso no dia 7,
em operação do Grupo de Atuação
Especializada no Combate à Corrupção
(GAECC) do Ministério Público do Rio,
suspeito de obter vantagem na compra de
respiradores para os hospitais de campanha.
Edmar Santos foi exonerado no dia 8, mas em

seguida foi nomeado pelo governador para o
novo cargo de secretário extraordinário de
Acompanhamento de Ações Governamentais
Integradas da Covid-19.
O governo do estado chegou a empenhar R$
1 bilhão, montante que seria aplicado em
contratos emergenciais sem licitação para o
combate à covid-19, a maior parte para os
hospitais de campanha. Sete unidades estão
sendo construídas pelo Instituto de Atenção
Básica e Atenção à Saúde (Iabas),
organização social também investigada nas
denúncias. Apesar de parte dos recursos já ter
sido liberada pelo governo estadual, as
unidades ainda estão atrasadas. O prazo de
entrega era 30 de abril, mas o cronograma já
foi atualizado diversas vezes. Estão
funcionando atualmente as unidades do
Leblon e do Parque dos Atletas, construídas e
geridas pela Rede D'Or, e a do Maracanã,
também coordenada pelo Iabas.

Jornal

Panetu’s
6
28/05/2020 a 04/06/2020
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

GOVERNO ENTREGA PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS EM CASAS DE ALUNOS
SEM ACESSO VIRTUAL
@jornalpanetus Diretores escolares zeram levantamento junto às famílias e identicaram quais estudantes precisariam receber o material impresso.
Os diretores da rede estadual de ensino
conhecem bem cada um dos alunos de suas
escolas. Sabem a realidade em que vivem e,
muitas vezes, as diﬁculdades que enfrentam.
Por isso que a Secretaria de Estado de
Educação (SEE) solicitou aos gestores
escolares que analisassem e deﬁnissem as
melhores formas de distribuição dos Planos de
Estudos Tutorados (PETs) para estudantes
que não têm acesso aos meios virtuais.
O PET é a principal ferramenta para as
atividades remotas dos alunos da rede pública
estadual neste momento em que as aulas
presenciais estão suspensas por tempo
indeterminado, como medida de prevenção e
enfrentamento à covid-19. É por meio dele que
será feita a avaliação diagnóstica no retorno
das atividades presenciais na rede estadual de
ensino. Por isso, é importante que ele chegue
a todos os alunos.
Para aqueles estudantes que não têm acesso
ao serviço de celular ou à internet, os diretores
das escolas viabilizaram a melhor maneira, de
acordo com a realidade da sua comunidade
escolar, para que a entrega do material fosse
feita na residência do aluno. Dessa maneira,
estudantes e pais/responsáveis não precisam
sair de casa para receber o material, mantendo
assim a recomendação da Secretaria de
Estado de Saúde (SES-MG).
Na Escola Estadual Manoel Pedro Silva,
localizada na comunidade quilombola de Nova
Matrona, no município de Salinas, muitos dos
estudantes precisaram receber o PET
impresso. O diretor da escola Luiz Carlos
Rocha conta como foi a entrega.
“Foi uma alegria grande quando cheguei com
os PETs. Percebi que os alunos estão bem
empenhados. Expliquei para eles como o
material deve ser utilizado e que, no ﬁnal do
mês, irei recolhê-lo para entregar aos
professores”. A escola também fez parceria
com a prefeitura para a distribuição do material.
No distrito de Esteios, no município de Luz, a
diretora Escola Estadual Capitão Alexandre

Foto: Divulgação / AGMG

Du, Alexcia Oliveira Basílio, diz que os alunos e
os pais/responsáveis ﬁcaram animados com a
entrega do PET. “Mantenho contato com eles
por telefone e já tinha avisado que o material ia
chegar. Eles estão com pensamento otimista”,
aﬁrma.
Já em Caratinga, o diretor Vagner Aquino
Zeferino conta que 70% de seus alunos são da
zona rural, mas que muitos deles têm celulares
e internet e que conseguiram acesso ao PET
pelo aplicativo Conexão Escola. O app tem a
navegação custeada pelo Governo de Minas
para os usuários que são alunos e professores
da rede, sendo possível fazer o download
gratuitamente. Para os estudantes que
necessitavam, a entrega foi feita com sucesso.

AVENIDA NOSSA SENHORA
DO CARMO - 440 - MARIANA

/magmotos_mariana

/magmotosmariana

“Usei o carro oﬁcial da Superintendência
Regional de Ensino para chegar aos alunos
que moram em regiões mais afastadas. A
entrega foi muito boa porque tive a
oportunidade de conversar com pais e alunos
e explicar a dinâmica das atividades”, aﬁrma o
diretor da escola.
Para que as escolas possam fazer as
impressões dos PETs para os alunos que
necessitam do material impresso, a SEE
autorizou a utilização da verba de manutenção
e custeio.
Organização
O sucesso na entrega dos PETs é resultado
de organização feita anteriormente. Assim que

os planos foram disponibilizados no site
estudedeemcasa.educacao.mg.gov.br, os
diretores já planejavam como iam fazer a
distribuição.
Na Escola Estadual Elpídio Fonseca, no
município de São Francisco, no Norte de
Minas, o diretor Maurilei Neves de Araújo já
sabia desde o início que muitos de seus alunos
precisariam receber o material impresso.
“Nossos estudantes iniciam o ensino
fundamental e concluem o ensino médio aqui.
Então, nós conhecemos bem a realidade de
cada um e a maioria é da zona rural. Tenho
uma situação aqui, por exemplo, que a mãe
tem nove ﬁlhos estudando na escola e sei que
lá os PETs deverão ser impressos”, conta
Maurilei.
Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a diretora
da Escola Estadual Professor Chaves, Ariana
de Oliveira Souto, conta que, quando estava
se planejando, teve um retorno muito positivo
dos alunos que estavam infrequentes nas
aulas. O que a deixou feliz “foi o fato de alunos
que não estavam conseguindo frequentar as
aulas, por diferentes motivos, ﬁcarem sabendo
das aulas remotas e pedirem para voltar para a
escola e receber as atividades”, conta.
Planos de Estudos Tutorados
O PET consiste em apostilas mensais de
orientação de estudo e atividades por ano de
escolaridade (1º ao 9º ano do ensino
fundamental e 1º ao 3º ano do ensino médio).
Os conteúdos foram baseados no Currículo
Referência de Minas Gerais (CRMG) e na
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O
material foi elaborado por professores da rede
estadual de ensino e contou com a
colaboração de educadores das redes
municipais e da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação Seccional Minas
Gerais (Undime-MG).
Os PETs podem ser acessados pelo site
estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e também
estão disponíveis no aplicativo Conexão
Escola.

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

Arantes Móveis
Oﬁcinas diferenciadas:
*Master Chenho
*Alimentação Saudável
*Sentidos do meu corpinho
*Hora do conto
*Pintando o sete
*Mãe Natureza

Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

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

Endereço: Rua Angelim - 12 - Rosário - Mariana

ARMAZÉM A GRANEL
ARMAZÉM

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

Endereço: Rua Direita - 87 - Mariana
Telefone: 31987815398

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733
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MAIORIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SENTE MEDO DO CORONAVÍRUS,
APONTA PESQUISA
@jornalpanetus

Norte e Nordeste têm maior proporção de trabalhadores com esse sentimento, segundo levantamento da FGV.

Cerca de 89% dos proﬁssionais de saúde
sentem medo do coronavírus, aponta pesquisa
da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O percentual mais alto é entre agentes
comunitários de saúde e de combate às
endemias (ACS e ACE), grupo no qual chega a
91,3%. Entre os médicos, o número é de
77,7%; entre enfermeiros, 84,3%; e entre os
demais proﬁssionais, categoria em que são
considerados os relacionados ao Núcleo de
Apoio à Saúde da Família ou à gestão e
administração dos equipamentos de saúde,
88,2%.
A região Norte do país é a que mais concentra
proﬁssionais que relatam ter esse sentimento
(92,3%), seguida pelo Nordeste, com 90,6%.
No Sudeste, a porcentagem é de 87,2%, no
Sul, 85%, e no Centro-Oeste, 82,2%.
"Essas são as regiões que tiveram menos
treinamento, menos apoio governamental e
onde os proﬁssionais se sentem menos
preparados", diz Gabriela Lotta, professora da
FGV e coordenadora do Núcleo de Estudos da
Burocracia (NEB) da Escola de Administração
de Empresa de São Paulo (EAESP),
responsável pelo levantamento.
A pesquisa “A pandemia de Covid-19 e os
proﬁssionais de saúde pública no Brasil” foi

feita com base em entrevistas realizadas online
com 1.456 proﬁssionais da saúde pública, de
todos os níveis de atenção e regiões do país,
entre os dias 15 de abril e 1º de maio.
O levantamento também mostra que 15% dos
entrevistados se sentem preparados para lidar
com a pandemia –65% aﬁrmam não estarem
preparados e os outros não souberam
responder.
Os ACS e AES são os que mais se sentem
despreparados (7,6% se sentem prontos para
enfrentar a crise de coronavírus). Entre os

proﬁssionais de enfermagem, esse número é
de 20%.
"[Os agentes comunitários de saúde e de
combate às endemias] são historicamente os
mais precarizados dentro do SUS (Sistema
Único de Saúde)", aﬁrma Lotta.
Somada a esse contexto, a regulamentação
desse grupo para trabalhar durante a crise foi
mal desenhada e o grupo também é o último a
ter acesso a equipamentos na cadeia dos
proﬁssionais de saúde, explica a pesquisadora.
De maneira geral, os entrevistados mostraram

que não se sentem apoiados pelos governos,
mas há diferenças entre os níveis da
federação. A avaliação de 67% é de que o
governo federal não os apoia. O número cai
para 56% na esfera municipal e para 51% na
estadual.
Em relação ao apoio direto de seus
superiores, 71,8% dizem não ter esse suporte
e, em relação a treinamento, 21,9% relatam ter
recebido orientações ou ações oﬁciais de
formação.
A pesquisa também aponta que 32% dos
proﬁssionais aﬁrmam ter recebido
equipamentos de proteção individual (EPI)
durante a pandemia. Entre os agentes
comunitários de saúde e de combate às
endemias, o número cai para 19,7%.
"Se formos pensar em termos de atenção
primária, eles são os mais expostos, porque
eles têm que fazer visita domiciliar", diz Lotta.
"O estado não está cuidando de quem deveria
cuidar de nós."
Entre os entrevistados, 79% são mulheres,
19,6%, homens e menos de 1% preferiu não
declarar. Há também uma concentração de
proﬁssionais que atuam na Bahia (32%), em
São Paulo (16,7%) e no Rio de Janeiro
(14,6%).

GOVERNO PRORROGA PRAZO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO IR POR DOIS
MESES
@jornalpanetus

IOF de operações de crédito é desonerado e contribuições são adiadas.

