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NO CONGRESSO NACIONAL
Igor Timo é deputado federal, está em seu primeiro mandato
e trabalhará maciçamente desenvolvendo projetos essenciais
para a população marianense.
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
O PASSADO QUE INFLUENCIA O PRESENTE
Desperdício de recursos, contratos mirabolantes e falta de gestão são erros que interferem diretamente
na vida da população.
Um dos assuntos mais discutidos nesta semana foi
o de estudarmos as propostas para dinamizar a
economia no pós-pandemia e aumentar os
investimentos públicos com consciência. Abre-se
exceção a essa despesa nas regras de controle de
gastos e, com mais estradas (logística) e habitações,
o país cresce, gera renda e paga o custo das obras.
A ideia é tão tentadora que já foi usada várias
vezes, como por exemplo, Avança Brasil (2000),
Programa Prioritário de Investimento PPI (2005) e
PAC (2007) todos em âmbito nacional. Imagine os
planos de crescimento econômico praticados em
Mariana ao longo desses anos e que até hoje não
surtiram efeito. A ideia sem dúvida foi muito bem
empregada, porém na prática, sem resultados.
Para tanto, nenhum desses planos foi capaz de
entregar a revolução que prometeram, e

continuamos muito atrasados principalmente na
infraestrutura. Voltando ao âmbito nacional destaco
o mais recente, PAC, que deixou como legado
inúmeras obras inacabadas e inviáveis, além de
desmoralizar o resultado primário e a dívida líquida
como indicadores ﬁscais, por adotar mecanismos
criativos para mascarar o crescimento da despesa e
da dívida.
Precisamos melhorar, aﬁnal é fraco o mecanismo
de seleção de projetos, incluindo os desperdícios
com elefantes brancos; atrasos nos projetos e
conclusões das obras; corrupção nas licitações;
extrapolação dos custos projetados; obras
inacabadas; incapacidade de operar e fazer
manutenção dos ativos, de modo que os benefícios
para a população resultam menores que os
estimados.

Nossos projetos de engenharia são muito ruins,
porque são contratados pela lei de licitações, à base
do menor preço. Em todo o mundo são poucas as
boas empresas especializadas nesses projetos, e
elas deveriam ser previamente certiﬁcadas para
disputar os contratos no Brasil, como se faz nos
principais países. O projeto de revisão da lei de
licitações, aprovado na Câmara, e que prevê
modalidades inovadoras, como a contratação
integrada, está parado no Senado. As eleições estão
aí cobre dos seus Senadores e Deputados.
Adotamos modalidades de contrato de concessão
que estimulam os parceiros privados a fazer a parte
lucrativa da obra e abandoná-la na hora de fazer a
parcela não lucrativa, ou a jogar o custo de serviços
superfaturados sobre o parceiro público.
Contudo, não é de espantar que ao acessar o portal

do TCU notei que 47% das obras paralisadas têm
como causa problemas técnicos e 23% por
abandono pela empresa. Só 10% estão paradas por
falta de recursos.
É sintomático que os símbolos da pretendida nova
arrancada da infraestrutura seja um plano
habitacional que ao que tudo indica seja uma
herança da atual gestão municipal. O que
esperamos é que seja ﬁnalizada e que de fato
amenize o sofrimento de quem mora em uma área
“invadida”.
Portanto, antes de desperdiçarmos novamente
recursos públicos, temos que colocar racionalidade,
prioridades, regras claras e contratos decentes.
Ademais esperamos que o novo marco do
saneamento seja um sucesso e inaugure reformas
na direção certa.

