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FAMILIARES E AMIGOS DÃO O ÚLTIMO ADEUS A DENTISTA
MARIANENSE DRA. MARISA QUINTÃO
O sentimento é que a saudade vai ser eterna. Dra. Marisa, mulher carismática, alegre, mãe extremamente dedicada, esposa apaixonada,
prossional de conduta ilibada e agora é mais uma estrela que brilha no céu.

Marisa Quintão recebendo o Troféu Empresarial 2019
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
OS DESAFIOS DOS COMERCIANTES NESTA PANDEMIA
Os novos hábitos da população nas ações de enfrentamento à COVID-19.
Comerciantes e empresários ganharam uma
responsabilidade a mais com à pandemia de
coronavírus: proteger a saúde do cidadão nas
relações de consumo. Isso vai da oferta de álcool
em gel, à demarcação do espaço em ﬁlas para
manutenção do distanciamento social.
Abrange, também, a higienização frequente de
pisos, gôndolas e caixas, e o uso de máscaras
pelos atendentes, dentre outras providências.
Mesmo que as vacinas atualmente em teste sejam
bem-sucedidas, e cheguem rapidamente à
população, cuidados com a saúde continuarão
valorizados pelo consumidor.
Nesse sentido, preocupam muito os reajustes de
até 25% que as operadoras de planos de saúde
aplicaram nos contratos, que só foram barrados
por 120 dias pela pressão do presidente da
Câmara dos Deputados. A (ANS) Agência
Nacional de Saúde Suplementar, segundo
pesquisei, só agiu após ameaça de Rodrigo Maia
de que, se a medida não fosse revisada, pautaria a

votação de um projeto de lei do Senado que
proíbe os reajustes por quatro meses.
Contudo, os planos pessoa física, cada vez mais
raros, são reajustados por índice determinado
pela ANS. O temor é que, passado este período,
as operadoras tentem "recuperar o tempo
perdido", impondo aumentos retroativos a seus
clientes de planos coletivos empresariais e por
adesão (de associações proﬁssionais, classistas
ou setoriais).
Causou estranheza a voracidade destes
reajustes. Devido ao coronavírus, houve queda
generalizada na demanda de consultas, exames e
procedimentos cirúrgicos eletivos e em âmbito
municipal mais precisamente em Mariana não foi
diferente. Essa turbulência ocorre quando
estamos revendo hábitos em função da luta contra
a Covid-19, em um cenário de menos trabalho e
renda.
Mas voltemos aos hábitos saudáveis. As pessoas
já devem ter percebido que lavávamos pouco (e

mal) as mãos. Embora antes da pandemia não
houvesse risco de contrair a Covid-19, isso deve
ter provocado milhares ou milhões de outros
problemas de saúde. Como, por exemplo, passar
mal após uma refeição. Aﬁnal, contaminação
sempre existiu. Só não prestávamos atenção a
esta ameaça.
Excelência na higiene e na limpeza têm de
continuar, inclusive nos espaços públicos,
quando voltarmos ao normal possível. E se somar
aos exercícios físicos, alimentação saudável,
boas horas de sono, consultas e exames médicos
regulares.
Embora isso seja apenas para quem já conta com
toda a infraestrutura de saneamento e habitação.
Pois, lamentavelmente, para um grande
contingente de cidadãos, a questão é muito mais
grave: eles não dispõem de água e esgoto
tratados, de coleta de lixo e nem de moradias
minimamente dignas. Esse é o real retrato das
famílias que vivem em vulnerabilidade social.

Para tanto, todas estas providências são
urgentes, porque o atendimento a algumas das
demandas, como saneamento básico, está
décadas atrasado. Devido à incompetência das
autoridades por resolver problemas fora de
períodos eleitorais, não há como as empresas
deixarem de se envolver nas soluções a desaﬁos
tão complexos e diversos.
Portanto, os cuidados com a saúde em lojas,
supermercados, shoppings, restaurantes, bares,
hotéis e outros estabelecimentos também serão
ainda mais importantes devido à longevidade e
ao envelhecimento de parcela signiﬁcativa dos
habitantes do Brasil. Com ou sem pandemias,
idosos precisam de pisos antiderrapantes, bancos
confortáveis, banheiros acessíveis e limpos, além
de disponibilidade de atendimento médico
emergencial.
Estes desaﬁos se ampliaram com a pandemia,
mas continuarão na ordem do dia depois da
tempestade.

UM HORIZONTE DE PERDÃO ÀS ESCOLAS
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
Muito tem se falado sobre a angústia das crianças
diante das aulas remotas e da diﬁculdade de muitas
escolas de se adaptarem à nova realidade. Voltar às
aulas reais parece ainda distante, pois os contextos
da pandemia não estão favorecendo e ainda o medo
e a insegurança estão vivos.
Esse medo é real e tenho visto cada vez mais de
forma concreta na clínica psicanalítica. É
impressionante constatar como muitas crianças
estão vivendo o medo de forma quieta, sem
expressá-lo. Muitas delas estão tendo sonhos com
morte mais do que o comum, se considerarmos o
cenário pré-pandemia. Nunca as crianças quiseram
tanto ter novamente em suas vidas a experiência da
escola. Por outro lado, também os professores estão
sofrendo, sentindo falta da presença, das aulas mais
reais e da interação. O retorno às aulas dessa
natureza deverá ser bem preparado pelas escolas.
Mais do que nunca, o mais urgente a ser trabalhado
não serão conteúdos extensos que parecem não ter

ﬁm. Será preciso cuidar dos afetos, das emoções e
enfatizar a interação e as experiências humanas.
Em anos de clínica, vejo como as escolas podem
ser lugares que vão do céu ao inferno na vida de
uma pessoa. Muitos guardam boas lembranças e
ensinamentos dos ambientes escolares. No
entanto, esses mesmos ambientes estão na
memória de alguns como lugares traumáticos, de
experiências de sofrimento negligenciadas. É
preciso cuidar daqueles que são os atores do
processo educativo: alunos e professores. Uma
palavra dita de forma violenta, o incentivo à
comparação, a meritocracia, podem ser elementos
desencadeadores de traumas que tornarão aqueles
alunos, adultos afetados. Também é comum
veriﬁcar pessoas que foram desacreditando no seu
potencial, construindo uma autoimagem negativa
devido ao fato de não alcançarem objetivos
restritos ou não simplesmente não se adequarem a
métodos arcaicos e fechados. Escolas pouco

criativas geram traumas!
É um fato que hoje os proﬁssionais da educação
estão mais atentos às demandas psíquicas e de
ordem emocional de seus alunos. No entanto, é
preciso que toda a escola o esteja e seja parte de
seu projeto pedagógico de forma efetiva (não
apenas para constar em um documento). No
passado, havia maior negligência de elementos
que propiciariam no futuro graves traumas, que
hoje chamamos de bullying. O fato de não ser
nomeado no passado, tornava esse comportamento
perverso como algo próximo à normalidade.
Assim, muitos alunos há décadas tinham que
vivenciar esse sofrimento em silêncio (até mesmo
em relação aos pais, pois muitos temiam que seus
pais não o entenderiam bem).
As escolas possuem uma chance quando
retornarmos às aulas presenciais: mudar seu foco!
Em caráter de urgência, é preciso buscar
incessantemente resgatar o desejo pelo estudo,

pelo conhecimento, pelas experiências, pelos
outros, pelo humano, pelo criar, por si mesmo! O
desejo anda esquecido pelas escolas e os alunos
não conhecem há tempos essa dimensão humana.
A escola deve buscar ser um local de vida, e não de
competição, angústia, ansiedade e depressão.
Dessa maneira, podemos vislumbrar um horizonte
de perdão às escolas.

dentzrene

René Dentz

COMO PENSAR NO FUTURO?
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Como o presente está em standby, falam do
futuro: 2021, 2022; de eleições, reeleições ou o
que vai acontecer na ciência, religião, história,
geograﬁa, matemática, enﬁm, em todas as áreas
do conhecimento que norteiam o mundo. Custo a
me acostumar com previsões e planejamentos a
médio e longo prazos.
Preﬁro viver profundamente o presente, a ter que
me amarrar nas dobras e adivinhações futurísticas.
Imagino, hipoteticamente, como seria o ano
3.000. Novos dogmas? Novos deuses? A
tecnologia de hoje será jurássica. Doenças
terminais passarão para o nível 1. Que os
cientistas me corrijam, se o termo estiver em
desacordo com as deﬁnições. De ciência e
tecnologia pouco sei. Os seres terão mais
qualidade de vida? Talvez mais permanência na

terra; muitos viverão para além de cem anos, sem
limitações e doenças degenerativas.
O passamento, creio eu, será mais aceitável,
aﬁnal tudo se transforma em partículas de
energia a girar nesse éter inﬁnito. O universo é
um milagre do cosmo, de nanopartículas que se
juntaram para formar átomos. Do mesmo modo,
as letras formam palavras, as palavras orações, as
orações textos. Acredito piamente que a geração
3.000 terá mais informações e cultura para
compreensão de que o corpo é energia, que se
despe da carne para se juntar às nanopartículas
num processo contínuo de reconstrução do
universo. Volto meus pensamentos para a
realidade. Meu ano fugiu da rota. Doenças,
tristezas, perdas, pelejas, e pequenas pausas para
respirar.
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Já não tenho tempo para escrever sobre o caos e
as mazelas da política. Aqui não vai nada bem,
mas há pessoas que botam fé; coloquei minha
barba de molho há tempos. Essa política não me
agrada, não me convence, não me engana. Vivo
com o pé atrás, os olhos abertos, as costas
encostadas na parede. Outro dia um taxista me
disse que anda enervado com tanta politicagem e
que vota em branco há duas eleições. Voto nem
deveria ser obrigatório. Em 3.000 ninguém será
obrigado a votar em ninguém, nem invalidar ou
votar em branco. Quem decidir votar, não terá o
aborrecimento de sair de casa; o voto será virtual,
pois tudo será conectado. Nem terá a chatice do
comício. Será que essa geração hiperconectada
terá liberdade?
Viver em 3.000 terá vantagens em relação ao
mundo desconectado de hoje. A transparência
política, administrativa e ﬁnanceira deixará de
ser apenas ﬁcção legislativa; não haverá
reeleição, monopólio, gastos com luxo, vale
alimentação, vale moradia, vale isso, vale aquilo,
porque desigualdades não existirão; nepotismo,

perseguições, injustiças, pilantragens serão
conceitos de que marcam um passado a ser
negado. O congresso não será formado por
políticos, mas por cidadãos comuns indicados
pela sociedade. Ando com os pés sobre as águas,
idealizando o ano 3.000. Culpa da incurável
insônia. A literatura é para concretizar o sonho
mais absurdo do sujeito desperto.
Pela janela estática do presente só vejo
catástrofes, pandemia, violência, mortes. Parece
insanidade ﬁcar sonhando um futuro ideal,
quando não há sequer como transpor a eternidade
deste presente atordoado.