Cerca de 32 milhões de pessoas físicas
ganharam mais dois meses para entregarem a
declaração do Imposto de Renda Pessoa Física.
O prazo, que acabaria em 30 de abril, foi estendido
para 30 de junho, anunciou há pouco o secretário
da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto.
Segundo o secretário, apesar de a entrega das
declarações neste ano estar em ritmo superior ao
do mesmo período do ano passado, a Receita
concordou em prorrogar o prazo depois de ouvir
relatos de contribuintes conﬁnados em casa com
diﬁculdades em obter documentos na empresa ou

de conseguir recibos com clínicas médicas para
deduzirem gastos.
“O ritmo de entrega continua bom. Até ontem,
tínhamos recebido 8,8 milhões de declarações,
400 mil a mais que no mesmo período do ano
passado. Isso representa 27% do esperado.
Porém decidimos pela prorrogação por demanda
de contribuintes conﬁnados em casa, mas que
relatam a falta de documentos ou documentos que
estão na empresa, no escritório ou na clínica. Eles
estão com diﬁculdade momentânea de obter
todos os documentos necessários”, explicou.

Veterinária
Gameleira

Sobre a possibilidade de rever o cronograma de
restituição para quem já entregou a declaração, o
secretário disse que ainda vai reavaliar a medida.
Neste ano, a Receita tinha reduzido, de sete para
cinco, o número de lotes de restituição e
antecipado o primeiro lote de 15 de junho para 30
de maio.
Tostes também anunciou a total desoneração,
por 90 dias, de Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) sobre operações de crédito. A
medida terá como objetivo baratear as linhas
emergenciais de crédito já anunciadas pelo

governo. Segundo ele, o governo deixará de
arrecadar R$ 7 bilhões com a desoneração.
A última medida anunciada pelo secretário foi o
adiamento das contribuições de abril e de maio
para o Programa de Integração Social (PIS), o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep), para o Financiamento da
Seguridade Social (Coﬁns) e da contribuição
patronal para a Previdência Social, paga pelos
empregadores. As parcelas só serão pagas de
agosto a outubro, permitindo a injeção de R$ 80
bilhões na economia.

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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MINISTÉRIO PÚBLICO DEFENDE QUE ELEIÇÃO NÃO SEJA ADIADA POR
PANDEMIA
@jornalpanetus

Vice-procurador-geral Eleitoral enviou hoje parecer ao TSE.

O vice-procurador-geral Eleitoral, Renato
Brill de Góes, enviou na terça-feira (26)
manifestação ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) em que defende o não adiamento
das eleições municipais de outubro por
causa da pandemia do novo coronavírus.
Em parecer de 121 páginas, Brill de Góes
cita estudos de universidades de
Singapura, EUA e Brasil que preveem uma
estabilização da pandemia de covid-19
entre o ﬁm de julho e o início de agosto,
ainda antes do início da campanha
eleitoral.
“Diante de tal contexto, entende-se que a

curva preditiva de tais estudos permite
sejam mantidas as datas estabelecidas no
art. 29, II, da Constituição Federal para a
realização das eleições, afastando-se a
hipótese de seu adiamento”, escreveu ele.
Qualquer alteração no calendário eleitoral
deve ser feita em última hipótese,
defendeu o vice-PGE. Caso seja de fato
inevitável, o preferível é que o adiamento
se dê por no máximo 30 dias, de modo a
permitir a diplomação dos eleitos ainda em
2020, argumentou.
A diplomação é necessária para que os
eleitos possam assumir os mandatos em 1º

de janeiro, conforme prevê a Constituição,
algo que o vice-PGE entende ser
imprescindível diante “da impossibilidade
de prorrogação dos mandatos em curso”.
O vice-PGE escreveu ser inviável
“defender a prorrogação de mandatos, seja
por qual tempo for, ainda que diante de
uma situação extrema com a pandemia
que ora se apresenta”.
Brill de Góes mencionou ainda que, em
nome dos princípios democráticos,
diversas eleições foram realizadas em
momentos extremos ao longo da história.
Entre outros exemplos, ele citou pleitos

ocorridos nos Estados Unidos e no Brasil
no contexto da pandemia de gripe
espanhola, entre os anos 1918 e 1920. A
manifestação completa pode ser lida aqui.
Para que haja qualquer mudança no
calendário eleitoral, é preciso a aprovação
de uma proposta e emende constitucional
(PEC) no Congresso. O novo presidente do
TSE, ministro Luís Roberto Barroso, tem
pregado o diálogo constante com os
presidentes da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), para encontrar a solução que
melhor preserve a saúde dos eleitores.

FORNECEDORES LOCAIS PARTICIPAM DE SEMINÁRIO ON-LINE SOBRE
CONSTRUÇÃO DE RELACIONAMENTOS
@jornalpanetus

Evento gratuito será realizado hoje quinta-feira (28) para orientar empresários de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Construção de alianças e relacionamentos
será tema do 6º webinar (seminário on-line)
para os fornecedores locais de Minas Gerais
e do Espírito Santo. Promovido pela
Fundação Renova, com apoio da DVF
Consultoria, o seminário visa capacitar e
preparar empreendedores e empresas para
possíveis oportunidades de negócio e
geração de empregos.
O seminário “Os caminhos para uma boa
negociação” acontece hoje quinta-feira (28),
das 16h às 17h. O evento é gratuito e, devido
ao enfrentamento à pandemia do
coronavírus, será realizado on-line, com
transmissão pelo YouTube.
Os interessados em participar devem
conﬁrmar presença pelo link
https://www.sympla.com.br/webinar-oscaminhos-para-uma-boanegociacao__859641. Após a inscrição, será

Pão fresquinho e
muitas delícias
todos os dias!

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

enviado por e-mail o acesso à transmissão.
Os participantes poderão mandar suas
dúvidas e interagir via chat. O evento contará
com emissão de certiﬁcado.
A palestra será mediada por Gabriel Murtha
Lacerda, da DVF Consultoria, e ministrada
por Silvio Romero Vaz Bechara, gerente de
Suprimentos, Logística e Patrimônio no
Complexo Integrado de Atenção à Saúde do
Hospital da Unimed em Vitória (ES).
A videoconferência vai apresentar elementos
básicos de negociação que garantam a
satisfação, a abertura de contatos para
futuros relacionamentos e a credibilidade
proﬁssional, com desenvolvimento de
argumentos para ganhos de todos.
A iniciativa faz parte dos programas de
Desenvolvimento de Fornecedores e
Estímulo à Contratação Local da Fundação
Renova.
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JORNAL PANFLETU´S ENTREVISTA O PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DA CIDADE DE MARIANA, DR. RODRIGO MIRANDA
@jornalpanetus

Dr. Rodrigo Miranda é o terceiro a participar da série de entrevistas com os pré-candidatos ao cargo máximo do Poder Executivo da cidade de Mariana.

Jornal Panﬂetu´s: O que o senhor analisa
da administração de Celso Cota?
Rodrigo Miranda: Na primeira administração
dele eu não estava em Mariana, estava
estudando fora. No segundo mandato eu
peguei no ﬁnalzinho. Já com o voto de Camelo,
com o vice, meu padrinho, que nos pediu ajuda
com a campanha e depois nos fomos
adversários no terceiro mandato dele e aí sim,
nós vimos. Como todo mandato, como todo
governante tem as coisas boas e as ruins. Foi
louvável ele ter melhorado e implantado muitas
coisas na saúde de Mariana, eu falei uma vez
na campanha dele, de ter implantado a
questão da saúde da família. São coisas boas
que a gente não pode negar. E as coisas ruins
a população já sabe.
J.P: E agora, o que você analisa da
administração de Duarte?
R.M: Eu participei da campanha de Duarte, ele
pegou a prefeitura com diﬁculdade logo depois
do rompimento da barragem da Samarco.
Acredito que do ponto de vista ﬁscal ele
conseguiu levar adiante, mas eu não vim aqui
falar sobre o governo dele. A população está aí
para julgar, a eleição está aí, e o povo vai falar
se está gostando ou não.
J.P: Fale sua trajetória na saúde. Faça um
resumo da sua vida pública desenvolvido
por você.
R.M: Eu sou natural de Mariana, nasci em
1975, no hospital Monsenhor Horta. Eu saí da
cidade para estudar, fui para a Bolívia, onde eu
conheci minha esposa e nos casamos depois
de sete anos de namoro. Voltei para Mariana
assim que eu consegui validar meu diploma,
até então eu tinha trabalhado no Amazonas e
no Mato Grosso. Voltei para Mariana em 2009,
prestei concurso em 2010 e fui aprovado. No
ano seguinte eu prestei concurso para Ouro
Preto e também fui aprovado e assumi em
2013. Então hoje sou concursado dos dois
municípios. Sempre trabalhei na policlínica de
Mariana, havia trabalhado na policlínica antiga,
onde funciona hoje a Arena, depois ela foi
derrubada e passou para a nova, trabalhei no
bairro Cabanas, quando havia o plantão
noturno até 00hr, nesse momento eu fui um
dos primeiros médicos a ir trabalhar lá. Hoje eu
estou trabalhando na policlínica e no Rosário,
já trabalhei no PSF do centro e sou médico
também do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, fui convidado esse ano.
J.P: Você compartilhou recentemente uma
carta em nome de Thiago de Castro que se
diz ser cidadão e sinaliza alguns pontos de
afrouxamento do distanciamento social.
Explique o que diz essa carta e se você tem
essa mesma ideologia.
R.M: Eu expressei que eu era contra as
medidas duras que estavam sendo
implementadas desde a esfera federal até a
municipal. Eu acreditava, e acredito, que o uso
de máscaras, as medidas de higiene, no geral,
elas, por si, bastariam para conseguir
sobrelevar o risco desse vírus. É um vírus que
é tratado, grande parte das pessoas tem
conseguido se curar, a maioria nem está
adoecendo. Então o mínimo, infelizmente, está
tendo complicações e dentro desse mínimo, o