CAMINHOS PARA O PERDÃO

Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
Em algumas colunas aqui abordei o tema do
perdão. Além de ser minha pesquisa de doutorado,
onde abordo o tema da liberdade do perdão (que
transformei em livro, publicado em 2019: “Existe
liberdade no perdão?”, publicado pela editora
Appris, de Curitiba), também escrevi alguns livros
e capítulos nos quais abordo o assunto. De fato,
intriga bastante o que é o perdão e o porquê
algumas pessoas conseguem perdoar mais
facilmente do que outras. Em minha experiência
clínica como Psicanalista, pude escutar muitos
relatos sobre a diﬁculdade de perdoar: pais,
cônjuges, avós, ﬁlhos e até mesmo perdoar a si
próprio. Em grande medida, a experiência
psicanalítica é, de alguma maneira, um caminho
que desconstrói barreiras outrora impeditivas ao
perdão.
Gostaria de compartilhar com o leitor, algumas
impressões que tive em minha trajetória clínica de
escuta psicanalítica até aqui. Primeiro, é preciso

considerar que alguns possuem mais diﬁculdade
em perdoar porque o ato cometido tocou ou
despertou feridas que estavam guardadas no
passado, de forma inconsciente. Isso quer dizer
que o leitor não deve se culpar por não conseguir
perdoar facilmente, pois é preciso fazer um
(longo) caminho de elaboração de traumas.
Segundo, é importante dizer que o perdão é um
processo mesmo difícil e extraordinário, não
sendo banal ou necessariamente simples. É o
ﬁnal de um processo de amadurecimento e
evolução.
O terceiro aspecto a ser considerado e que pode
facilitar e muito o caminho para alcançar o
perdão é a busca pela compreensão do ato de
quem feriu. Por exemplo, muitos traumas foram
causados por pais ou mães violentas, ausentes ou
que transferiram seus elementos traumáticos aos
seus ﬁlhos. Eles não tiveram oportunidade de
elaborar tais problemas, não tendo acesso a

ajudas clínicas em épocas em que essa dimensão
era inexistente ou rara. Muitas vezes essas
pessoas desenvolveram aspectos patológicos
graves em sua personalidade, transtornos que
afetam todos ao seu redor, ainda mais seus
familiares. No entanto, elas acreditavam que
estavam certas e diﬁcilmente conseguem ver
outros caminhos para sua vida, mesmo em idade
avançada. Por outro lado, acredito sim que
pessoas que cometeram atos que feriram seus
próximos no passado, podem sim se arrepender e
pedir perdão. Talvez o que elas estejam
esperando seja um gesto de perdão. Comece esse
caminho perguntando elementos da história
dessa pessoa, o que ela viveu, como viveu, quais
foram suas tristezas, arrependimentos e alegrias.
Muitas vezes, caro leitor, o que você escutará
será um relato de dores e violências (físicas ou
psíquicas). Vejo muitos casos de pais ou mães
ausentes no passado, que deixaram marcas nos

seus ﬁlhos, mas que não tiveram de onde tirar
afeto, pois a eles não o foi dado. Afeto gera afeto,
ausência gera ausência.
Por último, é importante mostrar à pessoa que
cometeu as feridas, quais foram as consequências
de seus atos. Pode parecer um caminho duro e
frio, mas é o único que muitas vezes levará
aquela pessoa a enxergar como seus atos foram
maléﬁcos e pode abrir uma trajetória, de agora
em diante, de reconciliação.

dentzrene

René Dentz

ZÉ ARNALDO FAZ UMA FALTA!
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Hoje acordei cedo e reli poema que meu marido
postou no sábado, dia 8 de agosto, lamentando a
marca de cem mil mortos por covid no Brasil. O
poema fala de lágrimas que não choram mais.
Chorei copiosamente.
"hoje choro cem mil lágrimas
que não choram mais
porque ontem brincavam esses cem mil pares de
olhos
piscavam para seus amores
miravam objetivos aos futuros plurais
que, interrompidos, não planejam mais..."
(DONADON-LEAL)
Pouco depois topo com foto de Zé Arnaldo com
sorriso largo. Antítese do sorriso dele, debulheime em lágrimas. Passei o dia absorvida pelos
estudos até que o sumiço do sol da parte frontal
de meu quintal me avisa que é hora da caminhada