#fiqueligado
com Leticia Aguilar e Cassiano Aguilar
De Segunda a Sexta postamos várias
notícias, novidades e sorteios no instagram
do Jornal Panetu’s!
Siga-nos!
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HISTÓRIA DO SEMINÁRIO DA ARQUIDIOCESE DE MARIANA, INSTITUIÇÃO
DE ENSINO MAIS ANTIGA DE MINAS, SERÁ TEMA DE EVENTO ONLINE
@jornalpanetus O seminário está completando 270 anos de atuação e ensino.
A história do Seminário São José da
Arquidiocese de Mariana, instituição de ensino
mais antiga de Minas Gerais, será tema da
Semana Acadêmica Dom Luciano. O evento,
que está em sua terceira edição, será realizado
online entre os dias 24 a 28 de agosto.
“O Seminário, no conjunto da Igreja Particular
de Mariana, se apresenta como a instituição
mais querida, pela qual nós devemos ter mais
cuidado, porque ela forma os futuros ministros
(pastores, padres) do povo de Deus. E o nosso
S e m i n á r i o t e m re a l i z a d o c o m m u i t a
propriedade esta missão”, disse o arcebispo de
Mariana, Dom Airton José dos Santos.
Neste ano, o Seminário está completando 270
anos de atuação e ensino. Para o reitor do
Seminário, padre Valter Magno de Carvalho,
celebrar data é de fato uma grande graça. “E a
Semana Acadêmica tratar deste tema nos ajuda
a ter um olhar sobre a história do nosso
seminário. Muitas questões ﬁcaram esquecidas
com o passar do tempo, e a Semana Acadêmica,
com as diversas propostas que ela traz nas
temáticas das conferências e mesas redondas,
apresenta a oportunidade de a gente conhecer e
aprofundar, um pouco mais a história do nosso
Seminário”, aﬁrmou.
Organizada pela arquidiocese, a Faculdade
Dom Luciano e o Seminário, a programação da
Semana contará com conferências, mesas
redondas e uma celebração.
Padre Edmar José da Silva, coordenador
arquidiocesano de pastoral e ex-formador do
Seminário de Mariana, sublinha a pertinência
do tema que será tratado na Semana Acadêmica
Dom Luciano. “O Seminário de Mariana é uma
das instituições de ensino mais antigas de

Minas Gerais e formou diversos sacerdotes
para a própria Arquidiocese e para diversas

Dioceses e Arquidioceses do Brasil. Portanto,
tem um papel muito importante na história da

Igreja de Minas Gerais e do Brasil. Manter viva
a memória desta instituição é sinal de
sabedoria e motivo de gratidão a Deus e a todos
que atuaram nela ao longo destes 270 anos.
Além disso, serve de inspiração para aqueles
que atualmente continuam diretamente
envolvidos nos trabalhos formativos”. Citando
Dom Luciano Mendes, padre Edmar recorda
que o seminário é “um jardim, onde a semente
da vocação é lançada: Deus dá o sol e a chuva,
e o formador coloca o adubo e tira as ervas
daninhas que obstaculam o crescimento da
semente”.
O diretor acadêmico da Faculdade Dom
Luciano, padre Edvaldo Antonio de Melo, disse
estar muito animado com a programação e conta
com a participação de todos. Segundo ele, “a
Semana Acadêmica será uma oportunidade
para fazer memória dos 270 anos de história do
Seminário, trazendo para o Hoje de nossas
vidas também o testemunho de tantas pessoas
que doaram suas vidas a serviço da Igreja de
Minas e do Brasil”. Padre Edvaldo acrescentou
ainda “o Seminário de Mariana é uma
Instituição quase tricentenária, da qual nasceu
a Faculdade Dom Luciano Mendes”.
Servo de Deus Dom Luciano
Os 14 anos da Páscoa do Servo de Deus Dom
Luciano também serão celebrados nesta
Semana. No dia 27 de agosto, o arcebispo de
Mariana, Dom Airton José dos Santos celebrará
uma missa, no Santuário de Nossa Senhora do
Carmo, pelo aniversário de falecimento de Dom
Luciano Mendes de Almeida.
Toda a programação da Semana Dom Luciana
será transmitida pelo canal da arquidiocese no
Youtube.

UNIÃO EMPRESARIAL PELA CADEIA PRODUTIVA DA COMUNICAÇÃO
@jornalpanetus Câmara da Comunicação e do Audiovisual se reúne de forma on-line e debate futuro do setor.
A Câmara da Indústria Comunicação e do
Audiovisual da FIEMG se reuniu nesta quinta-feira, 20
de agosto, de forma on-line, e debateu sobre formas de
atuação conjunta entre os diversos setores que
compõem essa extensa cadeia produtiva, buscando
soluções que minimizem os impactos da crise causada
pela pandemia do novo coronavírus sobre as empresas
e trabalhadores. Uma pesquisa realizada pelo
Colegiado, que foi apresentada no encontro virtual,
mostra os principais problemas enfrentados neste
momento.
A pesquisa realizada pela Câmara entre 9 e 20 de julho
mostra que 73% dos empreendedores do audiovisual
enfrentam diﬁculdades para honrar compromissos
básicos como aluguel, contas de energia e água, além
de pagar em dia os trabalhadores do setor. Cerca de
60% deles tiveram projetos paralisados em função da
pandemia. Os recursos parados somam R$ 36 milhões.

Para o presidente da Câmara, Rodrigo Fernandes, o
momento pede diálogo aberto e franco com as
diferentes instâncias governamentais, para sensibilizálos da necessidade de direcionamento de recursos para
as áreas mais afetadas. "Há verba de projetos que
podem voltar a ser desenvolvidos, bem como auxílios
emergenciais, que podem auxiliar de forma
substantiva centenas de empresas e milhares de
trabalhadores. Vamos levar, ao Estado e à União
nossos pleitos nesse sentido de forma organizada",
aﬁrma.
Durante a reunião foi apresentado ainda a criação do
Grupo de Trabalho da Comunicação, dentro da
Câmara, que reunirá empresas do setor de publicidade
e propaganda e jornais, revistas e rádios. O GT será
liderado pelo presidente do Sindicato das Agências de
Propaganda de Minas Gerais (Sinapro-MG), André
Lacerda.
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FUNDAÇÃO RENOVA OFERECE 9 MIL VAGAS EM CURSOS DE INICIAÇÃO
PROFISSIONAL PARA JOVENS
@jornalpanetus Inscrições estão abertas até 4/9 em Minas Gerais e no Espírito Santo; aulas serão on-line como medida de segurança.
Jovens da bacia do rio Doce, em Minas Gerais e
no Espírito Santo, têm uma oportunidade para
estudar e se preparar para o mercado de trabalho.
Até 4 de setembro a Fundação Renova
disponibiliza cursos gratuitos de iniciação
proﬁssional, que serão ministrados pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
São disponibilizadas 9.000 vagas, distribuídas
em 13 cursos, com duração média de 14 horas
cada um.
Como medida de segurança diante da pandemia
do novo coronavírus, os cursos serão realizados
no formato on-line, para manter o
distanciamento social.
Cada jovem poderá escolher até dois cursos das
seguintes áreas: Consumo consciente de energia;
Educação ambiental; Empreendedorismo;
Fundamentos da logística; Lógica de
programação; Tecnologia da informação e
comunicação; Metrologia; Noções básicas de
mecânica automotiva; Segurança do trabalho;
Desvendando a indústria 4.0; Desvendando a
Blockchain; Desvendando o BIM (Building
Information Modeling); e Lean Manufacturing.
Para participar, os jovens devem ter entre 16 e 29
anos e solicitado cadastro na Fundação Renova.
Os interessados devem preencher um formulário
eletrônico, disponível em:
https://forms.gle/TAKzNXdYNtGYE6ﬁ9.
Após a inscrição, o Senai enviará em até dez dias
um link de acesso ao conteúdo. No ﬁnal do
curso, os participantes receberão certiﬁcado de
conclusão.
Para assistir às aulas, os participantes precisam
de computador, tablet ou celular com acesso à
internet e os navegadores Mozila Firefox ou
Internet Explorer com Adobe Flash Player
instalados.
“Os cursos de iniciação proﬁssional fazem parte
dos projetos de reparação coletiva chamados
Caminhos da Retomada, da Fundação Renova.
Essa série de ações visa auxiliar as pessoas a
retomarem as atividades econômicas, por meio
de dicas de educação ﬁnanceira, qualiﬁcação
proﬁssional, acesso ao mercado de trabalho,
desenvolvimento de empreendedorismo e acesso
a crédito”, diz Deborah Goldemberg, gerente

socioeconômica da Fundação Renova.
“São ações importantes para o desenvolvimento
das comunidades. Hoje, existe uma demanda
muito grande de qualiﬁcação proﬁssional por
parte dos jovens, que almejam uma qualiﬁcação
proﬁssional a ﬁm de se prepararem para o
mercado de trabalho. Os cursos de iniciação
proﬁssional contribuem não só para o
desenvolvimento pessoal, mas também para o
desenvolvimento econômico dos municípios”,
diz o especialista em Economia e Inovação da
Fundação Renova, Roberto Ruggeri.
Parceria com o Senai

Os cursos de iniciação proﬁssional são frutos da
parceria entre a Fundação Renova e o Senai. São
áreas de conhecimento já trabalhadas pela
instituição da indústria. A parceria permite a
oferta de mais proﬁssionais dedicados ao
acompanhamento e orientação dos alunos
durante os cursos.
Para Mateus Simões de Freitas, diretor regional
do Senai ES, a parceria vai além da simples
oferta de cursos ao possibilitar a geração de
renda e a empregabilidade dos participantes. “Os
cursos oferecem uma primeira competência
rápida. A oportunidade permite que o jovem

entenda sua vocação e tenha um primeiro
contato com o mercado de trabalho, podendo
gerar renda e investir cada vez mais na sua
formação proﬁssional”, explica Freitas.
O diretor regional do Senai MG, Christiano
Leal, aﬁrma que o objetivo dos cursos também é
despertar o interesse dos jovens para uma área de
atuação. “Quando você realiza um trabalho
social para que os jovens entendam quais são as
oportunidades que existem em uma carreira
proﬁssional, você está abrindo o horizonte deles,
despertando o interesse”, diz Leal.
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ELEIÇÕES OURO PRETO: MARISA XAVIER DECLARA APOIO À
PRÉ-CANDIDATURA DE ANGELO OSWALDO E REGINA BRAGA
@jornalpanetus

Segundo Angelo, esta é uma união de pessoas que visam o bem-estar da população de Ouro Preto.

Diante da Matriz de Nossa Senhora de Nazaré
e junto ao busto do Dr. Benedito Xavier, a exprefeita Marisa Xavier anunciou, no último
sábado (22), em Cachoeira do Campo, seu apoio
aos pré-candidatos à Prefeitura de Ouro Preto
Angelo Oswaldo e Regina Braga. “Eles
representam a esperança e a certeza de
recuperação do nosso sofrido município”,
reforçou Marisa.
Para Angelo, “é um momento muito especial
para todos que estamos nesse movimento de
renovação da política de Ouro Preto. Marisa
Xavier nos traz uma palavra de estímulo, de
encorajamento e de conﬁança. Estamos unindo
aqueles que têm compromisso com o bem-estar
do nosso povo, com a seriedade no tratamento
da coisa pública, cada um trazendo a sua
contribuição para uma mudança efetiva

Foto: Divulgação

visando uma vida melhor para toda Ouro
Preto”.
A pré-candidata à vice-prefeita, Regina Braga,
também comemora o apoio: “é um dia muito
especial para Ouro Preto, com a vinda desta
mulher forte conosco, que é a Marisa Xavier,
uma ouro-pretana muito querida, que tem uma
história e experiência com o município”.
Angelo Oswaldo é advogado e jornalista e tem
uma grande trajetória política e administrativa,
em Minas Gerais e no Brasil. Foi ministro
interino da Cultura, presidente do Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram) e do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) e duas vezes secretário de Estado de
Cultura. Também foi prefeito de Ouro Preto por
três mandatos (1993-1996; 2005-2008; 20092012). Atualmente, é ﬁliado ao partido verde.

OMS PEDE CAUTELA COM PLASMA PARA COVID-19 APÓS
AUTORIZAÇÃO DOS EUA
@jornalpanetus Segundo a organização, indícios de eciência são baixos.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi
reticente, nessa segunda-feira (24) ao o uso de
plasma de pacientes recuperados de covid-19
para tratar os doentes. Segundo a OMS, os
indícios que apontam sua eﬁciência continuam
sendo de "baixa qualidade", apesar de os
Estados Unidos (EUA) erem emitido uma
autorização emergencial para essa terapia.
O chamado plasma convalescente, que é usado
há tempos para tratar doenças, surgiu como a
polêmica mais recente da corrida por terapias
contra a covid-19.
No domingo (23), a Food and Drug
Administration (FDA), agência reguladora de
remédios dos Estados Unidos, autorizou seu uso
depois de o presidente Donald Trump acusar a
agência de segurar o lançamento de vacinas e
terapias por motivos políticos.
A técnica envolve a retirada de plasma rico em
anticorpos de pacientes que se recuperaram da
covid-19 para dá-los àqueles que estão sofrendo
infecções ativas graves, na esperança de que se
recuperem mais rapidamente.
Soumya Swaminathan, cientista-chefe da OMS,
disse que só alguns testes clínicos com plasma
convalescente produziram resultados, e que até
agora os indícios não foram convincentes o
bastante para aprová-lo, a não ser como terapia
experimental. Embora alguns testes tenham
mostrado algum benefício, explicou ela, foram
pequenos e seus dados são inconclusivos por
enquanto.
"No momento, ainda são indícios de muito baixa
qualidade", disse Swaminathan em entrevista

coletiva. "Por isso, recomendamos que o plasma
convalescente ainda seja uma terapia
experimental, ele deveria continuar sendo
avaliado em testes clínicos aleatórios bem
concebidos."
Os estudos são conﬂitantes: um estudo chinês
indicou que o plasma de duas pessoas que se
recuperaram do novo coronavírus não fez
diferença em pacientes hospitalizados, enquanto
outra análise de diversos estudos mostrou que

ele pode diminuir o risco de morte.
Um desaﬁo, acrescentou Swaminathan, é a
variabilidade do plasma, já que ele é colhido de
muitas pessoas, produzindo um resultado menos
padronizado do que os anticorpos monoclonais
criados em laboratório.
Bruce Aylward, conselheiro-sênior da OMS,
acrescentou que, além da eﬁciência do plasma,
também existem riscos de segurança em
potencial que precisam ser veriﬁcados. "Existem

vários efeitos colaterais", disse ele, que vão de
febres suaves a lesões pulmonares graves ou
sobrecarga circulatória. "Por essa razão, os
resultados de testes clínicos são extremamente
importantes."
Neste mês, o Instituto Nacional de Saúde dos
EUA anunciou que está concedendo milhões de
dólares para um teste de estágio intermediário
de plasma convalescente.
Foto: Divulgação
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5º PRÊMIO INOVA MINAS GERAIS ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS
@jornalpanetus Iniciativa reconhece boas práticas e ideias inovadoras na administração pública estadual.