mínimo está vindo a óbito. O Thiago é meu
amigo de infância, e ele me mandou essa
carta, eu até ajudei ele com correções técnicas,
e como ele, vários outros estão colocando seu
posicionamento. A Cristiana Carneiro, também
amiga da nossa família em Furquim, que
também como comerciante, se encontra em
diﬁculdades de pagar as contas, podendo até
fechar seu estabelecimento. São várias vozes
diferentes. Eu como médico tenho estudado,
eu ﬁquei há pouco tempo, afastado por 12 dias
por que eu consegui resolver os problemas que
eu tinha nos olhos, a questão da miopia, e
nesse tempo eu ﬁquei estudando, ﬁquei lendo.
Então eu estou aberto a qualquer tipo de
crítica, desde que sejam pautadas no
conhecimento técnico, aqui a gente não está
querendo atacar ninguém, eu acredito que as
pessoas que queiram ﬁcar em casa, que
tenham condições de ﬁcar em casa, que se
sintam mais seguras ﬁcando em casa, que
façam. Mas as pessoas que necessitam
trabalhar, que estão seguras em suas
condições de saúde, que necessitem
realmente daquele dinheiro, infelizmente, eles
tem que sair. Ninguém consegue ﬁcar dois, três
meses sem dinheiro. Principalmente se tem
um aluguel e funcionários para pagar e não
chega o dinheiro. As ajudas estão sendo
prometidas, no entanto tudo é difícil, até
mesmo os R$600 reais que o governo
prometeu, apesar de estar pagando para muita
gente, mas não chega em todo mundo de uma
só vez. Eu acho que o posicionamento do
Thiago e de muitos comerciantes de Mariana,
que a gente começa a ver que estão
bravamente tentando colocar sua posição, já
que não estão conseguindo vencer as contas
que estão chegando todo dia cada vez maior
que a outra e sem ter maneiras de pagar.
J.P: Você é contra ou a favor da reabertura
do comércio em Mariana?
R.M: Pela posicionamento anterior, sou a favor.
Como você vai deixar o comércio fechado, a
maioria dos pequenos comerciantes ainda
pagam aluguel. Quantas lojas que são de
microempresários, têm um ou dois
funcionários, é uma portinha só. A gente tem
que abrir sim, com as medidas certas, acho
que o comitê gestor tem que sentar e pensar
nisso, quais são as medidas para a reabertura
do comércio, reabertura total, é claro que um
bar não vai ﬁcar com a mesa cheia de gente,
sentado no balcão, aquela algazarra toda, tem
que ter distanciamento, mas os comércios
como estamos vendo em Mariana, sujeito com
meia porta, o próprio protocolo do ministério
fala que o ambiente tem que ser arejado, como
que ﬁca arejado com meia porta fechada.
Então tem que abrir, com distanciamento, com
controle de pessoas, alguma coisa tem que ser
feita, não pode ﬁcar do jeito que está. A gente
ﬁngindo que está fechado, as pessoas com as
portas meio abertas ou ﬁcar aberto sem
critério, isso não pode.
J.P: No seu ponto de vista a associação
comercial de Mariana tem trabalhado para
resguardar a força dos comerciantes do
município?
R.M: Essa situação comercial é uma entidade
que tem que ser escutada e eu acredito que

não está sendo escutada na sua plenitude. Já
conversei com muitos membros que querem a
reabertura, então eles não estão dando voz
para a associação comercial dentro do comitê.
Eu vejo dessa forma, dentro da associação
comercial, as pessoas que eu conversei, que
são membros, eles querem que volte, então
acredito que deveria dar mais voz para eles,
pois eles empregam as pessoas.
J.P: Como pré-candidato ao cargo máximo
do executivo municipal, o senhor analisa
que as ações desenvolvidas pelo atual
prefeito em relação ao enfrentamento da
pandemia estão corretas? O senhor faria
diferente ou agiria da mesma maneira?
R.M: Eu faria diferente, pelas respostas
anteriores. Eu não fecharia do jeito que foi feito,
eu acredito que as medidas de higiene e
principalmente as medidas de educação
seriam suﬁcientes. Diminuiu a quantidade de
diarréia por que o sujeito está lavando a mão,
diminui a quantidade de pneumonia por que
estão usando máscara. Eu faria sim, uma
barreira sanitária, como foi feito em Itabirito,
quando chegar a gente mede a temperatura,
vê os sintomas pergunta por que está vindo em
Mariana. Tentaria ampliar a testagem,
aumentar a quantidade de agentes
comunitários de saúde para fazer uma
investigação melhor. Isso demanda pessoas e
é muito trabalhoso, mais do que está sendo
agora, que já é muito difícil o trabalho que o
comitê está fazendo. Não estou desmerecendo
o trabalho do comitê, mas demandaria mais
pessoal para investigar e ir atrás dos doentes
para fazer o cercamento.
J.P: Você trocaria a equipe de hoje de
saúde?
R.M: Não, eu estou dentro dela, como vou
trocar minha equipe? Eu complementaria com
pessoas de opinião discordante para
conseguimos fazer um consenso. Somente
isso.
J.P: Você aﬁrmou que quase todos serão
infectados pela COVID-19, você ainda
mantém essa posição?
R.M: Mantenho, isso é um vírus, não tem jeito
de curar. Praticamente todo mundo teve
catapora, só não desenvolveu quem tomou
vacina. Não tem jeito de segurar a não ser que
se passe o resto da vida isolado dentro de
casa. Mas em um momento ou outro você vai
pegar.
J.P: Vamos falar de educação. Como o
senhor vê a educação do município? O
senhor já vem desenvolvendo algum
projeto nessa área, caso seja eleito?
R.M: Eu acredito que a educação tem que ser
em tempo integral. Eu faço até analogia a área
da saúde, a gente tem o agente comunitário de
saúde e precisamos do agente comunitário da
educação, uma pessoa que vá na casa da
família pegar a criança para saber o que está
acontecendo, vá na casa da criança para
ajudar nas tarefas extracurriculares, o que o
Brasil precisa é do tempo integral. Eu falei outro
dia que nós temos a reconstrução do Bento e
de Paracatu. As escolas estão sendo
reconstruídas, por que não reconstruir para

também abrigar um centro proﬁssionalizante
na área de agricultura, voltado para nossa
agricultura, que vai ser nossa única maneira de
deixar de depender da mineração. O Brasil
como um todo é pra ser o celeiro do mundo.
Mariana não pode fugir disso.
J.P: O que você acha do distrito industrial
dentro de Mariana que até hoje não saiu do
papel?
R.M: A questão do distrito industrial é o
seguinte, nós precisamos de energia para
tocar qualquer coisa. Várias indústrias que
queriam vir para Mariana, não vieram por que
não tem energia. Conversando até com
Newton Godoy, que também é pré-candidato, e
uma questão para trazer energia parece que
está em torno de R$30 milhões de reais, uma
subestação, ou seja, falar de distrito industrial é
fácil, terreno tem pra todo lado, corta e passa
máquina, mas e as condições, a energia. Eu
acredito que uma das reivindicações que
deveriam ter sido feitas à Fundação
Renova/Samarco como medidas de
compensação seria que eles colocassem uma
subestação, para que a gente tenha indústrias.
Não adianta eu ter uma fábrica pequenininha,
uma, duas, três fábricas pequenas em uma
área gigante, que vão empregar quatro, cinco
pessoas. Nós precisamos de fábricas grandes
e médias para trazer as pequenas pro seu
entorno para gerarem o serviço terceirizado
que aquela indústria está precisando. A
questão da energia é primordial, é uma coisa
que eu acredito que Mariana tem que pensar,
mas Mariana sozinha, a não ser que nós
consigamos pegar o dinheiro. Tem também um
dinheiro que vai sair pra Mariana, parece que
em torno de R$1 bilhão de reais, de um
recalculo de impostos, então a gente pode
colocar isso pra esse distrito industrial
funcionar. Mas distrito industrial só vai
funcionar em município gerido por uma pessoa

de credibilidade. Ninguém vai colocar uma
empresa aqui o onde sujeito quer pegar o
pouquinho dele, quer a contribuição dele, acho
que até as mineradoras que hoje estão aqui,
muitas vezes só não apoiam a prefeitura da
maneira que deveriam apoiar porque sabe que
o gestor que passou naquele momento não
tem o compromisso com a cidade, só tem
compromisso com ele.
J.P: Se você fosse prefeito, atualmente,
você deixaria as grandes empresas sem
estar ajudando aos empresários locais?
R.M: Nenhum empresário vai conﬁar em quem
não tem credibilidade, você tem que ganhar
credibilidade junto ao empresário para ele te
ajudar. A gente não sabe o que o sujeito quer
como gestor, se ele quer o bem da cidade ou
os bens da cidade. Então primeiro tem que ter
credibilidade. Mostrar que aqui não tem minha
parte, pode doar minha parte para o município,
aqui não tem meus colegas, eu não quero
colocar cargo de colega meu, empresa de
colega meu, eu quero que você me ajude a
resolver o problema, por que o passivo que
vocês trazem aqui, talvez é maior que o
imposto que vocês geram. E nós precisamos
sim ter pessoas dentro da prefeitura, sejam do
quadro da prefeitura ou mesmo de consultorias
para fazer projetos, a gente não pode deixar a
cidade sem projetos. Eu quero mostrar uns
dados, eu tenho um grande amigo Dário
Vicente, ele foi secretário da cidade enquanto
trabalhei no Amazonas, e ele comparou o valor
que Mariana recebe mensalmente, do mês de
fevereiro, do Fundo Nacional de Saúde,
Mariana com 60 mil habitantes recebeu 574 mil
reais. Lábrea, a cidade do Amazonas, em que
ele é secretário de saúde atualmente, recebeu
1 milhão de reais, com 45 mil habitantes.
Então, isso é serviço que não são
implementados, são serviços que são mal
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digitados. Por exemplo, você faz uma consulta
na policlínica, gera um valor que o ministério da
saúde tem que repassar, são coisas
computadas. Nós já tivemos funcionários que
faziam as ﬁchas escritas à mão com a letra pior
que a do médico, por isso deixava de computar
e esse gasto não era repassado. Esse meu
amigo, por exemplo, da consultoria de saúde
no Brasil inteiro, e são pessoas como essa que
a gente tem que trazer para Mariana, não digo
para ser secretário, mas pra dar uma
consultoria, porque tem muita gente que às
vezes, por exemplo, eu sou médico, mas não
sou gestor, então precisamos dar uma
consultoria. A gente precisa de pessoas que
façam projetos bons para Mariana, pra gente
realmente ter como usufruir de verbas que vem
de Brasília a todo momento. O grande
problema de Mariana é que ainda temos muito
dinheiro dos impostos, mas e quando nós não
tivermos mais os impostos da mineração? O
que vamos fazer? Temos que procurar
alternativas e saber otimizar o que estamos
fazendo agora.
J.P: Qual sua avaliação do hospital
Monsenhor Horta?
R.M: É o hospital que eu nasci e trabalhei muito
tempo, ﬁquei muito triste de sair de lá, mas
acredito que é um bem de Mariana. É um
patrimônio de Mariana e nós queremos fazer de
tudo para lá funcionar bem, enquanto nós não
tivermos um hospital regional, que eu gostaria
de fazer em Mariana vinculado a UFOP, para a
aproveitar a meninada e os professores como
força de trabalho. O hospital Monsenhor Horta
precisa receber toda a atenção e claro a gestão
do município, por que o município é gestor do
SUS e o hospital Monsenhor Horta tem 70% da
sua arrecadação do SUS.
J.P: Você tem pensado no povo do campo?
O que pode falar sobre quem mora na área
rural?
R.M: Eu trabalho hoje com o pessoal do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, meu pai é
de Águas Claras e minha mãe é de Furquim e
todas minhas férias e ﬁm de semana nós
estávamos lá juntos com meus avós. Vejo a
diﬁculdade, já trabalhei em município em que
eu atuava na área rural e sei das diﬁculdades
que o homem do campo tem. Mas um dos
projetos que precisa ter é em educação, por
que muitas vezes os ﬁlhos deixam os pais
sozinhos porque precisam vir para Mariana
estudar, aí chega aqui e a única maneira que
ele acha de estudar é trabalhando em algum
lugar, aí acaba namorando, casando e nunca
mais volta e a roça ﬁca vazia, por que os pais já
ﬁcaram velhos e acabaram vindo para Mariana
também. Você vê muito sítio e muita fazenda
no município de Mariana hoje que está vazia.
Uma maneira de manter o homem do campo lá
é dando condições, saúde, tendo médicos
mais tempo lá, e educação, você instruir o ﬁlho,
dando a ele qualiﬁcação para ele ﬁcar lá.
Agricultura familiar é o primordial para manter o
homem no campo, e a agricultura familiar só
existe se você der investimento para esse
pessoal e tecnologia para eles poderem vender
e se manter lá.
J.P: O que você fará no que diz respeito ao