diária. Coloquei máscara, agasalho, tênis e saí a
caminhar, sempre atenta aos protocolos de
distanciamento social, buscando sempre
calçadas desabitadas. Da Chácara ao Jardim não
há subidas. Bom trajeto para quem precisa de
caminhada diária por recomendação médica.
Decido atingir o centro pela Barão de
Camargos. A Dom Viçoso recebia ﬂuxo de
pessoas vindo do trabalho. Um aperto no
coração ao ver a biblioteca municipal fechada.
Entendo as restrições pelo combate à pandemia.
Mas me dói o coração mesmo assim, porque
livros não podem ser visitados, assim como não
se recomendam visitas a pessoas nestes tempos
sombrios. Segurei o choro. Atingi a parte
posterior do Jardim todo cercado de tapumes.
Meu coração quer chorar, mas meus olhos não
obedecem. Do outro lado, o Rancho fechado.
De manhã o sorriso do Zé Arnaldo me cobrou
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saudade dele. Agora ele não me grita da porta do
Rancho: – ei, menina do Benedito, um torrês?
Athaíde me pertence como pertence aos
marianenses e à humanidade. Assim me
ensinava Zé Arnaldo em suas aulas no Museu
Arquidiocesano de Arte Sacra. O que está no
museu tem que ser preservado, cuidado, porque
a arte é viva; e ser vivo que não se cuida, ou que
não recebe cuidado, morre! O cuidado vai
evitar, por exemplo, que uma obra de arte
precise de restauração. Restaurações, podem
incorrer em aberrações! A cidade histórica de
Mariana é um ser vivo, artístico e que merece
ser cuidado e preservado. O Jardim, ser vivo
histórico, vítima da aberração da restauração!!!
Caminhava chorando descendo de cara para o
Cine-Teatro Mariana. Saudade do Nilson Ros
Chagas. Ele nunca deixou o teatro sem
atividades. Artistas daqui e de fora tinham
chances de exporem suas obras na sala de
exposição anexa.
O protocolo da OMS para conter a pandemia
perdeu no Brasil para o protocolo das cifras da
economia. As cifras de reparação do crime da

barragem de Fundão não repararam as dores
humanas que não habitam até hoje o chão
perdido. Mariana não tem UTI para paciente
covid. Mas tem dinheiro para restaurar,
incorrendo em aberrações, jardim e tirar a
TRADICIONAL sala de exposições do 1º
andar!
Tendo que voltar para a Chácara, meu refúgio,
não vejo a camélia que habitava meus sonhos
perfumados. Do outro lado, nem forno a lenha,
nem Carvalho, nem Carmela. Nunca puderam
mexer nem na taquara do teto! Mas a dona das
cifras pôde derrubar paredes, envidraçar,
corromper a história que ali morava... Zé
Arnaldo faz uma falta!