Desde segunda-feira (24) estão abertas as
inscrições para a 5ª edição do Prêmio Inova Minas
Gerais. Servidores do Poder Executivo têm até
22/9 para participar, enviando boas práticas e
ideias inovadoras que contribuem com a gestão
governamental – tanto aquelas que já foram
implementadas e geraram resultados positivos
quanto as que têm potencial para qualiﬁcar, ainda
mais, a prestação do serviço público no Estado. As
inscrições podem ser feitas no site do concurso.
O edital da premiação foi publicado pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
(Seplag), responsável pelo prêmio, em parceria
com o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG). Podem participar do concurso

servidores estaduais com cargos efetivos ou
comissionados, designados, contratados,
empregados públicos, estagiários, bolsistas e
militares.
Nesta edição, o Prêmio Inova conta com duas
modalidades. São elas: “Iniciativas
Implementadas de Sucesso” – dividida nas
modalidades “Inovação em Processos
Organizacionais” e “Inovação em Políticas
Públicas” – e “Ideias Inovadoras
Implementáveis”.
Premiação
Como nos anos anteriores, haverá premiação em
dinheiro e menção honrosa. Os vencedores
receberão: 1° lugar - R$ 5 mil; 2° lugar – R$ 3,5

*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

mil; 3° lugar – R$ 2 mil; 4º lugar – menção
honrosa.
Uma novidade desta edição é que, na segunda
etapa do concurso, os trabalhos ﬁnalistas serão
submetidos a uma votação popular, aberta a todos
os cidadãos, que podem votar apenas uma vez para
cada categoria e modalidade.
A mudança é resultado de uma parceria ﬁrmada
com a Ouvidoria-Geral do Estado (OGE), que
concederá aos vencedores da categoria “Iniciativas
Implementadas de Sucesso”, na modalidade
“Inovação em Políticas Públicas”, o selo “O
Estado Sabe Ouvir”.
O selo é um reconhecimento às melhores
iniciativas inovadoras promovidas em políticas

públicas e pode ser aplicado em cartões de visita,
currículos, assinatura de e-mails e páginas de
internet, como blogs, redes de relacionamento
acadêmico e proﬁssionais.
Aprimoramento
O secretário de Estado de Planejamento e Gestão,
Otto Levy, destaca a relevância da iniciativa na
administração pública. “O Prêmio Inova
demonstra o engajamento dos servidores
estaduais no processo de transformação e no
aprimoramento da gestão pública. No cenário
desaﬁador vivenciado pelo Governo de Minas, a
inovação tem papel fundamental. É por meio dela
que conseguiremos qualiﬁcar cada vez mais a
prestação de serviços à população e, assim, ter um
Estado mais eﬁciente. Toda ideia que possa
contribuir com esse trabalho será valorizada”,
aﬁrma.
Projetos vencedores
Na última edição do Prêmio Inova, o trabalho
“Sistema Ponto Digital: mais economia e
eﬁciência na gestão de Recursos Humanos do
Estado” venceu em primeiro lugar na categoria
“Iniciativas Implementadas de Sucesso”. O Ponto
Digital, da Seplag, é utilizado atualmente em 30
órgãos estaduais localizados na Cidade
Administrativa e em outros dez fora do complexo.
Cerca de 25 mil servidores estão ativos no sistema.
Já na categoria "Ideias Inovadoras
Implementáveis", o projeto vencedor foi
"VacinAPP: Sistema de agendamento de
vacinação e cartão de vacinas digital”. Também
se destacaram, nessas modalidades, outras
iniciativas e propostas nas áreas de Educação,
Saúde e direitos humanos, entre outras.
Nas quatro edições anteriores, o Prêmio Inova
Minas Gerais recebeu mais de 800 trabalhos em
todas as categorias e premiou 46 iniciativas e
ideias. Dessas, 42 receberam prêmio em dinheiro e
14 receberam menção honrosa.
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PRESIDENTE SANCIONA LEI SOBRE REEMBOLSO DE SHOWS E PACOTES
TURÍSTICOS
@jornalpanetus

Operações deverão ocorrer sem custo adicional, taxa ou multa.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que
trata do adiamento e cancelamento de serviços,
reservas e eventos de turismo e culturais afetados
pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).
A Lei nº 14.046/2020 foi publicada nesta terçafeira (25) no Diário Oﬁcial da União (DOU) com
um veto.
De acordo com o texto, na hipótese de
adiamento ou cancelamento de serviços, reservas
e eventos – como shows, espetáculos, pacotes
turísticos, sessões de cinema, espetáculos teatrais
–, as plataformas digitais de venda de ingressos,
o prestador do serviço ou a empresa responsável
não serão obrigados a reembolsar, em reais, os
valores pagos pelo consumidor. No entanto, eles
devem assegurar a remarcação do serviço
cancelado ou a disponibilização de crédito para
uso ou abatimento na compra de outros serviços,
reservas e eventos.
No caso de remarcação, ela deve ser feita em até
18 meses após o ﬁm do estado de calamidade
pública em razão da pandemia da covid-19,
previsto para 31 de dezembro, e nos mesmos
valores e condições dos serviços originalmente
contratados. Já o crédito recebido poderá ser
utilizado pelo consumidor no prazo de 12 meses,
contado a partir da mesma data. Nesse caso,
serão descontados os valores referentes aos
serviços de agenciamento e de intermediação já
prestados.
Em todas as situações, essas operações deverão
ocorrer sem custo adicional, taxa ou multa ao
consumidor, em qualquer data a partir de 1º de
janeiro de 2020. O consumidor terá prazo de 120
dias, contado da comunicação do adiamento ou
do cancelamento dos serviços, ou 30 dias antes
da realização do evento, o que ocorrer antes, para
pedir a remarcação ou crédito.
Caso essa solicitação não seja feita no prazo de
120 dias por motivo de falecimento, de
internação ou de força maior, esse prazo será

Foto: Divulgação

prorrogado pelo mesmo período em favor do
consumidor, do herdeiro ou do sucessor, a contar
da data de ocorrência do fato impeditivo da
solicitação.
Reembolso
Na impossibilidade de remarcação ou de
disponibilização de crédito, deve ser feito o
reembolso aos consumidores. Nesse caso, o
prestador poderá fazer acordo com o cliente para
devolução dos valores ainda durante a pandemia
ou terá até 12 meses depois do ﬁm do estado de
calamidade para fazer a restituição integral.

O presidente vetou trecho da lei que estabelece
que os fornecedores estão desobrigados de
ressarcir o consumidor pelo adiamento ou
cancelamento do serviço caso ele não ﬁzesse a
solicitação no prazo estipulado. O presidente
argumentou que a medida viola os objetivos e
princípios da Política Nacional das Relações de
Consumo, notadamente no que diz respeito à
vulnerabilidade do consumidor.
“Além disso, o dispositivo está em descompasso
com o princípio da vedação do enriquecimento
sem causa, disposto nos artigos 884, 885 e 886,

da Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), haja
vista possibilitar em descumprimento negocial
entre as partes”, diz a mensagem da Presidência,
encaminhada ao Congresso, também publicada
nesta terça-feira no DOU. Os parlamentares
farão a análise do veto e poderão mantê-lo ou
derrubá-lo.
As regras previstas na lei também são aplicadas
aos casos em que o serviço, a reserva ou o evento
adiado tiver que ser novamente adiado em razão
da pandemia, bem como aos novos eventos
lançados no decorrer do período da emergência
em saúde pública e que não puderem ser
realizados pelo mesmo motivo.
Estão incluídos na lei, no setor do turismo, os
meios de hospedagem (hotéis, albergues,
pousadas, aluguéis de temporada, airbnb), as
agências de turismo, as empresas de transporte
turístico, as organizadoras de eventos, os parques
temáticos e os acampamentos. No setor da
cultura, os cinemas, teatros, plataformas digitais
de vendas de ingressos pela internet, os artistas
(cantores, atores, apresentadores e outros) e
demais contratados pelos eventos.
Artistas
Os artistas, palestrantes ou outros proﬁssionais
já contratados para os eventos cancelados não
terão obrigação de reembolsar imediatamente os
valores dos serviços ou cachês. Isso vale
inclusive para shows, rodeios, espetáculos
musicais e de artes cênicas. A devolução
acontecerá apenas se não houver remarcação do
evento em 12 meses, contados do ﬁm do estado
de calamidade pública.
Somente depois de o evento ter sido remarcado
e não ocorrer na nova data, ou se a nova data não
tiver sido acertada, é que os valores adiantados
deverão ser devolvidos, corrigidos. Enquanto
vigorar o estado de calamidade pública, serão
anuladas multas por cancelamentos desse tipo de
contrato.
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ENTRA EM OPERAÇÃO NOVO SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS PELA JUSTIÇA
@jornalpanetus

Ferramenta amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o
Banco Central e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) colocaram em
funcionamento, na terça-feira (25), um novo
sistema eletrônico que amplia as possibilidades
de busca e bloqueio judicial de ativos no
Sistema Financeiro Nacional.
O Sistema de Busca de Ativos do Poder
Judiciário (SisbaJud) substitui o BacenJud, cujo
código se tornou obsoleto e não permitia novos
avanços tecnológicos.
Além do envio eletrônico de pedidos de

informações básicas sobre contas e saldos, o
que já era permitido pelo BacenJud, pelo novo
sistema os juízes poderão requerer diretamente
às instituições ﬁnanceiras informações mais
detalhadas sobre os ativos de investigados.
Entre as informações que agora podem ser
requisitadas eletronicamente pelos magistrados
estão extratos bancários; contratos de abertura
de contas corrente e de investimento; faturas de
cartões crédito; contratos de câmbio; cópias de
cheques; e extratos no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).

O SisbaJud passa a permitir também o
bloqueio eletrônico e célere não só de ativos em
conta corrente, como também de ativos
mobiliários, como ações e títulos de renda ﬁxa.
Para o presidente do Supremo Tribunal Federal
e do CNJ, Dias Toffoli, o novo sistema deve
garantir “maior agilidade nas comunicações
entre os órgãos do Judiciário e as instituições
ﬁnanceiras, sempre com o devido resguardo da
segurança e do sigilo das informações”.
O presidente do Banco Central, Roberto
Campos Neto, destacou que o novo sistema

permite a comunicação direta entre juízes e
instituições ﬁnanceiras, acelerando o trânsito de
informações.
“Por seu intermédio [do SisbaJud], as ordens
judiciais são dirigidas instantaneamente ao
Sistema Financeiro e deixam de passar por
tratamento do Banco Central, permitindo a que
os magistrados tenham acesso rápido e seguro
às informações bancárias necessárias à
prestação jurisdicional”, disse Campos Neto.