tratamento da água, que falta em Mariana
em seu todo, e para melhorar a distribuição
de água?
R.M: Mariana tem muita água, o grande
problema é que na época da seca ela
desaparece. Precisamos fazer uma captação e
guardar essa água, nós temos maneiras de
captar e guardar essa água. Como médico, eu
sou contra o tipo de água que chega para a
gente. Lá em casa eu trago água do meu sítio
que eu sei que é uma fonte limpa, mas e a
grande população de Mariana, ou você bebe
água suja, ou não bebe ou vem cheia de cloro.
Nós precisamos tratar, porque água é vida, a
cada real que você gasta com água, você
economiza cinco de saúde. Não é a política de
um mandato que vai resolver, é um problema
que a gente vem trazendo há muito tempo.
Uma pessoa que começou a mexer com a
questão de água foi Cássio Brigolini, que
trocou o encanamento de muito lugar,
começou a fazer estação de água, depois
disso praticamente não foi feito nada. Isso é
política de município, quem entrar lá tem que
ter as etapas para resolver o problema da água
de Mariana, se terminar todas as etapas em
um mandato, que eu acredito que não consiga
pelo tamanho da obra, ótimo, se não, o
próximo que vier, tem que ter compromisso
com a comunidade do município, assinado
pelos vereadores, pelo prefeito e com as
associações de bairro para dar continuidade
àquilo alí. É um projeto de município e não de
um governo só.
J.P: Desenvolvimento social, caso eleito, o
que você faria para mitigar a vulnerabilidade
social em Mariana?
R.M: Eu tenho o sonho de nós termos um
centro de amparo social, onde poderíamos ter
a Casa de Passagem, o CRAS, o CRIA, fosse
uma cidadela, em que nós poderíamos atender
o pessoal que está de passagem por Mariana,
que mora na roça e veio para se consultar e
não consegue voltar, ele pode ﬁcar nessa casa.
Tem o CAPES dia, que a pessoa ﬁca lá o dia
inteiro, ele poderia estar perto também, Teriam
várias unidades dentro dessa cidadela. Ter lá
também um local onde mulheres, homens e
jovens pudessem ter uma qualiﬁcação
aprender a mexer com padaria, serralheria,
cursos proﬁssionalizantes, tudo dentro da
cidadela, onde a pessoa pode conseguir um
amparo. O sujeito chega lá para conseguir uma
cesta básica, mas na mesma hora, além da
cesta básica já é oferecido um curso para
capacitação e lá tem uma agência, um adendo
do SINE lá dentro pra encaminhar vagas para
quem está fazendo os cursos. Tudo isso é
desenvolvimento social.
J.P: Como foi a reação da sua família ao
anunciar mais uma vez sua vontade de ser
pré candidato ao cargo de prefeito?
R.M: Minha mãe até agora quer me matar, só
não me matou por que ela me deu a luz. Meu
pai e minha esposa estão me apoiando e meus
irmãos estão me aconselhando a não mexer
com isso. Minha mãe, acho que pelo amor que
ela sente por mim, fala “você é tão procurado
como médico, vão colocar depois a alcunha de
ladrão, que não faz nada”. Ladrão não, porque
eu não vou roubar. A gente tem que ter

sabedoria de escutar os pais, mas a gente tem
que se arriscar um pouquinho.
J.P: Quais ações implantaria no setor do
turismo?
R.M: Nós precisamos primeiro parar de querer
competir com Ouro Preto. Precisamos ser
conscientes, apesar de Mariana ser a primeira
capital de Minas, precisamos aproveitar Ouro
Preto, lá eles gastam muito dinheiro para trazer
turista, nós precisamos só chamar o turista
para cá, são 15 km. E precisamos desenvolver
o turismo de família aqui, carnaval de Mariana
não precisa competir com o carnaval de Ouro
Preto, lá tem estudante, bebedeira, aqui a
gente tem o carnaval família. Já foi colocado
em outras gestões e tem que manter isso. A
questão do Iron Bike, trazer isso e continuar.
Tudo que envolva a família, a família senta,
come bem, ele traz mais dinheiro do que um
carnaval de bagunça.
J.P: Alguma consideração ﬁnal sobre sua
pré-candidatura?
R.M: Minha pré-candidatura nasce de uma
sonho, eu cheguei a falar isso outras vezes. Eu
sou uma pessoa modesta pra quem me
conhece, não sou uma pessoa de muitas
ambições, mas eu sempre quis duas coisas na
minha vida, uma era ser médico e a outra é ser
prefeito de Mariana. A minha pré-candidatura
nasce desse sonho. Há 4 anos eu me sentei ao
lado do Du, prefeito atual e falei que o estava
apoiando e gostaria do seu apoio daqui há 4
anos, na próxima eleição, por que eu sou précandidato a partir de agora. Ele disse que não
podia fechar esse acordo comigo. Eu continuo
na mesma atitude que tive com ele, e hoje eu
estou colocando meu nome de novo à
disposição do meu partido, do meu grupo, por
que eu acredito que em Mariana nós
precisamos dar continuidade nas coisas boas,
terminar as obras inacabadas, a gente não
precisa colocar placas de quem terminou, a
placa tem que sinalizar que a população de
Mariana fez essa obra. Se um começou e eu,
por ventura for eleito, e terminar a obra, eu
chamaria o prefeito que começou para a gente
cortar a ﬁta junto, por que é continuidade.
Precisamos parar de gastar dinheiro porque
em algum momento nós vamos ﬁcar sem ele.
Temos uma UPA parada, centro de
convenções que nunca foi colocado 100% para
funcionar com a ﬁnalidade que foi criado, água
e esgoto nunca foi terminado. Então são várias
obras, que quem entrar, e aqui eu coloco como
pré-candidato, que a minha ideia é essa, a
gente terminar as coisas paradas e só começar
uma obra nova depois que terminar aquelas
paradas. Não adianta começar tudo picadinho,
tem que terminar tem que parar de jogar
dinheiro fora em Mariana, temos que
acostumar com o pouco, ter austeridade.
Temos que otimizar os recursos, se a gente
não aprender isso, o que aconteceu há 5 anos
foi um prelúdio do que vai acontecer daqui a 20
anos, com a questão da Samarco. E vai ser
pior, por que não vai ter ajuda de Samarco, não
vai ter ajuda de Vale, não vai ter mais nada.
Mariana vai ser uma cidade morta. Por esse
motivo, eu coloco meu nome à disposição do
meu grupo, do meu partido e quem sabe
depois a disposição da população de Mariana.
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Já no Séc. XVII John Locke dizia: Temos
carência de leis que gerem estabilidade e
carência de um juiz imparcial. Na política
todos devem participar com respeito a um
ideal comum. Com isso caminhamos ao
longo dos anos para a autonomia da vontade
mas ela não pode ser indiferente à limites. Os
limites são tênues e como não se deve ter
verdades universais é necessário busca-lo
em espaços democráticos.
Nesses espaços é necessário a tolerância
no dizer de Noberto Bobbio: a tolerância
negativa se conﬁgura quando eu aceito o
erro do outro e a positiva quando eu respeito
a liberdade de consciência do outro. Essa
liberdade deve estar sempre à perigo pois
em perigo ela é expansiva no sentido de
crescimento para um povo ou para uma
cidade. No sentido de evitar erros que tragam
problemas ou despesas desnecessárias.
Isso é melhor do que uma liberdade vigiada.
Na liberdade vigiada eu não tenho
crescimento. O tempo todo podado não
aﬂorando para comunidade um líder.
Também não precisamos de um aparente
benefício em nome da população quando na
verdade eu estou querendo é promover me.
Portanto, ao organizar um show de comício
deverá o candidato comunicar à Prefeitura se
for ao ar livre, à Polícia e ao Representante
do Bairro. Desta forma em respeito àquela
comunidade. A mesma quer saber sobre os
procedimentos do dia irá perguntar ao
presidente do bairro. Para o mesmo não ﬁcar
com “cara de tacho” pois que nada lhe fora
comunicado é de bom alvitre participa-lo do
ato.
É preciso entender que em um bairro há
pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas
que chegam do trabalho à 1h ou 2 da manhã.
Pessoas que madrugam ao sair para
trabalhar. Não se pode ou não se deve
desrespeitar uma comunidade. Passar por
cima do Estatuto do idoso ou do Deﬁciente é
nos dias de hoje não apenas ABUSO DE
PODER mas também como diz a gíria: deixa:
“feio na ﬁta”. Assim é que se implementa o
Princípio da impessoalidade ou seja não se
está organizando show para “aparecer” só o
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candidato, ele se demonstra com atitudes
comportamentais o seu zelo, o seu respeito
às leis, às pessoas.
Quando o evento como um show é
comunicado, o bairro se organiza de forma a
prever a que horas começa e a que horas
termina. Há pessoas que tomam
medicamentos controlados e por aí adiante.
Um show de comício deve ser organizado
com zelo de contrato de pedagogos,
professores ou organizadores de eventos.
Ele deve ser pedagógico, ser político e
sobretudo ser saudável. Para tanto ao
organizar seu comício ou sua propaganda
eleitoral ela deve estar restrita a 80decibéis.
Seja através de carro, passeatas, carreatas,
medidos a 7 m de distância do veículo.
Exemplo: “Sr. Manoel” comprou um
excelente equipamento de som. Ele cuida de
sua família com o aluguel de seu
equipamento. Senhor Manoel não é obrigado
a entender de contratos, de horários, de
procedimentos. Senhor Manoel coloca o seu
som no último volume. Ele acha que deve
proceder assim para que novamente seja
contratado. Que seu equipamento é bom e
precisa demonstrá-lo. ONDE ESTÁ O
ERRO? RESPOSTA- No setor de contratos,
que não o esclareceu para todas as regras
civilizatórias e que preenchem os requisitos
atuais para um bem ideal como já dizia
LOCKE. Não querendo você candidato
perder de plano sua candidatura, querendo
se mostrar civilizado assim o há de proceder.
Não só a estar atento ao volume do som, o
nível qualiﬁcador de seu refrão de sua
música se houver e como será desenvolvido
sua campanha. Deve também comunicar à
Prefeitura para que a mesma atenda à
prioridade do aviso. Ou seja, se há alguém
antes de você ou não. Preocupado com a
poluição sonora o TSE assim decidiu: 80
decibéis. Para comícios o trio elétrico é
permito. Entretanto é obrigatório a distância
de 200m de escolas, bibliotecas, hospitais,
casas de saúde, igrejas e teatros.
Não sendo você “sem limite” que acha que
tudo pode fazer, que acha que pode passar
“por cima” inclusive da comunidade que