#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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IDEIA LEGISLATIVA QUE PEDE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO
EMERGENCIAL VAI PARA CDH
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
A prorrogação do auxílio emergencial de R$
600 reais do governo enquanto durar o estado de
calamidade pública em razão da pandemia de
covid-19 pode se tornar lei. Uma ideia legislativa
apresentada no Portal e-Cidadania com esse
objetivo alcançou em menos de 15 dias 68,8 mil
apoios, mais que o triplo da quantidade necessária
para ser analisada como sugestão pela Comissão
de Direitos Humanos (CDH) — número
contabilizado na segunda-feira (10). Se obtiver
parecer favorável da comissão, a ideia será
discutida como projeto de lei pelo Senado.
A ideia legislativa, publicada no dia 29 de julho,
foi apresentada pela conta de um canal do
YouTube que trata de benefícios governamentais.
Em apenas dois dias, já havia atingido os apoios
necessários para ser analisada como sugestão
legislativa. O prazo de quatro meses para a
obtenção dos apoios só se esgotaria em novembro.
O pagamento de R$ 600 reais mensais de auxílio
emergencial foi aprovado em março pelo Senado.
O auxílio é destinado para desempregados,
Microempreendedores Individuais (MEI),
contribuintes individuais da Previdência Social e
trabalhadores informais de baixa renda.
Inicialmente, a previsão era de pagar três parcelas
do auxílio, mas o pagamento do benefício foi
prorrogado por mais dois meses.
De acordo com o autor da ideia legislativa, a
situação que gerou o estado de calamidade
persiste e está mais grave que antes em alguns
estados. Por essa razão, ele defende o pagamento
até 31 de dezembro de 2020 ou até a chegada de
uma vacina contra o novo coronavírus.
Ideia
Em julho, outra ideia legislativa relacionada ao
pagamento de benefícios em razão da pandemia
se tornou projeto de lei. O presidente da Comissão
de Direitos Humanos (CDH), senador Paulo Paim
(PT-RS), adotou uma ideia legislativa publicada
no portal e-Cidadania para garantir a aposentados
pelo INSS o pagamento de 14º salário
emergencial em razão da pandemia da covid-19.
O senador apresentou o PL 3.657/2020 com o

Foto: Divulgação

mesmo teor da ideia, que estava sendo analisada
como sugestão legislativa pelo Senado, para
agilizar a tramitação.
Qualquer cidadão pode apresentar uma ideia
legislativa no portal e-Cidadania. Basta se
cadastrar, acessar a página das Ideias Legislativas
e enviar a proposta. As ideias ﬁcam abertas por
quatro meses para receber apoios. Se nesse prazo
conseguir 20 mil apoios, a ideia é encaminhada
para a CDH e se transforma em sugestão
legislativa. Se a comissão aprovar, a sugestão
passa a ser um projeto de lei e é analisada da
mesma maneira que os projetos apresentados
pelos senadores.
Outros projetos
A prorrogação do auxílio emergencial a

*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

trabalhadores informais de baixa renda sugerida
na ideia legislativa também está presente em
projetos de lei apresentados pelos senadores. Um
deles é o PL 2.627/2020, do senador Jean Paul
Prates (PT-RN) que propõe o pagamento do
auxílio enquanto durar o estado de calamidade
pública.
O PL 3.426/2020, do senador Rodrigo Cunha
(PSDB-AL), também estende o pagamento do
benefício até o ﬁnal do ano. Para ele, não
prorrogar o auxílio, signiﬁca empurrar milhões de
brasileiros para as ruas e para a doença.
Já o PL 3.511/2020, do senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE), prorroga o auxílio emergencial
por seis meses e deﬁne critérios para avaliação de
recursos apresentados pelos requerentes em caso

de indeferimento.
Outro projeto que trata do tema é o PL
2.928/2020, da senadora Zenaide Maia (ProsRN). Além de estender o prazo, o texto amplia o
benefício para outras categorias de trabalhadores.
De acordo com a senadora, as pessoas vulneráveis
não vão fazer isolamento social se não houver
uma proteção por parte do Estado.
O PL 3.712/2020, do senador Paulo Rocha (PTPA), também estende o pagamento dos R$ 600 até
dezembro e aponta uma fonte de recursos para o
pagamento: o lucro do Banco Central (BC) com
operações cambiais. Segundo o senador, no
primeiro semestre de 2020, o lucro do banco com
operações cambiais ﬁcou em torno de R$ 500
bilhões.