MINAS GERAIS MANTÉM CRIAÇÃO DE EMPREGOS E ABRE 15,8 MIL POSTOS
DE TRABALHO EM JULHO
@jornalpanetus Dados do Caged apontam que estado segue tendência de recuperação da economia mesmo com a pandemia.
Minas Gerais conseguiu manter, pelo segundo
mês consecutivo, saldo positivo de criação de
empregos. Em julho de 2020,15.843 novos postos
de trabalho foram abertos, mesmo em meio à crise
ﬁnanceira provocada pela pandemia de covid-19.
As informações são da análise mais recente do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), feita pelo Ministério da Economia e
divulgada na última sexta-feira (21/8).
O Caged mostra a diferença entre os números
de pessoas admitidas e demitidas nos estados
brasileiros. Em Minas, os últimos dados
revelam que 114.634 trabalhadores foram
contratados formalmente no último mês,
enquanto o total de demitidos foi de 98.791.
Esse é o melhor desempenho do estado desde
que os efeitos do coronavírus passaram a ter
reﬂexos na economia, em março de 2020.
Para se ter uma ideia, em junho, quando a
economia mineira começou a dar sinais de
recuperação, o saldo de criação de empregos foi
de 1.795. O bom resultado, que vem sido

mantido e aprimorado, se deve a um esforço
conjunto do Governo de Minas e do setor
produtivo para assegurar a abertura de postos de
trabalho no estado.
Destaques
Os destaques de julho no estado foram a
indústria de transformação, que abriu 5.584
postos, e a construção civil, com 5.205 novos
empregos. O comércio, com setor de reparação
de veículos automotores e motocicletas,
também foi responsável por gerar 2.995
admissões.
Caged
O Caged é um registro administrativo que
permite acompanhar as ﬂutuações do mercado
de trabalho formal a partir das informações
sobre admissões e demissões dos empregados
regidos pelo regime da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Os dados estão sujeitos a
ajustes ao longo dos próximos 12 meses.
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PJ MINAS DISCUTIRÁ MEIO AMBIENTE TAMBÉM EM 2021
@jornalpanetus Projeto de 2020 será estendido; coordenadores buscam manter interação com jovens, até a volta das atividades presenciais.
Diante das limitações impostas pela pandemia de
covid-19, os atuais coordenadores do Parlamento
Jovem de Minas (PJ Minas) decidiram estender a
edição 2020 para 2021, de modo que os jovens
tenham a oportunidade de discutir e propor ações
para o tema Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, com direito às atividades presenciais,
que sempre foram tão ricas para os estudantes.
A decisão foi tomada em reunião virtual realizada
na última quinta-feira (20), entre a coordenação
estadual, representantes de 16 polos regionais do
projeto e outros parceiros da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na
realização do PJ Minas. Apesar das diﬁculdades
encontradas, principalmente pelas cidades
menores, onde há muitos alunos sem acesso aos
meios digitais, a maioria se mostrou disposta a
manter toda a interação possível entre os jovens,
mesmo com a necessidade de distanciamento
social e as escolas fechadas.
Equipes de municípios como Piedade do Rio
Grande (Polo Vertentes), Malacacheta (Polo Alto
Jequitinhonha/Mucuri), Carvalhópolis (Polo Sul
IV), Três Pontas (Polo Sul II), Arcos (Polo Oeste),
Catas Altas e São Gonçalo do Rio Abaixo (Polo
Médio Piracicaba), presentes à reunião, se
mostraram muito satisfeitos com a extensão do
projeto, pois não haviam conseguido realizar as
atividades propostas sem a possibilidade de
contato presencial com os alunos.
O grupo agora analisa sugestões que foram
apresentadas durante a última reunião, com o
objetivo de montar um plano conjunto de novas
ações para o PJ Minas. O plano deverá deﬁnir, por
exemplo, como se dará a participação dos
estudantes do 3º ano do ensino fundamental, qual
será o formato dos cursos de capacitação de
coordenadores e, ainda, como se dará a inscrição
de novas câmaras interessadas em participar do
projeto em 2021. Outra reunião está marcada para
a próxima segunda-feira (31/8/20).

"A realidade dos municípios é muito diversa.
Precisamos construir as soluções conjuntamente,
para que todos possam avançar juntos", disse a
gerente-geral da Escola do Legislativo da ALMG,
Ruth Schmitz. A coordenação estadual está
cadastrando voluntários, entre os coordenadores
regionais, para ajudar na organização das
reuniões, que devem passar a ser semanais.
Solidariedade e compartilhamento geral
seguem como alternativa
Já os municípios que conseguiram avançar
oferecem compartilhamento de produtos para
toda a rede do Parlamento Jovem, como os vídeos
com conteúdos de formação feitos pela equipe de
Paracatu (Polo Noroeste). O coordenador Vinícus
Mendonça disse que seguiu o exemplo do
município de Guaxupé (Polo Sudoeste), que

primeiro fez as oﬁcinas em formato de vídeos, e
que o material agora está disponível para todas as
cidades que quiserem utilizar.
Coordenadora do PJ de Malacacheta, Deliane
Barbosa contou que no município um grupo de 13
alunos "não deixa o projeto parar". A Câmara
municipal vai realizar, agora em setembro, o II
Seminário de Educação Política, cujo públicoalvo são os candidatos a vereador na cidade. A
ideia é que os próprios jovens repassem conteúdos
de formação política para esses candidatos.
Deliane Barbosa, uma das que se declaram
apaixonadas pelo Parlamento Jovem, sugeriu que
todas as câmaras participantes se unam e que, a
cada 15 dias, uma cidade ﬁque responsável por
produzir alguma ação ou conteúdo que possa ser
compartilhado.
Para manter ativa a interação entre os estudantes,

a coordenadora do Polo Metropolitano, Edelways
Campos Farias, aﬁrmou que está sendo feita uma
sondagem para levantar temas relevantes do
cotidiano dos jovens, que depois serão discutidos
em lives com proﬁssionais de saúde e outros. A
primeira deverá ser realizada no início de
setembro. "Vamos divulgar em nossos grupos
para que todos, de todas as cidades, possam
participar", diz a coordenadora, que é servidora
da Câmara de Belo Horizonte.
Ajuda mútua
Essa união em torno do PJ Minas, na opinião de
Edelways Campos, é fundamental,
principalmente para os municípios menores, que
não têm muita capacidade de mobilização ou
produção de conteúdo, nos meios digitais.
"Juntamente conosco, no polo, estão Felixlândia
e Juatuba. Se não fosse pelos trabalhos que
desenvolvemos aqui, talvez eles já tivessem
desistido", disse.
O Polo Metropolitano conseguiu concluir a etapa
municipal do projeto e realizou de modo virtual,
também na última quinta-feira (20), sua plenária.
Os jovens discutiram e votaram 25 propostas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, sendo que seis delas foram
priorizadas. Tudo isso ﬁcará registrado, para ser
aproveitado nas etapas seguintes, de acordo com o
novo calendário 2020/2021.
Em se tratando de educação para cidadania,
melhor um pouco do que nada. A frase deﬁne a
motivação dos coordenadores. O servidor da
Escola do Legislativo da ALMG Ricardo Moreira,
que faz parte da coordenação estadual, aﬁrma que
o calendário oﬁcial do projeto ainda não pode ser
redeﬁnido, porque tudo vai depender do
desenrolar dos fatos relativos à pandemia. "Mas
faremos de tudo para estabelecer uma rotina de
atividades que mantenha viva a rede do PJ e para
que possamos nos sair bem no momento póspandemia", disse ele.
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ELEIÇÕES 2020: CELSO COTA LANÇA PRÉ-CANDIDATURA EM MARIANA
@jornalpanetus

Em vídeo, Celso arma que está seguro juridicamente.

As eleições municipais de 2020 estão dando o
que falar, principalmente em Mariana. Segundo
apuramos, muitos estavam aguardando o
posicionamento oﬁcial do ex-prefeito de
Mariana se o mesmo colocaria seu nome a
disposição do grupo político para representar o
município em 2021.
Na noite do dia 24 de agosto, Celso lançou um
vídeo aﬁrmando que está à disposição do grupo,
colocando seu nome como pré-candidato a
prefeito de Mariana nas eleições de 2020.
“Através de nossas redes sociais, vamos cada
vez mais ﬁcar bem próximos, principalmente
neste momento em que enfrentamos essa
pandemia. Nos últimos meses venho sendo
procurado por várias pessoas, abordando a
possibilidade de voltar a pensar em colocar
meu nome mais uma vez a disposição do povo
de Mariana para disputar as eleições. Ouvindo
várias pessoas de vários segmentos da
sociedade marianense, resolvi partir do
princípio de que é importante também ouvir a
sociedade organizada através de seus partidos.
Conversei com vários companheiros que estão
organizados em várias legendas partidárias.
Após cumprir está etapa, me sinto seguro com
minha família, seguro com meu partido, seguro

com todos os partidos em que conversamos,
seguro com cada um de vocês que me abraçam e
estimulam e seguro juridicamente falando”.
Disse Celso em vídeo veiculado na noite de
segunda-feira 24.
Celso continuou; “Coloco minha précandidatura à disposição da população
marianense, do meu partido e de todos os
partidos que estão conosco nesta caminhada.
Para que possamos fazer uma caminhada
extremamente responsável, uma caminhada
construindo um projeto novo para Mariana”.
Destacou.
O pré-candidato mencionou também os
possíveis ataques de perﬁl fake nas redes
sociais. “Muitos me perguntam, como irei lidar
com as fakes News? Eu tenho falado que você
meu querido amigo, minha querida amiga, você
que acredita em nossas ações, que sempre nos
acompanhou e que agora quer nos acompanhar
será o propulsor contra as fakes News”.
Celso Cota ﬁnalizou dizendo; “Agradeço
minha família, agradeço a todos que estão
ﬁliados a outras siglas partidárias, que estão se
juntando a nós e a todos os companheiros e
companheiras. Tenho certeza que juntos iremos
construir um plano de governo a altura dos
sonhos de cada um marianense”. Conclui.

BAIXAS TEMPERATURAS REFORÇAM IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS DE
PREVENÇÃO À COVID-19
@jornalpanetus Conscientização da população também ajuda a evitar outras doenças respiratórias comuns no inverno.
As doenças respiratórias apresentam relação com a temperatura
porque as pessoas tendem a ﬁcar em ambientes mais fechados e
com ventilação reduzida por causa do frio. Por isso, é
fundamental que a população mantenha distância mínima de um
metro em lugares públicos e em momentos de convívio social,
além de não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara com as mãos
não higienizadas.
Também é essencial lavar com frequência as mãos até a altura
dos punhos, com água e sabão — ou realizar a higienização com
álcool em gel 70%.
Amaral destacou que o processo de conscientização
desenvolvido para prevenir a covid-19 em Minas Gerais também
auxilia no combate a outras outras doenças respiratórias. “Este
ano é atípico, pois a sociedade está muito sensibilizada quanto à
necessidade de adoção de cuidados pessoais e à prevenção da
transmissão de vírus via aérea. Nós já temos conhecimento
prévio de que aglomeração vinculada ao frio aumenta a
possibilidade de transmissão de doenças”, explicou.
Média móvel
Com relação aos dados da covid-19 em Minas, foram registrados
até o momento 198.736 casos conﬁrmados e 4.847 óbitos.
Especiﬁcamente sobre os 42 óbitos conﬁrmados nas últimas 24
horas, o secretário de Saúde destacou, a partir da análise da data
de ocorrência desses óbitos, uma maior concentração de mortes

nos últimos oito dias.
“Quando avaliamos a data da conﬁrmação em relação à data do
óbito, temos aquele desvio que nos indica uma tendência real à
estabilização. Isso é importante para nós porque temos
observado, de forma geral, um atraso médio de dez dias no ﬂuxo
de notiﬁcação à SES. Hoje, sendo dia 25, estaríamos
trabalhando com o dia 15, em que já haveria essa possibilidade
de queda das mortes por covid-19”, pontuou Amaral.
Rede de assistência
Ao longo da coletiva, o secretário adjunto de Saúde, Marcelo
Cabral, destacou a eﬁciência do Plano de Contingência
Macrorregional. Desde o início da pandemia, a Secretaria de
Estado de Saúde (SES-MG) trabalha na construção desses
planos. A partir deles, todas as regiões do estado passam por
análises técnicas para identiﬁcação do número de leitos, e da
necessidade e da viabilidade de ampliação desse total,
considerando critérios como equipamentos e recursos humanos
disponíveis.
“Em relação aos leitos de UTI, praticamente dobramos o
quantitativo total que se tinha, chegando a quase 4 mil. Além
disso, mais de 20 mil leitos de enfermaria foram disponibilizados
à população. O objetivo foi que não houvesse desassistência a
nenhum cidadão de Minas Gerais”, frisou Cabral.
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GOVERNO FEDERAL LANÇA PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA
@jornalpanetus

Meta é atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda até 2024.