pretende fazer seu comício é de bom grado
que a notiﬁque. Fale do horário de seu
comício ou evento e que mantêm o
PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA, da
elegância, do respeito ao outro. Assim, você
tem a ganhar o respeito de todos. Sua
propaganda não pode ultrapassar as
medidas permitidas para não ser
caracterizada como irregular.
Às vésperas da eleição somente poderão
funcionar entre 8h até as 22h. A Justiça
Eleitoral estará de olho e se você não quer
incorrer em processos ou multas evite o
desmazelo, os excessos, os ABUSOS DE
PODERES. Entre elas 24h depois das
eleições propagandas políticas no rádio ou
televisão estarão proibidos entretanto, não é
vedada em blog ou sítio interativo ou social
ou seja gratuitamente em internet. O poder
de polícia será exercido pelos juízes
eleitorais.
Para de plano já o inteiro da data possível
para iniciar sua propaganda. Ela poderá ser
feita à partir de 16 de agosto (creio que não
serão adiada). As multas em torno de
R$5000,00 até R$25.000,00 você deverá
evitar. Não faça pedido explicito de votos
antes da hora. Podendo apenas demonstrar
suas qualidades pessoais de pré-candidato
ou alguma trabalho que já ﬁzera antes. É
com o dever da transparência, da verdade
dos fatos, de atitudes sociais responsáveis
que providenciou é que deve ﬁrmar sua
imagem. Sua imagem é construída todos os
dias.
É proibido ofender a honra, a imagem de
candidatos, partidos e coligações ou divulgar
coisas inverídicas. Evite portanto shows de
comícios inclusive os organizados por seus
amigos que denigram a imagem da mulher,
da comunidade LGBT, de quilombolas ou
qualquer outra atitude ofensiva. Não será
bem-vindo.
A publicidade deve ser em razão sócio
educativa ou de orientação social. Não
cabendo shows que se utilizam de palavras
do baixo calão, que denigram setores da
sociedade. Com caráter informativo, sem
nomes, símbolos ou imagens que

caracterizam promoção pessoal de
autoridades ou de servidores públicos.
Nenhum servidor que se auto promove às
custas do poder público gera para a cidade
um benefício, ao contrário queima sua
imagem pois que tão preocupado estava em
aparecer que esquece que pode
comprometer o seu candidato à prefeito ou a
si mesmo, se candidato. O agente público
não deve se destacar. Quem deve se
destacar não é o seu nome mas o bem que
está a promover. Seu nome, querendo ou
não já de plano estará na boca de todos. Se
houve agente que promoveu algum show ou
algum outro empreendimento com o ﬁm de
vender gato por lebre ou de aparente
benefício à população ou deixou de fazer o
que deveria ter sido feito já está visado e
neste momento avisado: Será cancelado o
seu registro se promover shows de comícios
ou eventos que desrespeitem a sociedade.
Como diz Bobbio, um prefeito, um vereador,
um agente público não é aquele que aceita o
erro ou ele mesmo promove o erro,
“engambela” os desavisados. Mas como
nem todos são desavisados e estarão
atentos “ao farfalhar das folhas enganosas”,
trabalhe sua campanha com liberdade de
expressão e consciência do outro, SEM
FERIR OU PROVOCAR MAZELAS à outro
setores. Você candidato é um cidadão mas
se quer um destaque para o número de votos
necessários não passe por cima das regras
sociais, das regras constitucionais achando
que ninguém sabe, ninguém viu, estiveram
poucos pessoas em seu comício ou nada
será comentado.
Nada a prometer, entregar ou oferecer ao
eleitor a ﬁm de obter voto nem vantagem
pessoal de qualquer natureza inclusive pedir
emprego ou função pública para não cair em
multa.
LEMBRE: SUA LIBERDADE ESTÁ EM
PERIGO, ou seja, é você que estará visado
por atitudes infracionais provocadas por
você mesmo. SUA LIBERDADE estará em
perigo para promover o seu crescimento
pessoal mas principalmente de toda a
sociedade.

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

Papelaria Aquarela
Com atendimento de entrega.
Orientamos que que em casa!!
Faça seus pedidos pelo
Whatsapp: 982095012
E-mail: aquarelapapelaria.vendas@gmail.com
Entrega grátis nas compras a partir de 50,00
Papelaria_AquarelaPL
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CONFIRA PAGAMENTOS E TRIBUTOS ADIADOS OU SUSPENSOS DURANTE
PANDEMIA
@jornalpanetus Medidas visam diminuir impacto da covid-19 sobre economia.
Terminar o mês escolhendo quais boletos
pagar. Essa virou a rotina de milhões de
brasileiros que passaram a ganhar menos ou
perderam a fonte de renda por causa da
pandemia do novo coronavírus. Para reduzir o
prejuízo, o governo adiou e até suspendeu
diversos pagamentos esse período. Tributos e
obrigações, como o recolhimento das
contribuições para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), ﬁcarão para depois.
Em alguns casos, também é possível
renegociar. Graças a resoluções do Conselho
Monetário Nacional (CMN), os principais
bancos estão negociando a prorrogação de
dívidas. Os agricultores e pecuaristas também
poderão pedir o adiamento de parcelas do
crédito rural. A Agência Nacional de Saúde
(ANS) fechou um acordo para que os planos
não interrompam o atendimento a pacientes
inadimplentes até o ﬁm de junho.
Além do governo federal, diversos estados
estão tomando ações para adiar o pagamento
de tributos locais e proibir o corte de água, luz e
gás de consumidores inadimplentes. No
entanto, consumidores de baixa renda ﬁcarão
isentos de contas de luz por 90 dias em todo o
país. Em alguns casos, a Justiça tentou agir. No
início de abril, liminares da 12ª Vara Cível
Federal em São Paulo proibiram o corte de
serviços de telefonia de clientes com contas em
atraso, mas a decisão foi revertida dias depois.
Os adiamentos não valem apenas para os
consumidores. O Congresso aprovou uma lei
que suspende o pagamento da dívida dos
estados com a União de março a dezembro e
autoriza os governos locais a renegociarem
débitos com bancos públicos e organismos
internacionais.
Conﬁra as principais medidas temporárias
para aliviar o bolso em tempos de crise:
Empresas
Adiamento do pagamento da contribuição
patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Coﬁns) e dos Programas
de Integração Social (PIS) e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Os
pagamentos de abril serão quitados em agosto.
Os pagamentos de maio, em outubro. A medida
antecipará R$ 80 bilhões para o ﬂuxo de caixa
das empresas.
Adiamento da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) do 15º dia
útil de abril, maio e junho para o 15º dia útil de
julho.
Redução em 50% da contribuição das

empresas para o Sistema S por três meses, de
abril a junho.
Micro e pequenas empresas
Adiamento, por seis meses, da parte
federal do Simples Nacional. Os pagamentos de
abril, maio e junho passaram para outubro,
novembro e dezembro.
Adiamento, por três meses, da parte
estadual e municipal do Simples Nacional. Os
pagamentos do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS, pertencente aos
estados) do Imposto sobre Serviços (ISS, dos
municípios) de abril, maio e junho passaram
para julho, agosto e setembro.
Adiamento dos parcelamentos das micro e
pequenas empresas devedoras do Simples
Nacional. As parcelas de maio passaram para
agosto, as de junho para outubro, e as de julho
para dezembro.
Microempreendedores individuais (MEI)
Adiamento das parcelas por seis meses.
Os pagamentos de abril, maio e junho passaram
para outubro, novembro e dezembro. A medida
vale tanto para a parte federal como para parte
estadual e municipal (ICMS e ISS) do programa.
Adiamento dos parcelamentos das micro e
pequenas empresas devedoras do Simples
Nacional. As parcelas de maio passaram para
agosto, as de junho para outubro, e as de julho
para dezembro.
Pessoas físicas
Adiamento, por dois meses, do prazo de
entrega da declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física e do pagamento da primeira cota
ou cota única. A data passou de 30 de abril para
30 de junho.
O cronograma de restituições, de maio a
setembro, está mantido.
Empresas e pessoas físicas
Suspensão, por 90 dias, do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) para
empréstimos. Imposto deixará de ser cobrado
de abril a junho, injetando R$ 7 bilhões na
economia.
Empresas e empregadores domésticos
Suspensão das contribuições para o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) por três meses, inclusive para
empregadores domésticos. Valores de abril a
junho serão pagos de julho a dezembro, em seis

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

parcelas, sem multas ou encargos.
Compra de materiais médicos
Redução a zero das alíquotas de
importação para produtos de uso médicohospitalar
Desoneração temporária de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) para bens
necessários ao combate ao Covid-19
Contas de luz
As suspensões ou proibição de cortes de
consumidores inadimplentes cabe a cada
estado. No entanto, consumidores de baixa
renda, que gastam até 220 quilowatts-hora
(kWh) por mês, estarão isentos de pagarem a
conta de energia. O valor que as distribuidoras
deixarão de receber será coberto com R$ 900
milhões de subsídio da Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE).
Contas de telefone
Apesar de liminar da Justiça Federal em
São Paulo ter proibido o corte de serviço de
clientes com contas em atraso, Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel)
recorreu e conseguiu reverter a decisão. Os
clientes de telefonia continuarão a ter a linha
cortada caso deixem de pagar as contas.
Segundo o presidente do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, desembargador Mairan
Maia, “as operadoras precisam de recursos
para manterem a infraestrutura e ﬁnanciarem a
crescente demanda por serviços de
telecomunicação durante a pandemia”, aﬁrmou,
no texto.
Dívidas em bancos
Autorizados por uma resolução do
Conselho Monetário Nacional (CMN), os cinco
principais bancos do país – Banco do Brasil,
Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú
Unibanco e Santander – abriram renegociações
para prorrogarem vencimentos de dívidas por
até 60 dias.
Renegociação não vale para cheque
especial e cartão de crédito.
Clientes precisam estar atentos para juros
e multas. Segundo o Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec), é preciso veriﬁcar
se o banco está propondo uma pausa no
contrato, sem cobrança de juros durante a
suspensão, ter cuidado com o acúmulo de
parcelas vencidas e a vencer e perguntar se
haverá impacto na pontuação de crédito do
cliente.