Endereço: MG-129, n° 160, Km 3,5 B. Gogo Morro
Santana - Mariana - MG /Telefone: (31) 99737-7000

Jornal

Panetu’s
4
13/08/2020 a 20/08/2020
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

GOVERNADOR ANUNCIA AMPLIAÇÃO DO BOLSA MERENDA
E REPASSE PARA FUNDOS ASSISTENCIAIS DOS MUNICÍPIOS
@jornalpanetus Benefício, que será estendido por mais dois meses, vai favorecer 466 mil estudantes na faixa da pobreza e extrema pobreza.
O governador Romeu Zema anunciou, na
segunda-feira (10), a ampliação do programa
Bolsa Merenda, totalizando 466 mil estudantes
atendidos. O benefício temporário visa reduzir os
impactos da paralisação de aulas presenciais na
rede estadual e a consequente inviabilidade de
acesso dos estudantes à merenda escolar.
O programa foi estendido por mais dois meses
(agosto e setembro) e passa a contemplar
famílias na faixa da pobreza (com renda mensal
entre R$ 89,01 e R$ 178 por pessoa), além dos
alunos em situação de extrema pobreza (com
renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa)
atendidos inicialmente. Desde abril, o auxílio
destinou R$ 50 mensais para estudantes da rede
estadual inscritos no CadÚnico.
Contenção de impactos
Zema destacou que a iniciativa faz parte do
esforço do governo mineiro para conter os
impactos da pandemia.
“Nosso combate vai além da saúde. A atividade
econômica foi muito impactada, muitas pessoas
deixaram de ter renda, perderam seus empregos.
As crianças, que antes podiam contar com a
merenda escolar, com a suspensão das aulas,
passaram a não ter mais esse recurso. Por isso,
vamos ampliar o Bolsa Merenda por mais dois
meses e passaremos a atender também famílias
na faixa de pobreza. Assim, o número de
beneﬁciários sai de 380 mil alunos para 466 mil
alunos”, aﬁrmou.
O governador também lamentou as mais de 100
mil mortes no Brasil em decorrência da covid-19.
“Gostaria de expressar a minha solidariedade a
todas as famílias que perderam algum ente
querido no Brasil. Em Minas, estamos
trabalhando arduamente para que esse número
seja o menor possível. Em tempo recorde,
conseguimos ampliar em mais de 1,6 mil os

Foto: Divulgação

leitos de UTI na rede pública, para que não
faltasse atendimento a nenhum mineiro.
Compramos mais de mil respiradores com os
menores preços. E temos, hoje, o estado com a
menor taxa de óbito por 100 mil habitantes. Fica
aqui o meu agradecimento a todos que têm
participado desta batalha”, disse.
Repasse aos municípios
Além da ampliação do Bolsa Merenda, o
governador anunciou o repasse de R$ 9 milhões
aos fundos de assistência social dos municípios.
A secretária de Estado de Desenvolvimento
Social, Elizabeth Jucá, explicou que o objetivo
do repasse é reduzir os impactos sofridos pela

população mineira, especialmente de famílias
que estão em situação de vulnerabilidade social.
“Essa transferência aos fundos municipais era
uma demanda dos municípios para ajudar no
combate e enfrentamento do que foi causado
pela pandemia. Vamos fazer a transferência em
duas parcelas, a partir de agosto, usando o
critério do piso mineiro de assistência social”,
aﬁrmou.
Os recursos são provenientes da Medida
Provisória 978/2020, que prevê repasses
extraordinários do governo federal aos Estados e
municípios para o combate ao coronavírus.
Cestas básicas