O presidente Jair Bolsonaro (Sem partido)
lançou nesta terça-feira (25) o novo programa
habitacional do governo federal. Chamado de
Casa Verde e Amarela, o programa é uma
reformulação do Minha Casa Minha Vida, com
foco na regularização fundiária e na redução da
taxa de juros, para aumentar o acesso dos
cidadãos ao ﬁnanciamento da casa própria.
Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o
presidente Jair Bolsonaro assinou a medida
provisória (MP) que cria o programa e disse que,
agora, “a bola está com o Parlamento”. “Não
tenho muito a dizer, apenas cumprimentar os
ministros que trabalharam incansavelmente
nessa questão, bem como o nosso Parlamento,
que agora recebe essa MP e a aprovará, com toda
certeza e, se for o caso, fará aperfeiçoamentos.
Assim é que se fazem as leis, assim que nos
apresentamos para atender a nossa sociedade”,
disse.
A meta é atender 1,6 milhão de famílias de baixa
renda com o ﬁnanciamento habitacional até 2024,
um incremento de 350 mil residências em relação
ao que se conseguiria atender com os parâmetros
atuais. Isso será possível em função de
negociações com o Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que
subsidia o programa, e com a Caixa Econômica
Federal, que é o agente ﬁnanceiro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento
Regional, as Regiões Norte e Nordeste serão
contempladas com a redução nas taxas em até 0,5
ponto percentual para famílias com renda de até
R$ 2 mil mensais e 0,25 ponto para quem ganha
entre R$ 2 mil e R$ 2,6 mil. Nessas localidades, os
juros poderão chegar a 4,25% ao ano e, nas
demais regiões, a 4,5% ao ano.
“Nós teremos um tratamento diferenciado para as
regiões que historicamente têm uma condição
menor em relação aos seus índices de
desenvolvimento humano”, disse o ministro do

Foto: Divulgação

Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O
limite do valor dos imóveis ﬁnanciados no Casa
Verde e Amarela também foi ampliado, com o
objetivo de estimular a construção civil a atuar
nessas localidades.
Ao longo de quatro anos, o subsídio do FGTS vai
cair de R$ 9 bilhões ao ano para R$ 7,5 bilhões ao
ano. Ainda assim, segundo o ministro, com a
diminuição da taxa de juros e da prestação do
ﬁnanciamento, famílias que antes não eram
atendidas em razão da faixa de renda, poderão
acessar os benefícios, já que a legislação prevê
que as famílias podem comprometer apenas 30%
da sua renda com prestação habitacional.
Ao mesmo tempo, a Caixa aceitou reduzir a taxa
de remuneração para a prestação dos serviços.
“Isso é eﬁciência e saber gerir os recursos
públicos, e tendo zelo pelo dinheiro da
população. Isso vai permitir que mais 350 mil

unidades sejam construídas com menos
dinheiro”, disse Marinho, destacando que o
governo prevê agregar mais de 2 milhões de
novos empregos diretos e indiretos e mais de R$
11 bilhões de recursos à arrecadação.
Renegociação e regularização
O ministro explicou ainda que o Casa Verde e
Amarela permite a renegociação de dívidas dos
mutuários da faixa 1, de baixa renda, o que o
Minha Casa Minha Vida não permitia. “Falamos
de inadimplência beirando 40% dessas famílias. E
são os mais pobres, os que ganham até R$ 1,8
mil”, disse. Um mutirão de renegociação deverá
ser organizado após o ﬁm da pandemia de covid19.
Em negociação com a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), o governo federal também vai
destinar R$ 500 milhões para programas de
regularização fundiária e pequenas melhorias

habitacionais em inadequações. São recursos do
Fundo de Desenvolvimento Social, fundo privado
alimentado por mais de 30 bancos.
Marinho estima que mais de 40% dos 70 milhões
de habitações do país não tenham escritura
pública. A meta é regularizar 2 milhões de
moradias e promover melhorias em 400 mil até
2024. Esse programa será realizado por meio de
editais, em parceria com os governos locais, para
famílias com renda de até R$ 5 mil mensais que
vivam em núcleos urbanos informais.
Até então, as prefeituras realizavam programas
próprios de acordo com o Estatuto das Cidades,
de 2000, e o Reurb, de 2017. “O que não havia
era uma política de apoio do governo federal.
Vamos disponibilizar os recursos e auxílio
técnico, levando em consideração o que deu
errado em uma série de programas por todo o
país”, explicou o ministro.
Em relação à melhoria dos imóveis, o programa
prevê reforma e ampliação do imóvel, como
construção de telhado, quarto extra, banheiro,
instalações elétricas ou hidráulicas, colocação de
piso e acabamentos em geral. Também poderão
ser instalados equipamentos de aquecimento solar
ou eﬁciência energética. Serão atendidos
proprietários de imóveis escolhidos para
regularização fundiária, com renda mensal de até
R$ 2 mil.
Novos grupos
O conceito de faixas de renda do Minha Casa
Minha Vida foi alterado para grupos no Casa
Verde e Amarela. São eles: Grupo 1, famílias com
renda de até R$ 2 mil; Grupo 2, famílias com
renda entre R$ 2 e R$ 4 mil; e Grupo 3, famílias
com renda entre R$ 4 mil e R$ 7 mil.
De acordo com cada grupo, há subsídios e
programas diferentes que serão oferecidos aos
cidadãos. As diferenças deverão ser especiﬁcadas
em regulamentação do Ministério do
Desenvolvimento Regional.

DEPOIS DE NOVE ANOS, GP DA TURQUIA ESTÁ DE VOLTA
À FÓRMULA 1
@jornalpanetus Organizadores anunciam as últimas quatro corridas da temporada 2020.
A Fórmula One Management –
empresa responsável pela organização
da Fórmula 1 – anunciou nesta terçafeira (25) as quatro corridas que fecham
a temporada 2020 com uma novidade.
Os organizadores incluíram o Grande
Prêmio (GP) da Turquia no calendário.
O país não recebia uma prova da F1
desde 2011.
Em nota oﬁcial, a F1 também
conﬁrmou o encerramento da
temporada em Abu Dhabi (Emirados
Árabes Unidos), como previsto
inicialmente, e a realização de duas
provas no Bahrein. Já o GP da China,
marcado, a princípio, para abril e
adiado no primeiro semestre, foi
cancelado. Todo o cronograma do
Mundial foi revisado, devido à
pandemia do novo coronavírus
(covid-19).

Por meio de Twitter, A F1 celebrou
retorno da Turquia na competição.
O replanejamento da temporada 2020
do Circuito Mundial, em decorrência
da pandemia, já havia incluído
novidades, como o retorno dos GPs
de Ímola (Itália) e Nürburgring
(Alemanha), países que não recebiam
provas desde 2006 e 2013,
respectivamente. Também foram
inseridas no calendário deste ano os
GPs estreantes de Portimão
(Portugal) e Mugello (Itália).
Com estas quatro provas
adicionadas ao calendário, o
campeonato mundial deste ano terá
17 provas no total. Até hoje seis delas
já foram disputadas. Na previsão
inicial, antes da pandemia, os
organizadores pretendiam realizar 22
provas.
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ELEIÇÕES 2020: ESCOLA OFERECE CURSO PARA CANDIDATOS
A VEREADOR
@jornalpanetus Atividade on-line vai abordar funcionamento das câmaras municipais e atribuições para o exercício do cargo.
Os interessados em concorrer a vagas nas câmaras municipais
no pleito deste ano podem participar do curso on-line
“Eleições 2020: Fundamentos do Legislativo Municipal". A
atividade, que será oferecida pela Escola do Legislativo da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em
setembro, visa qualiﬁcar os candidatos sobre o funcionamento
das casas legislativas e as atribuições necessárias para o
exercício do cargo.
A capacitação é gratuita e não é preciso fazer inscrição. Ao
todo serão cinco encontros, sempre às terças-feiras, das 18
horas às 19h30. A primeira aula será no dia 1º de setembro. O
conteúdo será transmitido ao vivo no YouTube da Escola e na
TV Assembleia. Após a transmissão, as aulas vão continuar
disponíveis no canal do YouTube.
De acordo com o consultor e professor da Escola, Alexandre
Bossi, o objetivo é esclarecer sobre áreas importantes para
atuação do vereador.
“Queremos qualiﬁcar um possível agente público para que ele
compreenda, por exemplo, o papel ﬁscalizador e educativo da
câmara, o funcionamento do processo legislativo, a
importância da oratória e as funções de um vereador, entre
outros temas importantes para o exercício do mandato”,
explica.
Embora seja voltada para candidatos a vereadores, a

capacitação também pode ser realizada por cidadãos que
queiram conhecer melhor o tema.
Conﬁra, abaixo, o dia, o tema e o professor de cada aula:
1º/9 - Aspectos jurídicos das eleições municipais - Wladimir
Rodrigues Dias, graduado em Direito, doutor em Direito
Público, consultor e professor da Escola do Legislativo;
8/9 - Oratória e mandato parlamentar - Ivan Capdeville Junior graduado em Letras, mestre em Estudos Linguísticos, redatorrevisor e professor da Escola do Legislativo;
15/9 - O papel do vereador na sociedade contemporânea - José
Alcione Bernardes Júnior - graduado em Direito, mestre em
Direito Constitucional, consultor e professor da Escola do
Legislativo;
22/9 - O vereador e a ﬁscalização das contas públicas Alexandre Bossi Queiroz, graduado em Ciências Contábeis,
doutor em Contabilidade e Finanças, consultor e professor da
Escola do Legislativo;
29/9 - A função educativa nas casas legislativas - Ruth Schmitz
de Castro, graduada em Física, mestre em Ensino das Ciências,
professora e gerente-geral da Escola do Legislativo.

CORREIOS ENTRAM COM DISSÍDIO COLETIVO NO TST
@jornalpanetus Greve teve início na última segunda-feira (17).
Os Correios anunciaram na terça-feira (25)
que entraram com dissídio coletivo de greve no
Tribunal Superior do Trabalho (TST) por não
ter havido acordo com as entidades que
representam os funcionários parados desde a
segunda-feira passada (17). A partir de agora, o
tribunal vai mediar a negociação por reajuste de
salário dos empregados.
De acordo com os Correios, desde julho são
realizadas tentativas de negociação do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) com as entidades
que representam os empregados. A estatal
informou que os salários dos empregados
seguem resguardados e os trabalhadores
continuam tendo acesso, por exemplo, ao
benefício auxílio-creche e ao tíquete refeição e
alimentação, em quantidades adequadas aos
dias úteis no mês, de acordo com a jornada de
cada trabalhador.
Mesmo com a greve, os Correios aﬁrmam que
mantêm a rede de atendimento aberta em todo o
país e os serviços, inclusive o Sedex e o PAC,

continuam ativos. Mas as postagens com hora
marcada, suspensas desde o início da pandemia,
ainda estão indisponíveis.
“A Coleta Programada não sofreu alteração,
assim como a Logística Reversa, que
permanece operando normalmente em nossas
agências, bem como o serviço de telegrama,
que continua sendo prestado com um acréscimo
de um dia ao prazo previsto de entrega”,
aﬁrmou a empresa.
Greve
Segundo a Federação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas dos Correios e
Similares (Fentect), parte dos trabalhadores
decidiu cruzar os braços em protesto contra a
proposta de privatização da estatal e pela
manutenção de benefícios trabalhistas.
A categoria também reivindica mais atenção,
por parte da empresa, quanto aos riscos que o
novo coronavírus representa para os
empregados.
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FEIRANTES SE REINVENTAM NA PANDEMIA COM COMÉRCIO ON-LINE
@jornalpanetus Prejudicados pela suspensão das feiras, alguns agricultores familiares conseguem manter rendimento com uso da tecnologia.
Importante mecanismo estratégico de
escoamento da produção do estado,
principalmente para agricultores familiares, as
feiras livres estão presentes em praticamente
todos os 853 municípios mineiros e já são
tradição. No Dia do Feirante comemorado na
última terça-feira (25/8), é preciso destacar esse
trabalho tão importante e que precisou se
reinventar diante das medidas de isolamento
social decorrentes da pandemia de covid-19.
Indispensáveis na agenda semanal da grande
maioria dos moradores do interior de Minas
Gerais, estas feiras foram suspensas por conta da
grande aglomeração de pessoas, o que poderia
elevar o risco de transmissão do coronavírus.
“A agricultura familiar tem como característica
produzir em escala reduzida, o que diﬁculta a
comercialização. São nas feiras que esse
problema costuma ser resolvido, com a venda de
um alimento de qualidade, por um valor justo e
diretamente para o consumidor”, explica o
diretor de Comercialização e Mercados da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), Ranier Chaves
Figueiredo.
Ele lembra do programa Aqui Tem Feira, da
Seapa, que se constitui na aquisição e doação dos
chamados “Kits Feiras”, que incluem barracas,
jalecos, caixas plásticas e balanças, itens que
possibilitam uma infraestrutura mínima para as
feiras.
CAMG
O diretor Ranier Chaves destaca que a Feira da
Agricultura Familiar da Cidade Administrativa
de Minas Gerais (CAMG), realizada todas as
sextas-feiras, chegou a movimentar quase R$ 1
milhão em um ano. “Infelizmente foi preciso

paralisar as atividades, mas pretendemos
retomar assim que for possível”, frisa o diretor.
Produtora de São Gonçalo do Rio Abaixo, região
Central do estado, Aparecida Geralda Ribeiro, é
uma das feirantes da CAMG. Entre seus produtos
estão a farofa de banana e chips de batata,
banana, inhame, baroa e jiló. “Antes da
pandemia, cerca de 70% das nossas vendas eram
nas feiras livres. Com a covid-19, nos adaptamos
para atender por delivery. Tenho um sobrinho que
mora em Belo Horizonte e tem uma loja virtual.
Sempre que recebo um pedido via WhatsApp ou
Instagram, repasso para ele, que também vende
nossos produtos por aplicativos. Ainda temos
representantes em Betim e São Joaquim de
Bicas”, detalha.
Quem tem interesse em adquirir produtos que
eram vendidos na Feira da CAMG, basta clicar
AQUI para conferir a lista com os contatos de
alguns feirantes que estão comercializando suas
mercadorias via WhatsApp para Belo Horizonte
e Região Metropolitana.
Auxílio no interior