Financiamentos imobiliários da Caixa
Caixa Econômica Federal ampliou, de 90
para 120 dias, a pausa nos contratos de
ﬁnanciamento habitacional para clientes
adimplentes ou com até duas parcelas em
atraso, incluindo os contratos em obra. Quem
tinha pedido três meses de prorrogação terá a
medida ampliada automaticamente para quatro
meses.
Clientes que usam o FGTS para pagar
parte das parcelas do ﬁnanciamento poderão
pedir a suspensão do pagamento da parte da
prestação não coberta pelo fundo por 120 dias.
Clientes adimplentes ou com até duas
prestações em atraso podem pedir a redução do
valor da parcela por 120 dias.
Carência de 180 dias para contratos de
ﬁnanciamento de imóveis novos.
Produtores rurais
CMN autorizou a renegociação e a
prorrogação de pagamento de crédito rural para
produtores afetados por secas e pela pandemia
de coronavírus. Bancos podem adiar, para 15
de agosto, o vencimento das parcelas de crédito
rural, de custeio e investimento, vencidas desde
1º de janeiro ou a vencer.
Inscritos na Dívida Ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
manteve, por 90 dias, o parcelamento de
contribuintes que renegociaram a dívida e estão
inadimplentes desde fevereiro.
Prorrogação por 90 dias da validade das
Certidões Negativas de Débitos (CND) e das
Certidões Positivas com Efeitos de Negativa
(CPEND) válidas em 23 de março.
Estados devedores da União
Congresso aprovou suspensão dos
débitos dos estados com o governo federal e
com bancos públicos de março a dezembro. A
medida injetará R$ 35 bilhões nos cofres
estaduais para enfrentarem a pandemia.
A nova lei também autoriza a renegociação
de débitos dos estados e dos municípios com
bancos públicos e organismos internacionais,
deixando de pagar R$ 24 bilhões.
Enquanto lei não é sancionada, 17 estados
conseguiram liminares no Supremo Tribunal
Federal (STF) para suspenderem as parcelas
de dívidas com a União.

Mercearia Bom Preço
Atendimento eﬁciente
Preço justo
Produtos de qualidade
Endereço: Rua Bom Jesus, 618 / Telefone:(31) 3557-1088
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BRASIL PERDE MAIS DE 860 MIL EMPREGOS FORMAIS EM ABRIL
@jornalpanetus

De janeiro a abril foram 4.999.981 admissões e 5.763.213 demissões.

As demissões superaram as contratações
com carteira assinada em 860.503 postos de
trabalho, em abril. Foram 1.459.099
desligamentos e 598.596 contratações. Os
dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) foram divulgados
hoje (27).
Segundo o Ministério da Economia, os
dados mostram que a queda no número de
contratações contribuiu de forma expressiva
para o saldo negativo de empregos formais.
Enquanto as demissões tiveram um
incremento de 17,2%, as admissões caíram
56,5% na comparação com abril de 2019.
Em valores nominais, São Paulo teve o pior
desempenho, com saldo negativo (mais
demissões do que contratações) de 260.902.
O estado é seguido por Minas Gerais com
88.298 demissões; Rio de Janeiro, 83.626, e
Rio Grande do Sul, 74.686 demissões.
De janeiro a abril de 2020 foram 4.999.981
admissões e 5.763.213 demissões no país,
com resultado negativo de 763.232. As
admissões caíram 9,6% e as demissões
subiram 10,5% no período.
O salário médio real de admissão no Brasil
passou de R$ 1.496,92 em abril de 2019
para R$ 1.814,62 no mês passado.
Manutenção de empregos
Desde 1º de abril, data da edição pelo
governo federal da Medida Provisória
936/2020, que criou o Programa
Emergencial de Preservação do Emprego e
da Renda, foram preservados mais de 8,1
milhões de empregos no país, informou o
Ministério da Economia. O programa prevê
que os trabalhadores que tiverem jornada
reduzida ou contrato suspenso e ainda
auxílio emergencial para trabalhadores
intermitentes com contrato de trabalho
formalizado receberão o Benefício
Emergencial de Preservação da Renda e do
Emprego (BEm).
Mudanças
É a primeira divulgação do Caged após o

preenchimento de informações da base de
dados passar para o Sistema de
Escrituração Fiscal Digital das Obrigações
Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial). Com a mudança, o cumprimento
de 13 obrigações ﬁscais, previdenciárias e
trabalhistas ﬁca centralizado em um só
sistema.
Uma inovação do Caged é o agrupamento
de setores da economia. Até dezembro
passado, eram oito: comércio, serviços
industriais de utilidade Pública (SIUP),
extrativa mineral, administração pública,
agropecuária, construção civil, indústria de
transformação e serviços.
Com a reformulação do Caged, os dados
estarão na mesma divisão feita pelo Instituto

Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).
São eles: comércio, serviços, indústria geral,
construção civil e agricultura. No intervalo de
janeiro a abril de 2020, a agricultura teve
saldo positivo de 10.032 empregos,
resultado de 275.464 contratações e
265.432 demissões. O resultado da
construção civil ﬁcou negativo em 21.837.
Comércio teve saldo negativo de 342.748,
serviços resultado negativo de 280.716 e
indústria também negativo, em 127.886.
Trabalho intermitente
A modalidade de trabalho intermitente teve,
no período de janeiro a abril, 49.228
admissões e 35.105 demissões em 2020, o
que resultou em saldo positivo 14.123. Já o
regime de trabalho parcial registrou 71.044

contratações e 63.334 desligamentos, com
resultado de positivo de 7.710 postos de
trabalho com carteira assinada.
Somente no mês de abril, o trabalho
intermitente chegou ao saldo negativo de
2.375, com 7.291 admissões e 9.666
demissões. No mesmo período, houve 4.881
contratações e 14.029 desligamentos na
modalidade de trabalho parcial, com saldo
negativo de 9.148.
Calendário
Após a primeira divulgação do Novo Caged,
o ministério deﬁniu um calendário para os
próximos dados do emprego formal no país:
as informações de maio serão divulgadas no
dia 29 de junho; em julho serão divulgados
os dados de junho e assim por diante.

#SePuder #FiqueEmCasa

-

31

99665-0926
*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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PREFEITURA DE MARIANA APRESENTA CINCO PROPOSTAS PARA A SERRINHA,
NA REVISÃO DO PLANO DIRETOR
@jornalpanetus Facebook: Jornal Panetu’s - Site: www.jornalpanetus.com.br
A região da Serrinha, em sua porção mais
próxima à região do bairro Cabanas, está no
centro de uma polêmica que envolve a
ocupação de uma área que é considerada de
grande relevância ambiental e inclui parte da
Zona de Amortecimento do Parque do
Itacolomi, uma espécie de área de proteção
no entorno desse tipo de unidade.
Conheça agora as cinco propostas para a
região da Serrinha, previstas na revisão do
Plano Diretor de Mariana. Todas essas
proposições já foram discutidas e aprovadas
junto à equipe da Prefeitura, ao Núcleo
Gestor do projeto e durante a audiência
pública realizada no último mês de fevereiro.
1) Conservação Ambiental
A área rural que ﬁca entre as sedes de
Mariana e Passagem de Mariana e o Parque
Estadual do Itacolomi, que abriga a maior
parte da região chamada de Serrinha, está
deﬁnida como Zona de Conservação
Ambiental de acordo com a proposta de
revisão do Plano Diretor. Isso signiﬁca que
ela é destinada à manutenção e à
conservação dos recursos naturais ali
existentes.
2) Criação de Área de Proteção Ambiental
Além disso, essa mesma parte da área rural

está sendo proposta como Área Especial de
Valorização do Patrimônio Cultural e
Ambiental, onde estão sendo indicadas
novas unidades de conservação. A Área de
Proteção Ambiental (APA) Sudoeste é uma
das unidades de conservação propostas
nesta revisão do Plano Diretor. Ela foi
defendida pela comunidade de Passagem de
Mariana nas discussões com a população. A

proposta é que a nova APA se estenda entre
o Parque Estadual do Itacolomi e as sedes
de Mariana e de Passagem, da divisa com
Ouro Preto até o pico da Cartuxa,
englobando assim toda a região da Serrinha.
3) Baixa densidade de ocupação
A faixa de área urbana que contorna o sul da
região do Cabanas, por exemplo, está
deﬁnida como Zona de Proteção Paisagística

e Ambiental, que prevê ocupação de
baixíssima densidade.
4) Criação de parque para turismo de
aventura
Está sendo proposta ainda a criação de um
parque municipal dedicado ao turismo de
aventura, localizado entre o sul da sede
municipal e o Parque Estadual do Itacolomi,
e englobando também uma parte da região
da Serrinha. O objetivo principal desta
proposta é inibir o processo de expansão
informal da região do Cabanas em direção à
Zona de Amortecimento do Parque Estadual
do Itacolomi, que está sendo alterada no
âmbito do processo de revisão do seu plano
de manejo.
5) Construção de moradias em outras
áreas da cidade
Por ﬁm, outra proposta desta revisão do
Plano Diretor, que indiretamente contribui
para a proteção da região da Serrinha, é a
criação de Áreas Especiais de Interesse
Social Vazias ou Subutilizadas em outros
locais mais adequados na sede municipal.
Elas serão destinadas à implantação de
empreendimentos habitacionais para
atender famílias de baixa renda promovidos
ou apoiados pelo poder público.

ATLETA MARIANENSE É INDICADO PARA REPRESENTAR O ESTADO NA ELEIÇÃO
DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL
O atleta Ítalo Oliveira foi indicado para ser
um dos representantes dos atletas inativos
de Minas Gerais na eleição da
Confederação brasileira de Handebol. Ao
lado de outros esportistas e uma junta de
clubes e de federações estaduais, ele será o
responsável por eleger o novo presidente da
Confederação.
Há quase 30 anos com o mesmo
presidente, a votação foi uma conquista do
movimento chamado “Participa Handebol”
que reivindicava uma instituição mais
democrática, que concedesse voz para os
atletas e outras frentes relacionadas ao
esporte. Para Ítalo, a indicação é muito

importante para handebol marianense, pois
além de dar visibilidade, vai mostrar a força
que o esporte tem na cidade.
O atleta disputou a Liga Nacional de
Handebol em 2017 e 2018 pela equipe
Acevale Uberaba e atualmente também é
treinador da modalidade em Mariana. Com a
experiência adquirida ao longo dos anos,
Ítalo aﬁrmou que vai analisar criteriosamente
as propostas e os históricos dos candidatos,
para assim, eleger quem melhor representar
a categoria.
Devido a pandemia do novo coronavírus as
eleições ainda não tem uma data
conﬁrmada.

URBAN STYLE

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

multimarcas

A loja do seu estilo!