Outra iniciativa do Governo de Minas para
auxiliar as famílias de baixa renda durante a
pandemia foi a entrega de 146 mil cestas básicas
em 834 municípios. Por meio de parcerias com a
iniciativa privada, os alimentos, doados pelo
projeto Fazer o Bem Faz Bem, foram destinados
a famílias que vivem na faixa de extrema
pobreza.
A ação contou com apoio da Polícia Militar e
Defesa Civil, que receberam os alimentos em 19
pontos estratégicos do estado. As prefeituras
foram responsáveis pela retirada e entrega dos
donativos nos endereços cadastrados no
CadÚnico.
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COPOM DIZ QUE JUROS BAIXOS PODEM COMPROMETER O
SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO
@jornalpanetus Segundo ata da última reunião, com histórico de Selic alta, os juros baixos podem comprometer o desempenho de alguns mercados.
O Copom (Comitê de Política Monetária), do
Banco Central, aﬁrmou que, considerando o
longo histórico de taxas de juros em nível muito
elevado, a Selic mais baixa pode comprometer o
desempenho de alguns mercados e setores
econômicos.
O BC divulgou nesta terça-feira (11) a ata da
última reunião, que decidiu pelo corte de 0,25
ponto percentual da Selic, para 2,00%.
"Ao analisar o sistema ﬁnanceiro de forma
ampla, considerado as suas diversas indústrias,
mercados, produtos e serviços ﬁnanceiros, o
Comitê reﬂetiu que um ambiente com juros
baixos sem precedentes pode gerar aumento da
volatilidade de preços de ativos e afetar, sem o
devido tempo necessário de transição para um
novo ambiente, o bom funcionamento e a
dinâmica do sistema ﬁnanceiro e do mercado de
capitais", argumentou o texto.
É a primeira vez que o Copom manifesta essa
preocupação em comunicados oﬁciais. Na
interpretação de Fernando Gonçalves,
superintendente de pesquisa econômica do Itaú, a
autoridade monetária frisou que, mais do que o
nível, a velocidade com que a Selic vem caindo
pode afetar o sistema ﬁnanceiro.
"É uma preocupação que já tinha sido levantada
na Europa, por exemplo. É natural, dada a
mudança de ambiente, como estamos vendo. O
Brasil teve juros elevados durante muito tempo e
agora estão bem mais baixos", disse.
Ele ponderou que, no passado, houve discussão
parecida quando o país saiu da hiperinﬂação, na
década de 1990. "Na ocasião, falou-se sobre a
sustentabilidade do sistema com inﬂação baixa",
contou.
Assim, o comitê reforçou que novos cortes na
Selic exigiriam cautela e seriam feitos de forma
mais gradual. "Para tal, se necessárias, novas
reduções de juros demandariam maior clareza
sobre a atividade e inﬂação prospectivas e
poderiam ser temporalmente espaçadas",
explicou.
Para Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa
Investimentos, é uma tentativa de justiﬁcar a
interrupção do ciclo de queda da Selic na
próxima reunião. "Devem manter juros, pelo
menos momentaneamente", disse.
A Selic já estava em trajetória de queda antes da
pandemia do novo coronavírus, mas a crise
acelerou o processo. “Com os juros em níveis
mais baixos, há uma realocação de recursos dos
investidores para renda variável. O problema é
que isso se dá de forma muito rápida por conta
do cenário”, salientou Gustavo Bertotti,
economista da Messem Investimentos.
O economista-chefe do banco Fator, José
Francisco Gonçalves, explicou que, como os
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bancos têm muitos ativos atrelados à taxa básica
no patrimônio, a Selic baixa também pode afetar
os balanços das instituições. "Assim, o valor
desses papéis afetam os resultados", aﬁrmou.
Além disso, ele avaliou que o colegiado não nega
a possibilidade de nova queda, mas dá mais
espaço para avaliação do cenário.
A ata reforçou a mensagem do comunicado da
decisão, em que o BC indicou que a Selic deve
continuar no mesmo patamar nas próximas
reuniões, mas deixou espaço para ajustes, que
deverão ser feitos de forma intercalada e de 0,25
ponto.
Segundo o colegiado, o espaço remanescente
para utilização da política monetária, se houver,
deve ser pequeno.
"O Comitê considerou que, embora assimétricas,
suas projeções de inﬂação apresentam valor
esperado abaixo da meta para o horizonte
relevante para política monetária. Sendo assim,
em linha com seu mandato de metas, o Comitê
concluiu que seria apropriado aumentar
residualmente o grau de estímulo monetário",
trouxe o texto.
Aumentar o grau de estímulo monetário signiﬁca
cortar mais a taxa básica de juros. Quando a Selic
está baixa, diminui o incentivo de aplicações em
renda ﬁxa, o que favorece o investimento no setor
produtivo.