Muitos agricultores familiares sofreram os
impactos da pandemia, já que, além de não
poderem vender seus produtos nas feiras, os
recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae) também foram reduzidos ou
inviabilizados com a suspensão das aulas no
estado.
Diante deste cenário, a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais
(Emater-MG), vinculada à Seapa, vem
auxiliando os produtores a se adaptarem às
ferramentas existentes para o comércio on-line
de seus produtos. A empresa também fez um
levantamento de iniciativas virtuais durante a
pandemia, como explica a coordenadora técnica
estadual, Ana Luiza Resende.
“A pesquisa identiﬁcou 35 experiências bem
sucedidas no estado, envolvendo 1.501
agricultores familiares, que atingiram 10,6 mil
clientes. O levantamento constatou as principais
diﬁculdades: transporte das mercadorias,
composição das cestas e falta de capacitação em
vendas. Ao mesmo tempo, evidenciou o enorme

potencial de trabalho para desenvolvimento de
estratégias de escoamento da produção com o
uso de blogs, redes sociais e aplicativos de venda
virtual”, detalha.
A coordenadora técnica lembra que, diante da
situação atual, a tendência é que o consumo de
produtos saudáveis aumente e, com isso, o
mercado on-line cresça e se consolide. “Isso é
bom para os agricultores familiares, que ganham
uma maior margem de lucro ao encurtar a
cadeia de comercialização, e, também, para os
consumidores, que terão acesso a alimentos
saudáveis por menor custo”, garante.
Moradora de Santo Antônio do Mucuri, distrito
do município de Malacacheta, Gerosina Pegos de
Oliveira Duarte conta que ela e a família vendiam
há 35 anos seus produtos (milho, feijão e
verduras em geral) no mercado municipal da
cidade. Com a suspensão do funcionamento do
local, ela se viu forçada a migrar para os meios
virtuais e, agora, já vem lucrando até mais do que
antes.
“Antes da pandemia não vendíamos nem metade
do que estamos conseguindo agora. Não era
incomum a gente ter prejuízo. Hoje nós
recebemos as encomendas on-line e levamos nas
casas”, conta a agricultora familiar.
Ainda segundo Gerosina, foi um técnico do
escritório local da Emater-MG que ajudou ela e
outros produtores a criarem um grupo para a
venda virtual. “Faço parte da Comissão das
Mulheres da Agricultura Familiar e, quando o
técnico falou para formarmos um grupo on-line,
até duvidei que daria certo. Mas agora que vimos
o grande sucesso que foi, tenho certeza que,
mesmo quando passar essa pandemia, vamos
continuar com a venda virtual”, conta.

ANEEL MANTÉM PROIBIÇÃO DE CORTE DE ENERGIA PARA BAIXA RENDA
@jornalpanetus

Decisão revê resolução normativa de março.

A Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) decidiu manter a proibição do corte de
energia por falta de pagamento de
consumidores de baixa renda. Além disso,
residências cujo fornecimento de energia seja
fundamental para preservação da vida também
continuam com o corte de energia proibido.
A decisão vem com a revisão de uma resolução
normativa de março. Na ocasião, todas as
residências urbanas e rurais inadimplentes não
poderiam ter a luz cortada. Desde o dia 1º de
agosto, essa restrição foi reduzida e vigorará até
31 de dezembro.
Além das famílias de baixa renda e casas cujo
fornecimento seja fundamental, o corte
continua proibido em residências que deixaram
de receber a fatura impressa sem autorização do
consumidor e naquelas localizadas em locais
sem postos de arrecadação (como bancos e
lotéricas) em funcionamento.
Também a partir de agosto as distribuidoras de
energia devem retomar atividades como
atendimento ao público e entrega de fatura
impressa. Também devem voltar a ser
cumpridos os requisitos e prazos de prestação
de serviços exigidos anteriormente.

*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

Endereço: MG-129, n° 160, Km 3,5 B. Gogo Morro
Santana - Mariana - MG /Telefone: (31) 99737-7000
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THIAGO COTA IRÁ PROMOVER AUDIÊNCIA QUE VISA AÇÕES DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM MARIANA
@jornalpanetus Desenvolve Rio Doce: Empresário arma que além do excesso de documentação, os limites liberados são baixos e as taxas incompatíveis.
O deputado Estadual Thiago Cota se reuniu
com diretores da Associação Comercial
Industrial e Agropecuária de Mariana (Aciam)
para debater ações que possam promover o
desenvolvimento econômico e social da cidade.
A entidade pede que o parlamentar interceda por
um diálogo mais amplo entre os comerciantes e a
Fundação Renova.
O encontro aconteceu na quarta-feira (26),
através de uma videoconferência, com a
participação do presidente da Aciam, Renato
Cunha, do 1º tesoureiro, Denis Reis, e do diretor
comercial, Amarildo Pereira. Como resultado,
uma audiência será promovida na Comissão de
Desenvolvimento Econômico da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, nos próximos
meses.
Thiago Cota realça que a valorização do

Foto: Divulgação

comércio local é essencial para a geração de
renda e manutenção de empregos no município,
no entanto, é necessário investimento. “O
marianense precisa de uma linha de crédito com

garantias viáveis. Para isso, a Fundação Renova
deve conhecer a realidade dos empreendedores e
ser inserida como ﬁnanciadora de um projeto
que realmente desenvolva Mariana. Só assim,

ela irá restabelecer o dano público provocado
pelo rompimento da barragem da Samarco, em
2015”.
Fundo de ﬁnanciamento
Conforme o Renato Cunha, apesar da Fundação
Renova possuir um programa de ﬁnanciamento
através do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG), as análises de crédito são
rigorosas. “Além do excesso de documentação,
os limites liberados são baixos e as taxas
incompatíveis, maiores até do que de bancos
privados”, relata o presidente da Aciam.
Nominado “Desenvolve Rio Doce”, o programa
criado pela Renova em 2017 beneﬁcia micro,
pequenas e médias empresas de Minas Gerais e
do Espírito Santo. A promessa é de que teriam
acesso a crédito com condições especiais de
prazo e taxa de juros.

UNICEF DIZ QUE PANDEMIA AFETA MAIS FAMÍLIAS COM CRIANÇA
E ADOLESCENTE
@jornalpanetus

Pesquisa foi encomendada ao Ibope e ouviu 1.516 pessoas.

Os efeitos socioeconômicos da crise sanitária
causada pela covid-19 no Brasil impactaram
mais as famílias com crianças ou adolescentes.
Dados de uma pesquisa realizada pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef) indicam
que, desde a conﬁrmação da chegada do novo
coronavírus (covid-19) ao Brasil, no ﬁm de
fevereiro, essas famílias vêm sendo mais
afetadas pela redução de rendimentos e a outros
aspectos negativos da pandemia.
A pesquisa Impactos Primários e Secundários
da Covid-19 em Crianças e Adolescentes foi feita
pelo Ibope, entre os dias 3 e 18 de julho, por
telefone, ouviu 1.516 entrevistas com pessoas de
todo o país, com idade superior a 18 anos. Dos
entrevistados, 60% não residiam com crianças
ou adolescentes, e 40% moravam com alguém
com menos de 17 anos.
Enquanto 55% do total de entrevistados
aﬁrmaram que o rendimento familiar tinha
diminuído no mês anterior à entrevista, entre as
famílias com crianças e adolescentes esse
percentual foi de 63%. E ao passo que 37%
dessas famílias mais afetadas perderam até

metade de seus rendimentos, 79% das que não
residem com crianças ou adolescentes aﬁrmaram
ter perdido menos da metade de sua renda. Além
disso, enquanto do total de entrevistados 46%
pediram o auxílio emergencial de R$ 600, entre
os que têm crianças ou adolescentes em casa esse
percentual chegou a 52%.
“A pesquisa deixa claro que os impactos
econômicos e sociais da pandemia afetam mais
crianças, adolescentes e suas famílias”, disse a
chefe de Políticas Sociais, Monitoramento e
Avaliação do Unicef no Brasil, Liliana Chopitea,
em nota divulgada pelo fundo.
“Suas famílias [que residiam com crianças e
adolescente] tiveram as maiores reduções de
renda; a qualidade da alimentação que recebem
piorou, e muitos de seus direitos estão em risco.
É fundamental entender esses impactos e
priorizar os direitos de crianças e adolescentes
na resposta à pandemia”, disse a representante
adjunta da organização no Brasil, Paola Babos,
referindo-se a outros aspectos avaliados na
pesquisa, como a segurança alimentar e
nutricional.

Adriana
NOIVAS

Hábitos alimentares
Questionados se, em suas casas, hábitos
alimentares tinham sofrido mudanças a partir de
24 de fevereiro, quase a metade dos entrevistados
(49%) respondeu que sim. Já entre os que moram
com crianças e adolescentes, esse percentual foi
de 58%. Ainda entre os entrevistados desse
segundo grupo, 31% disseram que passaram a
consumir mais alimentos industrializados, como
macarrão instantâneo, bolos, biscoitos
recheados, achocolatados, alimentos enlatados,
refrigerantes e bebidas açucaradas, contra apenas
18% dos que não têm crianças em casas e que
aﬁrmaram ter passado a consumir alimentos
menos saudáveis.
A pesquisa revela que 21% dos entrevistados
passaram por algum momento em que os
alimentos acabaram e não havia dinheiro para as
compras. A situação é mais preocupante entre
aqueles que residem com crianças e
adolescentes, em que o percentual dos que
enfrentaram semelhante situação chegou a 27%.
A pesquisa encomendada pela Unicef também

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

abordou a situação do ensino durante a
pandemia. Dos entrevistados que moram com
crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos, que
estavam matriculados em escolas públicas ou
privadas antes da pandemia, 91% disseram que
eles continuaram realizando em casa as
atividades pedagógicas, sendo 87% com a ajuda
da internet.
Para as representantes da Unicef, com a
pandemia, as desigualdades podem se agravar,
prejudicando ainda mais àquelas famílias que já
se encontravam em situação de vulnerabilidade.
“É importante que os programas regulares de
proteção social incluam, de maneira sustentável,
todas as famílias vulneráveis. Por isso, [os
programas] precisam ser focalizados nas
[famílias] que mais precisam, aquelas com
crianças, que já apresentavam altos índices de
vulnerabilidades, acentuadas pela pandemia.
Em momentos de planejamento ﬁscal e
orçamentário, é fundamental olhar a proteção
social não como um gasto e sim como um
investimento no presente e no futuro do País”,
defende Liliana Chopitea.

Eletrônica
Qualidade nos serviços
prestados! Pontualidade no prazo!

Endereço: Avenida Manoel Leandro Correia - 220 - Centro
Telefone:(31) 35582072
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IBGE AFIRMA QUE BRASIL PERDEU 3 MILHÕES DE SINDICALIZADOS APÓS
REFORMA TRABALHISTA
@jornalpanetus

Percentual de brasileiros sindicalizados caiu mesmo com aumento da população ocupada.