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

Venha nos conhecer!
31 985948697

urbanstylemultmarcas_
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DEPUTADO THIAGO COTA RETOMA ATIVIDADES NA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA ALMG
@jornalpanetus Encontros haviam sidos suspensos devido as medidas de enfrentamento a COVID-19.
Na próxima semana, o deputado Thiago
Cota (MDB) volta a presidir às reuniões da
Comissão de Desenvolvimento Econômico
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG). Os encontros haviam sido
suspensos devido ao distanciamento social
necessário em virtude da pandemia de
coronavírus.
Conforme o parlamentar, o retorno
possibilita o debate de proposições que
tramitam na Casa, principalmente as que
dizem respeito a políticas que visam a
economia e o desenvolvimento. “Estamos
vivendo um momento adverso, no entanto, é

importante o parecer da comissão para que
as matérias votadas em plenário ﬂuam da
melhor forma, sem onerar os cofres público e
em benefício da população”.
Por recomendação sanitária, a reunião irá
acontecer de forma remota, apenas com o
presidente Thiago Cota (MDB) e o vicepresidente, Glaycon Franco (PV) participando
presencialmente. Os deputados membros e
convidados irão acompanhar por
videoconferência. O próximo encontro será
na sexta-feira (05/06), às 14 horas, com
transmissão ao vivo pela TV Assembleia e
Foto: Divulgação Portal Assembleia.

POLÍCIA MILITAR APREENDE 20 BARRAS DE MACONHA EM CACHOEIRA DO
CAMPO, DISTRITO DE OURO PRETO
@jornalpanetus Droga foi apreendida em mata fechada após recebimento de denúncias anônimas.
A Polícia Militar montou operação
na noite de segunda-feira, dia 25 de
maio/2020, em Cachoeira do
Campo, distrito de Ouro Preto
(MG), para veriﬁcar denúncias
anônimas relativas ao tráﬁco de
drogas. As denúncias apontavam
que dois traﬁcantes, moradores do
distrito, haviam enterrado drogas
em uma mata fechada, próximo ao
bairro São José, para vendê-las
posteriormente.
Durante as buscas pela mata,
foram encontrados vários vestígios
de materiais geralmente utilizados
para o preparo e a venda de

drogas.
E, após intenso rastreamento, os
policiais militares obtiveram êxito
em localizar 20 (vinte) barras de
maconha e 1 (uma) balança de
precisão, que estavam dentro de
um saco de linhagem enterrado em
um local de difícil acesso em meio à
mata.
As barras de maconha e balança
de precisão foram apreendidas e
entregues na Delegacia de Polícia
Civil de plantão, para serem
tomadas as demais providências,
após a operação exitosa da Polícia
Militar.
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TESTES RÁPIDOS APONTAM ANTICORPOS NO ORGANISMO DE QUEM JÁ TEVE
COVID-19
@jornalpanetus Resultados positivos da testagem podem indicar casos anteriores e não contaminação atual.
Em entrevista coletiva virtual sobre o
panorama da covid-19 no Estado, concedida
nesta quarta-feira (27/5), na Cidade
Administrativa, em Belo Horizonte, o
secretário de Estado de Saúde, Carlos
Eduardo Amaral, esclareceu que os testes
rápidos permitem a identiﬁcação de casos
em que os pacientes já tiveram a doença e
ainda estão com os anticorpos em seu
organismo, o que pode indicar casos
anteriores e não uma contaminação atual.
“Em geral, a pessoa já ﬁcou doente e está
sendo detectada agora. Então, com relação
ao aumento de casos, o que é importante é
que esse aumento ocorra de maneira
controlada”, aﬁrmou.
A ampliação da capacidade de atendimento,
que atualmente conta com 12.132 leitos
clínicos e 2.679 leitos de UTI, conforme a
base de dados cadastrada no SUS Fácil,
depende da existência da formação de
equipes com proﬁssionais experientes e
estrutura adequada, o que faz com que os
municípios maiores acabem concentrando a
disponibilidade de terapia intensiva.
“Uma parte muito grande dos 853 municípios
de Minas Gerais tem até 5 mil habitantes, se
considerarmos aqueles que contam com 10
mil pessoas, temos uma parcela ainda maior.
Não é uma questão que se resolve apenas
com o ventilador [para a respiração artiﬁcial],
é necessário o proﬁssional para manuseio
desses equipamentos. Nesse sentido, desde
fevereiro nós identiﬁcamos os hospitais que
têm terapia intensiva e equipe preparada,

Foto: Divulgação

para que pudessem aumentar os leitos. O
SUS, de forma geral, sempre teve essa
característica. Não há como colocar
ventilador onde não tem equipe. Precisa de
ter pessoal para assistência em 24h, 07 dias
por semana. Para os municípios menores,
procuramos que seja feita estabilização do
paciente para transferir aqueles com maior
capacidade”, avaliou o secretário.
Carlos Eduardo Amaral ainda fez análise
sobre o cenário epidemiológico em Minas
Gerais. Até o momento, foram 8.011 casos
conﬁrmados, dos quais 3.906 estão em
acompanhamento e 3.865 são classiﬁcados
como recuperados. Com relação aos óbitos,
240 foram conﬁrmados, 184 encontram-se
em investigação e 717 foram descartados

para Covid-19. “Nós temos mais casos agora
do que no início da epidemia. O que limita o
aumento da transmissão é o distanciamento.
Nas últimas semanas, muitos municípios
começaram a aplicar testes rápidos, isso tem
uma repercussão na contabilização de
casos”, alegou.
O secretário ainda esclareceu que os testes
rápidos permitem a identiﬁcação de casos
em que os pacientes já tiveram a doença e
estão com os anticorpos em seu organismo,
o que pode indicar casos anteriores e não
uma contaminação atual. “Em geral, a
pessoa já ﬁcou doente e está sendo
detectada agora. Então com relação ao
aumento de casos, o que é importante que
se entenda é que esse aumento ocorra de

maneira controlada”, aﬁrmou.
Isolamento
As medidas de isolamento e distanciamento
social foram novamente enfatizadas pelo
secretário adjunto de Estado de Saúde,
Marcelo Cabral. De acordo com ele, o
programa Minas Consciente funciona como
instrumento de coordenação para políticas
de isolamento. “Poderemos ter longos anos
de epidemia. É importante buscarmos o
equilíbrio, de forma a compatibilizar a
retomada da economia e também a
preservação das vidas. Para que não seja
necessário adotar medidas duras, como
lockdown, o importante é mantermos o
distanciamento, que não é só ﬁcar em casa.
O distanciamento, para quem tem que sair
para trabalhar, é manter o uso de máscaras,
cuidados com higiene das mãos, evitar ﬁlas,
entre outros”. A manutenção desses
cuidados é essencial para atrasar a
propagação do vírus o máximo possível. “Se
tivermos uma quebra, vai aumentar bastante
o número de casos. Mas se tiver o
isolamento adequado, podemos ter R0, que
é o índice de transmissibilidade, menor”,
apontou.
O secretário adjunto de Estado de Saúde,
Marcelo Cabral, adicionou informando que o
programa Minas Consciente estabelece “que
a retomada seja feita dentro de critérios
técnicos, objetivos e cientíﬁcos. Caso haja
movimento distinto, naturalmente, essas
consequências deverão ser mensuradas”,
completou.

GOVERNO DE MINAS LIBERA MAIS 216 LEITOS DE UTI EM DIVERSAS REGIÕES DO
ESTADO
@jornalpanetus Desde o início da pandemia do coronavírus, capacidade de atendimento intensivo foi ampliada em 30%.
O governador Romeu Zema anunciou, na
quarta-feira (27/5), a liberação de mais 216
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
para o enfrentamento à pandemia do
coronavírus em diversas regiões no estado.
Desde o início da crise da covid-19, o
Governo de Minas conseguiu ampliar em
30% a capacidade de atendimento
intensivo. Agora, Minas conta com 2.885
leitos de UTI na rede do Sistema Único de
Saúde (SUS).
O anúncio do novo incremento segue a
linha de esforço e investimentos do governo
e da Secretaria de Estado de Saúde (SESMG) em estruturar a rede pública de saúde,
com a reativação de leitos ociosos,
equipagem e o trabalho, junto ao Ministério
da Saúde, para credenciar as unidades
hospitalares do interior junto ao SUS.
Zema destacou o empenho do governo na
prevenção e combate ao coronavírus,

Foto: Divulgação

ampliando a capacidade de atendimento
hospitalar em Minas. “Estamos completando
2.885 leitos em todo o estado, este colchão
de segurança é importantíssimo. Todo o
cuidado é pouco. A nossa batalha com o
vírus está apenas começando, não é o

momento de relaxar, mas de tomarmos
todos os cuidados, como o distanciamento
social, o uso de máscaras e a higienização.
É hora de continuarmos o trabalho que nós
temos conduzindo tão bem”, reforçou o
governador.

Além de Belo Horizonte, os novos leitos
contemplam os municípios de Caratinga,
Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de
Fora, Lavras, Leopoldina, Monte Carmelo,
Passos, Patrocínio, São João Del-Rei,
Teóﬁlo Otoni e Uberlândia.
Desde abril, foram liberados 872 leitos de
UTI no estado. Em fevereiro, Minas Gerias
contava com 2.013 leitos de terapia
intensiva no SUSFácilMG, programa
estadual para regulação das unidades de
tratamento.
Números
Segundo o último Informe Epidemiológico
Coronavírus, divulgado pela Secretaria de
Estado de Saúde nesta quarta-feira (27/5),
mais da metade dos municípios mineiros
ainda não conﬁrmou nenhum caso ou óbito
da covid-19. Das 853 cidades, 408 tem
registros da doença, o que representa
47,8%.
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SUBNOTIFICAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SÃO DEBATIDAS NA
ALMG
@jornalpanetus Deputados relatam preocupação com setores afetados pela pandemia e defendem projetos de atenção à saúde.
A conﬁabilidade dos dados sobre a Covid19 em Minas Gerais e os cuidados
necessários à ﬂexibilização do isolamento
social dominaram parte dos debates na
Reunião Especial de Plenário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), na
quarta-feira (26/05).
A subnotiﬁcação dos casos de coronavírus
em Minas Gerais foi destacada pelos
deputados André Quintão e Cristiano Silveira,
ambos do PT. Eles lembraram que Minas é
um dos estados com menor índice de
testagem de Covid-19 em todo o Brasil. A
falta de testes, segundo eles, pode levar a
decisões equivocadas. “Isso pode induzir
uma ﬂexibilização antecipada (do isolamento
social), baseada em números irreais”,
advertiu André Quintão.
Em contraponto, o deputado Carlos Pimenta
(PDT) disse que Minas Gerais tem agido de
forma correta na contenção da Covid-19, algo
que se reﬂete na baixa ocupação dos leitos
de tratamento intensivo por pacientes
infectados pelo novo coronavírus. “A taxa de
ocupação dos leitos de CTI por pacientes de
Covid é de 15%”, aﬁrmou.
Um caso que destoou das notícias de Minas
Gerais nos últimos dias foi lembrado pelo
deputado Betão (PT): a situação da Escola
Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em
Barbacena, que teve 204 alunos com teste
positivo para Covid-19. Ele ressaltou que
instituição manteve os estudantes em regime
de internato, mesmo diante das
determinações de isolamento social. Betão
recomendou cautela às escolas em suas
medidas de retorno às aulas presenciais, nas
próximas semanas e meses.
Atividades econômicas durante pandemia
preocupam parlamentares
Outros parlamentares trataram de medidas
para reduzir o impacto da pandemia da
Covid-19 em diferentes setores. Marília
Campos (PT) mostrou-se preocupada com
dois segmentos que estão sem exercer suas
atividades devido ao isolamento: o setor
cultural e os proprietários de vans escolares.
Segundo ela, os motoristas das vans não
estão incluídos em nenhum programa de
auxílio dos governos federal, estadual ou
municipais.
Já o deputado Zé Guilherme (PP) mostrou
preocupação com o retorno das atividades
esportivas em Minas Gerais. Segundo ele, o
futebol proﬁssional já se prepara para

Foto: Divulgação
retornar ao campo, mas o amador e outros
esportes podem ter mais diﬁculdades.
Segundo ele, é importante entender o
esporte também como proﬁssão e, nesse
sentido, ele ressaltou que muitos atletas
estão desempregados. Ele defendeu o
debate com o governo estadual para
estabelecer prazos e normas para essa
retomada.
Patentes
O deputado Glaycon Franco (PV) defendeu
a mobilização pela aprovação do Projeto de
Lei federal 1.320/20, do deputado Alexandre
Padilha (PT-SP), que tramita na Câmara dos
Deputados em regime de urgência. Ele prevê
a quebra de patentes de medicamentos e
vacinas no combate a pandemias, como a do
coronavírus. “Temos que sensibilizar os
deputados federais para aprová-lo, pois a
cobrança de patentes pode impedir que
novos medicamentos para a Covid-19 ﬁquem
disponíveis para a população”, declarou

GONÇALVES CENTER

Glaycon Franco.
A deputada Celise Laviola (MDB) elogiou a
decisão do Colégio de Líderes da ALMG de
priorizar a votação de algumas matérias, tais
como o Projeto de Lei (PL) 1.934/20, da
deputada Ione Pinheiro (DEM), que
determina a criação de serviço virtual de
acolhimento às famílias com parente
internado com doenças infectocontagiosas.
Ele deverá ser votado nesta quinta-feira (28).
Outra proposição que deverá estar na pauta
do Plenário é o PL 1.702/20, que institui
procedimentos para a assistência domiciliar
interdisciplinar para idosos. Autor da
proposta, o deputado João Leite (PSDB)
disse que a proposta é fundamental durante
uma pandemia que ameaça a população
idosa.
As deputadas Ana Paula Siqueira (Rede),
Leninha (PT) e Andréia de Jesus (Psol)
defenderam a aprovação do PL 1.972/20, de
autoria coletiva das três. A matéria propõe

medidas de equidade na atenção integral à
saúde da população negra, em caso de
epidemias ou pandemias, surtos por doenças
contagiosas ou decretação de calamidade
pública. “Sabemos o quão importante é para
o povo negro a notiﬁcação adequada dos
registros”, realçou Ana Paula Siqueira.
Contrário à proposta, o deputado Sargento
Rodrigues (PTB) aﬁrmou que o PL 1.972/20
promove a discriminação. “A melhor forma de
atender é pela questão socioeconômica”,
argumentou. Já a deputada Andréia de Jesus
disse que o principal objetivo do projeto é
produzir dados e revelar quem são as
pessoas mortas pelo novo coronavírus. “É
impossível apagar a cor das pessoas que
estão sendo enterradas”, aﬁrmou.
O deputado Virgílio Guimarães (PT) apoiou
a aprovação do PL 1.972/20 e também
cobrou um debate mais aprofundado sobre
estratégias para a retomada econômica
posterior à epidemia.

CARLOS
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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

Eletrônica
Qualidade nos serviços
prestados! Pontualidade no prazo!

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

Endereço: Rua Helvio Moreira De Morais, 15 - Vila do Carmo / (31) 3558-5129
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VOCÊ SABE A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA?
Leandro
P. década
Chagas
- Panetu’s
Fisioterapeuta
Facebook:
uma
Jornal
para
a realização
- Site:
dewww.jornalpanetus.com.br
um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Ouvi um paciente dizer que há
tempos tinha dores, mas nunca procurou a
ﬁsioterapia, pois não sabia para que servia nem
sua importância. Intrigado, no mesmo dia,
entrei em contato com muitos amigos e
conhecidos. A todos, perguntei sempre a
mesma coisa: Você sabe para que serve e
qual a importância da Fisioterapia?Recebi
respostas surpreendentes: “Massagem”,
“Academia para quem se quebrou”. Contudo, a
resposta que me doeu foi: “É aquele tratamento
de choquinho!”.
É assustador pensar em
Fisioterapia resumida à choquinhos.
Nós, Fisioterapeutas, temos várias
técnicas de Eletroterapia com as quais
conseguimos diminuir dores no corpo, reabilitar
movimentos, recuperar certo grau de força,
funcionalidade, diminuir edemas, inﬂamações,
dentre outros. Existem ainda tratamentos
eletro-terapêuticos que estimulam a
regeneração da pele, tratando e diminuindo
feridas no corpo.
Contudo, nenhum tratamento
ﬁsioterapêutico se baseia exclusivamente em
'choquinhos'. Se assim fosse, não
precisaríamos estudar o dia inteiro durante
cinco longos anos na faculdade. Bastaria ler o
manual ou alguém falar quais botões apertar.
Deve-se ter em mente que, assim

como um bisturi é uma, dentre várias
ferramentas para um cirurgião, a Eletroterapia é
uma ferramenta para ﬁsioterapeutas e não todo
processo de tratamento.
“Mas Leandro, eu vou na
ﬁsioterapia, recebo o choquinho e volto pra
casa sem dores. É uma maravilha, menino!”.
Claro que a dor diminui, pois
alguns equipamentos servem para isso, mas
seu problema, foi resolvido? Fácil responder
isso, basta pensar: Sua dor voltou? Se o
problema que gerou a dor fosse resolvido, a
dor voltaria?... Claro que não!
Sei de casos em que os pacientes
vão e pedem pelo choquinho. Pelo contrário,
nem comparecem mais à consulta. O
engraçado é que ninguém chega ao médico
dizendo a ele qual medicamento prescrever.
Sendo assim, por que diriam ao Fisioterapeuta
qual procedimento utilizar? Cá entre nós,
concordemos que usar o “choquinho”, quando
e se necessário, é decisão do ﬁsioterapeuta.
Comentei dos analgésicos quando
conversamos sobre aquela “dorzinha amiga”.
Terapias de choquinhos funcionam de forma
semelhante. Você tem um problema que gera
dor, toma remédio (ou recebe choquinho), a dor
passa, mas o problema continua lá. Assim
como o remédio, o efeito do choquinho acaba
e as dores voltarão, pois seu problema não foi

resolvido. Ficou lá, planejando como te
atormentaria em seguida.
Por isso Fisioterapeutas possuem
formação tão complexa, estudando o dia inteiro
ao longo de cinco anos. Somos graduados
para lidar com a funcionalidade do corpo.
Tensões, dores, fraturas, desequilíbrio,
inﬂamações, feridas, enﬁm, vários problemas
que na maioria das vezes não precisam de
intervenção medicamentosa. Nosso trabalho é
reabilitar a função normal do corpo.
Somos responsáveis por avaliar
cada paciente e traçar toda conduta de
tratamento que ele precisará. Ou seja, nós,
ﬁsioterapeutas, escolhemos e apresentamos a
melhor proposta de tratamento. Digo
'apresentamos' porque é direito do paciente
saber sobre seu tratamento. Assim,
Fisioterapeuta e paciente trabalham juntos.
Claro que depois nada impede de comemorar
pedindo aquela pizza!
Para consagrar tradição, aquelas
dicas da semana não podem faltar. Hoje, mas
só hoje, mudarei um pouco o estilo. Darei dicas
para que ﬁque atento.
1º Se tem dores, procure um
Médico ou Fisioterapeuta para ser avaliado.
Fisioterapeuta é porta de entrada no sistema
de saúde, ou seja, pode ser procurado
diretamente sem encaminhamentos. Alguns

convênios ainda não aceitam esse sistema,
então, se for seu caso, peça que seu médico te
encaminhe.
2º Converse com seu
ﬁsioterapeuta sobre seu plano de tratamento.
Cada paciente é único e sua dor deve ser
avaliada individualmente. Não existe protocolo
mágico para resolver todos os problemas. Se
fosse assim, para que ter um Fisioterapeuta?
3º Fuja do Choquinho. Se foi à
consulta ﬁsioterapêutica e ﬁcou o tempo todo
só no choquinho, está na hora de rever suas
escolhas.
Temos alguns casos que
precisarão de acompanhamento o resto da
vida. Mas são poucos. Tratamento
ﬁsioterapêutico não é sentença perpétua.
Dedique-se à reabilitação enquanto necessário,
mas assim que seu problema for resolvido, siga
sua vida praticando atividade físicas numa
academia, com acompanhamento de um
Educador Físico (achou que eu não falaria da
atividade física, né? Engano seu!).
Dúvidas? Me contate pelo
whatsapp (35) 9 9970-3949 ou ligue e marque
sua consulta na clínica Atrapopens - Mariana
(31) 3558-4096.
Despeço-me hoje, mas volto!

NOVE VEREADORES SE MANIFESTAM E DECLARAM EM CARTA APOIO À
PRÉ-CANDIDATURA DE NEWTON GODOY

M.E GESSO

Mude seu ambiente

Contatos: Mário - 9 9666-5997 / Elias - 9 8606-9297
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Sociais da Leticia Aguilar
Dia das mães!!
“Mãe é força que tudo aguenta, que tudo suporta por amor. É sublime
conforto onde se aninham desesperos, desgostos, corações quebrados ou
apenas desencontrados...
Mãe é pilar seguro, colo de amor incondicional, sorriso e palavra que
acalmam, que orientam. Para todas as mães que na Terra representam o
maravilhoso milagre da criação; que geram com o seu ventre e amam com o
coração; um bom dia na data que por excelência as celebra: o Dia das Mães!”

Soliane Dias com seu novo visual! Ficou ainda mais linda!

Casal de aniversariantes do mês de maio!
Geisa 26/05 e Vander 28/05! Felicidades e muito sucesso!!

Viva dia 31! Nosso parabéns especial ao meu amado irmão
Anjinho! Nós te amamos! Felicifades! Sucesso!

Presença ilustre em nossa coluna social!
Newton Godoy - Pré Candidato ao Executivo da Primaz!

Dia 26 foi aniversário da nossa querida amiga Neirinha!
Felicidades!! Que Deus te abençoe!!

Família linda e abençoada de nosso amigo Pablo Dulico!
Lindos!