O Brasil perdeu 3 milhões de sindicalizados
desde a reforma trabalhista ocorrida em 2017,
mostram dados da Pnad Contínua do ano
passado divulgados pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística) nesta
quarta-feira (26).
Eram 13,5 milhões de brasileiros ocupados e
sindicalizados em 2016, último ano antes de a
reforma entrar em vigor. A partir do ano seguinte,
o país começou a ter queda brusca no
contingente de trabalhadores ligados a
sindicatos. No ano passado, chegou a 10,5
milhões, uma queda de aproximadamente 3
milhões.
Além da redução, o país também aumentou o
número de pessoas ocupadas em quase 4 milhões
no período. Eram 90,8 milhões em 2016,
passando a 94,6 milhões no ano passado. E o
percentual de trabalhadores sindicalizados caiu
de 14,9% para 11,2%.
A reforma trouxe liberdade de associação
sindical e deu aos trabalhadores possibilidade de
negociar bancos de horas, jornadas e outros itens
individualmente, sem participação de sindicatos.
Por exemplo, criou um novo tipo de demissão,
que pode ser negociada por patrões e
empregados, e estabelece normas que reduziram
a interferência dos sindicatos. Em caso de o
funcionário ser demitido, a rescisão do contrato
de trabalho não precisa mais ser homologada
pelos sindicatos, por exemplo.
Já as demissões coletivas poderão ser feitas sem
negociação com sindicatos, que não precisam
mais ser comunicados da decisão da empresa
Os sindicatos também ﬁcaram enfraquecidos

com o ﬁm de sua principal fonte de
ﬁnanciamento, o imposto sindical obrigatório.
Com a reforma, o imposto passa a ser recolhido
apenas de quem autorizar o desconto no salário.
Com a reforma, a queda na sindicalização foi
generalizada, ocorrendo em todas as regiões do
Brasil. No Nordeste, o contingente caiu de
15,7% em 2016 para 12,8% em 2019. No mesmo
período, o Sudeste foi de 14,3% a 10,8% e o Sul
de 17,8% a 12,3%.
A redução ainda ocorreu mesmo nos setores
com sindicatos tradicionalmente mais fortes. No
grupo Transportes, armazenagem e correios, por
exemplo, eram 20,9% de sindicalizados em

2012. A partir de 2017, quando ainda a taxa ainda
era alta, de 17,5%, a diminuição passou a ser
brusca e chegou a 11,9% no ano passado.
Isso ocorreu mesmo com um aumento na
população ocupada desse grupo nos últimos
anos, principalmente devido à atividade de
transporte terrestre de passageiros, com a
expansão dos aplicativos de motoristas.
"Essa categoria se caracteriza por
trabalhadores por conta própria, sem vínculo
sindical. Então, temos um aumento na base da
população ocupada e uma redução na
associação a sindicatos, que acarreta uma
queda na taxa”, disse Adriana Beringuy, analista

do IBGE.
De acordo com Beringuy, apesar de a reforma
trabalhista de 2017 ter seu foco nos
trabalhadores com carteira assinada, os
resultados mostram que a organização sindical
como um todo foi afetada.
“Em um primeiro momento, as atividades com
mais contratos celetistas tiveram maiores
quedas em 2018, porém a perda nos recursos e
capacidade de organização e mobilização das
centrais sindicais pode, também, ter afetado o
setor público”, disse Beringuy.
Segundo a analista, as grandes centrais
sindicais congregam trabalhadores do setor
público e privado, como professores e médicos,
por exemplo. Entre 2018 e 2019 ocorreu uma
queda recorde no grupamento de administração
pública, defesa e seguridade social, educação,
saúde e serviços sociais, que registrou menos
531 mil pessoas sindicalizadas.
Outro fator que pode ter contribuído para a
diminuição do número de sindicalizados no país
foram as aposentadorias.
Em 2019, diante da tramitação da reforma da
Previdência, vários servidores públicos que já
reuniam alguns requisitos para se aposentar
adiantaram a burocracia.
De acordo com a analista do IBGE, no primeiro
semestre do ano passado houve mais pedidos de
aposentadoria no setor público do que em todo o
ano de 2018.
«Os servidores mais antigos costumam ser
associados a sindicatos, e suas aposentadorias
representaram uma queda na taxa de
sindicalização”, explicou.

Edição Virtual
Mariana-MG

+ de R$30
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URBAN STYLE

multimarcas
A loja do seu estilo!

Quem não abre mão de andar bem
vestido e
na moda atual economizando de verdade
vai até a Urban Style Multimarcas!
Venha nos conhecer!
Rua Wenceslau Bras, 15 B - Centro - Mariana - MG
31 985948697
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Liberdade de expressão tem limites e visa
proteger a dignidade humana, qualquer excesso
pode incorrer em denegação de Habeas Corpus;
então meu caro leitor esteja atento às propagandas
eleitorais para que as mesmas tenham igualdade,
controle jurídico, legalidade, veracidade para não
incorrer em crimes. A legislação Eleitoral tem
regras expressas em leis: Código Eleitoral,
Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.
A mera promoção se abusiva é considerada
“abuso de poder” ou propaganda subliminar
se fora de época. Portanto, se um ﬁliado notório
pré-candidato induz o eleitor que seria o mais apto
inclusive com divulgação de possíveis linhas de
ação caracteriza propaganda antecipada.
A divulgação de fatos inverídicos é preocupante.
Se por um lado a internet possibilita ampla
divulgação é preciso estar atento às montagens
fotográﬁcas falsas como também o enaltecimento
em comemoração da ﬁgura de um pré candidato
com menções implícitas de que quanto a
necessidade de continuidade do mandato NÃO

DEIXA DÚVIDA DO CARÁTER
ELEITORAL DA PROPAGANDA, esta é a
opinião do TRE. Não exponha em plataforma
projetos políticos antecipadamente. Se por um
lado ela pode ser realizada antes porém tem que se
observar as regras: I- no sítio do candidato em
endereço eletrônico informado à justiça eleitoral
ou em sítio do partido com endereço também
informado. Deve estar hospedado em provedor
conhecido no País com domínio “com.br” ou “.
can.br”, de forma que a investigação criminal
possa se dar. Imagens, fotos, textos e demais
informações referentes ao projeto têm período
próprio para acontecer.
Portanto, sugiro se absterem de tentar camuﬂar a
propaganda pois que ela é visível aos olhos
experientes da Justiça e a garantia de liberdade
não é território sem lei. O escopo legal é para
evitar a captação irregular de sufrágio. Se viceprefeito falar em seu perﬁl pessoal, beleza! Mas
se utilizar o perﬁl oﬁcial da Prefeitura enaltecendo
seus feitos na condição de vice há para alguns

entendimentos que se conﬁgura ilícito. O tema é
palpitante e enseja controvérsias, certo é que para
aqueles que administram a página oﬁcial do
candidato deve urgir à reﬂexão prévia acerca das
consequências jurídicas das curtidas do Face.
O pré candidato quando ocupante de mandato
eletivo deve ter cuidados redobrados
principalmente no trato com a imprensa. Sendo
que à partir da sua escolha em convenção
partidária deve interromper essa atividade para
disputar cargo eletivo para não incorrer em abuso
de poder econômico, uso indevido dos meios de
comunicação e propaganda eleitoral antecipada.
Evite enaltecer as realizações do mandato em
curso e a comparação com administrações
anteriores, para que não conﬁguram, por si só,
infração. A divulgação de fatos de sua gestão de
vice que levem o eleitor a
não votar em
determinada pessoa também poderá ser
considerada propaganda eleitoral antecipada.
A cautela e o zelo devem orientar a conduta do
candidato a optar exclusivamente pela página

oﬁcial do candidato na internet. Criar um blog e
homepages é um bom caminho dado que o
internauta só o utilizará se por vontade própria.
Aplicam-se à propaganda pela internet os
mesmos prazos, a mesmas condições para
poderem ser vinculadas. De resto procure saber
“qual o candidato está abusando seja de sua
condição de vice prefeito para efeitos notórios ou
qual o candidato está abusando quer de seu poder
econômico como aquele que abusa de seu poder
religioso. A escolha é do povo! Mas este cada vez
mais procura estar informado e você como
candidato não pode neste momento querer se
aproveitar de algumas situações para criar
situações subliminar achando que ninguém sabe,
ninguém viu ou ninguém quer saber. Faça a sua
parte caro candidato de forma que em sua cidade
as eleições sejam sobretudo limpas.

VICE-PRESIDENTE MOURÃO DEFENDE APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
@jornalpanetusPrograma concede de R$ 600 a R$ 1.200 por mês a cada beneciário.
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão,
defendeu, nesta quarta-feira (26), o aprimoramento e
a manutenção do auxílio emergencial pago a
trabalhadores informais, microempreendedores
individuais (MEI), autônomos e desempregados
afetados pela crise decorrente da pandemia da
covid-19.
“A política de assistência social deverá ser
aprimorada e mantida após a pandemia, para
continuar a prover dignidade e liberdade às famílias
vulneráveis”, disse Mourão ao proferir, pela internet,
uma palestra organizada pelo grupo Ser
Educacional, mantenedor de seis instituições de
ensino superior espalhadas pelo país, além de
escolas técnicas e de ensino à distância (EAD).
Para o vice-presidente, a pandemia demonstrou a
importância do Estado em oferecer assistência
ﬁnanceira para pessoas em condições de maior
vulnerabilidade. “O auxílio emergencial, ou corona
voucher, assegurou a dignidade de milhões de
famílias neste período de crise”, disse Mourão,
enfatizando a importância das políticas públicas de
assistência social que visam a amparar os cidadãos,
garantindo-lhes o pleno acesso aos direitos sociais.
“Não é simplesmente dar dinheiro aos mais pobres,
mas garantir aos mais necessitados as condições
mínimas para desenvolverem aptidões e
progredirem em seus projetos sociais”, disse o vicepresidente. “Somos um país de enormes
desigualdades sociais, econômicas e regionais e o
Estado brasileiro não pode se furtar ao
enfrentamento e à mitigação destas disparidades.”
Extensão
Instituído em abril deste ano, em meio à pandemia,
o programa de auxílio emergencial concede uma
parcela de R$ 600 a R$ 1.200 (no caso das mães

www.transcotta.com.br
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chefes de família), por mês, a cada beneﬁciário em
situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Projetado para durar três meses, o auxílio foi
posteriormente prorrogado para um total de cinco
parcelas. Agora, o governo discute formas de
viabilizar uma nova extensão.
No dia 19, o presidente Jair Bolsonaro disse que a
ajuda pode ser estendida até o ﬁm do ano, mas com
um valor menor, ainda em discussão. "Os R$ 600
pesam muito para a União”, admitiu Bolsonaro na

ocasião. “Alguém da [Ministério] Economia falou
em R$ 200, eu acho que é pouco. Mas dá para
chegar num meio-termo, e nós buscarmos que ele
venha a ser prorrogado por mais alguns meses,
talvez até o ﬁnal do ano”, acrescentou o presidente.
Segundo o governo federal, o pagamento do
auxílio emergencial beneﬁciou, direta e
indiretamente, a mais de 126 milhões de pessoas.
Segundo a Caixa, são pouco mais de 66 milhões de
beneﬁciários diretos cadastrados para receber o

benefício, para o qual já foram destinados mais de
R$ 166,4 milhões.
À iniciativa se somam outras ações, como o Plano
de Contingência para Pessoas Vulneráveis, que,
conforme a Casa Civil, destinou R$ 4,7 bilhões para
atender a povos e comunidades tradicionais, idosos,
pessoas com deﬁciência, pessoas em situação de rua
ou em áreas urbanas vulneráveis, como os
refugiados atendidos pela Operação Acolhida, em
Roraima.
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CAPACITAÇÃO ON-LINE: CURSOS GRATUITOS DE TURISMO TÊM PRAZO DE
CONCLUSÃO AMPLIADO
@jornalpanetus Iniciativa busca ajudar no fortalecimento dos negócios ligados à cadeia produtiva do setor na bacia do rio Doce.
As aulas dos cursos on-line gratuitos voltados
aos negócios da área do turismo estão
disponíveis aos inscritos até 15 de setembro. As
inscrições estão abertas desde junho para
empreendedores de municípios mineiros e
capixabas atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundão A iniciativa da Fundação
Renova busca o fortalecimento dos negócios
ligados à cadeia produtiva do setor na bacia do
rio Doce.
Em agosto, os novos inscritos têm 20 dias para
iniciar e concluir as videoaulas, em vez dos 10
dias previstos anteriormente. Essa vantagem se

estende também aos participantes que já
iniciaram algum curso e não concluíram
anteriormente dentro do prazo.
Os cursos a distância abordam os temas Turismo
e Competitividade, Comunicação e Marketing
Digital e Plano de Negócio e Gestão Financeira.
Cada curso tem dez videoaulas, disponibilizadas
por meio de uma plataforma on-line. O acesso às
aulas pode ser feito por celular, computador ou
tablet.
A ação do Projeto de Desenvolvimento do
Empreendedorismo Turístico da Fundação
Renova tem como público-alvo empreendedores

e funcionários de hotéis, pousadas, agências,
bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de
produtos artesanais, ateliês e comércios nos
municípios ao longo da bacia do rio Doce.
Pessoas interessadas no setor também poderão
se inscrever.
“Os cursos são oportunidades para os
proﬁssionais se capacitarem e ampliarem a
visão do negócio e as formas de gestão.
Buscamos alcançar os empreendedores e seus
funcionários, mas as pessoas que não são da
área e têm interesse em se capacitar para,
futuramente, ingressar na cadeia produtiva do

turismo também são bem-vindas”, diz Regiane
Assis, analista do Programa de Promoção da
Recuperação da Qualidade de Vida e Turismo da
Fundação Renova.
Inscrições
As inscrições para os cursos podem ser feitas no
endereço www.vianadepaula.com.br. Para
assistir às aulas, o participante deve acessar o
site, fazer o cadastro e preencher o formulário.
O participante pode realizar todas as
capacitações ou somente aquelas que forem de
seu interesse.

PODER PÚBLICO PEDE IMEDIATA CONDENAÇÃO DA VALE AO
RESSARCIMENTO DO ESTADO
@jornalpanetus

Documento pede pagamento por perdas econômicas, danos morais e sociais por rompimento da barragem em Brumadinho.

O Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, o
Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e
a Advocacia-Geral da União protocolaram, na terça-feira
(25), petição conjunta no juízo da 2ª Vara Estadual de
Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. O
documento contém pedido de imediata condenação parcial
da Vale S/A a indenizar o Estado por perdas econômicas e
danos morais coletivos e sociais em razão do rompimento das
barragens B-I, B-IV e B-IV_A da Mina do Córrego do Feijão,
em Brumadinho, desastre que ocasionou a morte de 270
pessoas em janeiro de 2019.

Estudo elaborado pela Fundação João
Pinheiro calcula perdas econômicas por
parte do Estado no valor de R$ 26 bilhões,
em razão da tragédia. Esse foi o montante
para o qual foi pedido o imediato bloqueio
de recursos da Vale S/A.
Os valores de danos morais coletivos e
sociais foram calculados na ordem de R$
28 bilhões, considerando-se a relevância
dos direitos transindividuais lesados, a
gravidade e repercussão das lesões, a
situação econômica do ofensor, o
proveito obtido com a conduta, o grau de
culpabilidade, a reincidência e a
reprovabilidade social dos fatos. Este
valor corresponde ao lucro líquido
distribuído aos acionistas no ano de 2018,
montante que poderia ter sido aplicado na
garantia da segurança das barragens.
Indenizações individuais
As instituições alertam que os pedidos de
condenação parcial feitos à Justiça
abrangem apenas parte dos danos
coletivos e difusos causados pelo
rompimento das barragens. Isso signiﬁca
que as demais indenizações coletivas e
difusas e todas as indenizações
individuais continuarão seguindo a
tramitação normal até que se tenham
novas decisões judiciais.
Esse pedido também não interfere no
Termo de Compromisso assinado pela
Defensoria Pública de Minas Gerais e a
mineradora Vale para pagamento
extrajudicial de indenizações individuais
e por núcleo familiar por danos materiais
e morais aos atingidos pelo rompimento
da barragem. Estes acordos de
indenização extrajudicial seguem em
andamento com assistência jurídica
gratuita da DPMG, em Brumadinho.

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

WS

Energia Elétrica Solar

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

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

Veterinária
Gameleira

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

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

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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SAÚDE ESTABELECE NOTIFICAÇÃO IMEDIATA PARA SÍNDROME
INFLAMATÓRIA PEDIÁTRICA, ASSOCIADA À COVID-19
@jornalpanetus Casos suspeitos devem ser acompanhados e informados em até 24 horas.
Enquanto a comunidade cientíﬁca investe em
pesquisas para desenvolver vacinas e tratamentos
eﬁcazes contra a covid-19, o monitoramento da
doença levou à identiﬁcação da Síndrome
Inﬂamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P)
em crianças que testaram positivo ou tiveram
contato com algum caso de SARS-CoV-2. Desde
julho, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais (SES-MG), em consonância com o
Ministério da Saúde, determinou a notiﬁcação
obrigatória de casos suspeitos da síndrome e vem
acompanhando a situação no estado, aguardando
análise de exames para descartar ou conﬁrmar a
doença.
“O objetivo desta vigilância é reunir dados que
permitam aprimorar o conhecimento sobre fatores
de risco, ﬁsiopatologia, quadro clínico e
tratamento da Síndrome Inﬂamatória
Multissistêmica Pediátrica”, explica a pediatra
Flávia Cruzeiro, integrante do Centro de
Informação Estratégica de Vigilância em Saúde
(Cievs-MG). O órgão, em conjunto com a área
técnica da SES-MG responsável pelo
acompanhamento dos quadros, emitiu nota técnica
contendo orientações aos serviços de Saúde sobre a
necessidade de notiﬁcação imediata de SIM-P, em
prazo máximo de 24 horas.
As crianças diagnosticadas com SIM-P podem
evoluir de forma grave com insuﬁciência
respiratória, doença renal aguda, insuﬁciência
cardíaca aguda e também apresentar sintomas
semelhantes à doença de Kawasaki, como febre,

manchas vermelhas na pele, conjuntivite, edema
de pés e mãos. Sintomas respiratórios não são
encontrados em todos os casos. A Organização
Pan-Americana de Saúde (Opas) e a Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP) chamam atenção para

a importância da detecção precoce da Síndrome
Inﬂamatória Multissistêmica Pediátrica e o correto
atendimento do paciente.
Informações
A notiﬁcação deve ser realizada,

preferencialmente, pelo serviço de Saúde
responsável pela hospitalização do caso, por
formulário individual: https://is.gd./simpcovid. Na
impossibilidade do preenchimento on-line do
documento, ele deve ser impresso, preenchido e
enviado à vigilância epidemiológica da região ou
da Secretaria Municipal de Saúde de referência.
Além do registro da notiﬁcação, informações sobre
exames, investigação clínico laboratorial,
acompanhamento e encerramento do caso devem
ser repassados ao serviço de vigilância local.
Para potencializar a notiﬁcação, a SES-MG
recomenda às autoridades locais a busca periódica
de indivíduos hospitalizados que preencham a
deﬁnição clínica para a doença. A pasta também
oferece suporte às unidades regionais de saúde
para identiﬁcação de critérios clínicos,
epidemiológicos e ﬂuxos de notiﬁcação. “Exames
complementares para identiﬁcar atividade
inﬂamatória são importantes para o diagnóstico
da síndrome. Assim como a hemocultura, para
descartar casos de sepse bacteriana”, explica
Flávia Cruzeiro.
Embora ainda não haja um protocolo validado
pelo Ministério da Saúde, o tratamento da SIM-P
prevê a aplicação de medicamentos com
imunoglobulina endovenosa (Igev), corticoides,
imunomoduladores e anticoagulantes.
Até o fechamento desta edição, 16 casos foram
notiﬁcados, sendo oito conﬁrmados. Destes, seis
receberam alta e dois permanecem internados. Não
há óbitos por SIM-P no estado.

BRASIL NÃO SUSTENTA QUEDA NA TRANSMISSÃO DE CORONAVÍRUS,
INDICA CÁLCULO
@jornalpanetus

Velocidade de contágio, que desacelerara a nível de controle pela 1ª vez desde abril, volta a crescer, aponta Imperial College.

A velocidade de contágio pelo novo coronavírus voltou a crescer
no Brasil, depois de ter descido pela primeira vez desde abril a
níveis de controle, na semana passada. Os cálculos, com base no
número de mortes por Covid-19, são do Imperial College,
referência em acompanhamento de epidemias.
Segundo o centro de doenças transmissíveis da universidade
britânica, a taxa de transmissão (Rt) brasileira para a semana que
começou neste domingo é 1, ou seja, cada infectado transmite a
doença para uma pessoa, mantendo constante o contágio.
Na semana anterior, o índice do país desceu pela primeira vez em
quatro meses abaixo de 1, o que indica uma desaceleração da
transmissão. Na América do Sul, outros países já haviam feito o
mesmo movimento sem manter o recuo, como Equador e Bolívia.
O Chile, que ﬁcou oito semanas com a taxa de contágio em
desaceleração, voltou a apresentar Rt = 1. O Peru é nesta semana o
único país sul-americano a ter sua taxa de transmissão abaixo de 1
pelo Imperial College. O país registrou 0,98, o que indica que cada
100 infectados contagiam outros 98, que por sua vez passam o vírus
para 96, depois 94, reduzindo o alcance do patógeno.
Em entrevista nesta terça (25), braço americano da OMS

(Organização Mundial da Saúde) alertou para a necessidade de
manter a vigilância no continente.
Segundo o órgão, apesar de vários países apresentaram menor
velocidade de expansão da doença, os patamares ainda são
altos e tanto governos quanto indivíduos devem manter
medidas de prevenção.
São sete os países da América do Sul com transmissão fora de
controle, de acordo com o centro britânico, que acompanha
todos os que tiveram ao menos dez mortes em cada uma das
duas últimas semanas.
O maior Rt foi calculado para o Equador (1,32), seguido pelo
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Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733

Paraguai (1,27) e Argentina (1,12). Colômbia registrou 1,05 e
Bolívia, 1,02. Segundo o relatório mais recente da OMS,
divulgado na terça, só Uruguai e Guiana não apresentam
transmissão comunitária entre os sul-americanos. Nos dois
países, há apenas focos isolados.
Ao todo, o número de países acompanhados pelo Imperial
College por estarem com transmissão ativa vêm crescendo.
Eram 51 na primeira semana de maio e agora são 70. Nesses
quatro meses, 23 países controlaram o contágio e deixaram de
ser monitorados, entre eles Itália, Dinamarca, Noruega, Coreia
do Sul, Quênia e Emirados Árabes Unidos.
O Imperial College calcula a taxa de transmissão com base no
número de mortes reportadas, porque o dado é menos sujeito a
subnotiﬁcações que o de casos registrados; como há uma
defasagem entre o momento do contágio e a morte, mudanças
nas políticas de combate à epidemia levam em média duas
semanas para se reﬂetirem nos cálculos.
Na quinzena encerrada na terça, o Brasil registrou 268 novos
casos por 100 mil habitantes, uma queda de cerca de 7% em
relação aos da quinzena encerrada há uma semana e de 8% em
relação aos da quinzena encerrada há duas semanas, mas ainda
acima dos 257/100 mil contabilizados há um mês.
Em relação ao tamanho da população, Peru, Colômbia e
Panamá apresentam mais novos casos na quinzena que o
Brasil: 361, 306 e 285 novos casos por 100 mil habitantes,
respectivamente.
O Brasil voltou ao topo das estimativas de número de mortes
para a semana, nos cálculos do Imperial College: 7.220 (os
Estados Unidos não entram no relatório, pois seus dados são
calculados por estado, em estudo à parte). A Índia vem em
seguida, com 6.970, e para o México são previstas 3.500
mortes.
Com base no número de mortos, o Imperial College também
estima a acurácia do número de casos informados pelos países.
Este indicador no caso brasileiro é de 63% nesta semana, ou
seja, o país registra cerca de dois terços dos casos de Covid-19.
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Sociais da Leticia Aguilar
Oi pessoal, tudo bem?
Se Deus quiser essa quarentena vai passar, esse vírus irá passar e
vamos conseguir se reerguer depois desses meses!
Não está sendo fácil mesmo!
Vamos continuar tendo fé em Deus!
Outra coisa, em meu instagram @leticiafaguilar_ vocês encontram
várias dicas de cabelo, pele, alimentos e muito mais!
Me siga e fique por dentro!
Um beijo da Lê!

A pequena Lavínia (lha do Valmir do Gesso)completa 3
aninhos nesta sexta feira dia 28! Felicidades princesa!

Live com o Pré-candidato ao Executivo Marianense, Celso Cota!

Jaqueline Souza é candidata a Musa do Brasileirão 2020,
representando seu time do coração (Atlético Mineiro).
Nós do Jornal Panetu’s desejamos toda sorte do mundo
nesse concurso e muito sucesso em sua carreira!

Viva Fernando!! 4 aninhos de pura simpatia e carisma!

Colunista do Jornal Panetu's (Andreia Donadon Leal) recebe homenagem do artista plástico, Elias
Layon/ com pintura do retrato: Deia Leal surge das Brumas de Mariana.

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