A ata esclareceu que o Copom passou a utilizar o
chamado “foward guidance”, ou prescrição
futura, como instrumento de política monetária.
"Apesar dessas limitações, a prescrição futura
seria a estratégia de implementação de política
que atualmente apresenta a melhor relação custo
benefício. A prescrição futura cumpre o papel de
transmitir a visão do Comitê sobre suas ações
futuras e tende a ajustar as expectativas
expressadas na parte intermediária da curva de
juros", disse o texto.
Com isso, o BC pretende diminuir a
especulação em torno da taxa básica de juros
futura. Em diversas ocasiões, no entanto, a
autoridade monetária não conseguiu cumprir o
sinalizado no comunicado anterior.
Para os analistas, o documento trouxe muitos
detalhes sobre as ponderações dos membros do
Copom.
Bertotti, avaliou que o comitê, embora tenha
explicado a estratégia de política monetária para
as próximas reuniões, aumentou restrições para
cortar juros. "O próprio 'foward guidance' vem
com muitas condições", disse.
“Não dá para prever quais serão os próximos
passos do BC porque são muitas variáveis que
afetam a decisão, mas, com a prescrição futura,
conseguimos ver o que e como inﬂuencia, então
ﬁca mais claro para o mercado”, explicou o

economista do Itaú.
A ata ressaltou a diﬁculdade de indicar os rumos
futuros da política monetária em países
emergentes.
"O Copom discutiu as limitações no uso deste
instrumento em países emergentes. Em relação
aos pares desenvolvidos, países emergentes são
mais suscetíveis a contágio de crises externas e
possuem maiores vulnerabilidades nos
fundamentos econômicos. Consequentemente,
devido à maior imprevisibilidade e volatilidade,
o uso de tal instrumento torna-se mais
desaﬁador."
O BC ponderou, no entanto, que, para cumprir a
sinalização, as expectativas de inﬂação de 2021
e, em grau menor, de 2022 devem estar próximas
da meta. Além disso, deve haver manutenção do
regime ﬁscal.
O documento deixou de fora a inﬂação de 2020,
que, para o colegiado, deve fechar o ano abaixo
do mínimo estabelecido pelo CMN (Conselho
Monetário Nacional), de 4%, com tolerância de
1,5 ponto para baixo ou para cima.
O comunicado da decisão também colocou pela
primeira vez no horizonte relevante, para quando
o comitê entende que a política monetária deve
fazer efeito, a inﬂação de 2022. Os comunicados
anteriores citavam apenas 2020 e 2021.
"Satisfeitas as condições necessárias, o Copom
não elevaria a taxa de juros, mas poderia reduzila,"declarou.
Sobre a atividade econômica, os membros do
Copom avaliaram que os dados recentes sugerem
uma recuperação parcial da economia.
" O s p ro g r a m a s g o v e r n a m e n t a i s d e
recomposição de renda têm permitido uma
retomada relativamente forte do consumo de
bens duráveis e até do investimento. Contudo,
várias atividades do setor de serviços, sobretudo
aquelas mais diretamente afetadas pelo
distanciamento social, permanecem bastante
deprimidas", pontuou.
De acordo com o BC, como o ﬁm da pandemia e
dos auxílios emergenciais é imprevisível, as
incertezas com relação à velocidade da
recuperação econômica aumentam.
"O Comitê ponderou que esta imprevisibilidade e
os riscos associados à evolução da pandemia
podem implicar um cenário doméstico
caracterizado por uma retomada ainda mais
gradual da economia."
O colegiado considerou que a pandemia deve
continuar a ter efeitos distintos sobre os setores
econômicos.
"A natureza da crise provavelmente implica que
pressões desinﬂacionárias provenientes da
redução de demanda podem ter duração maior
do que em recessões anteriores."
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SAÚDE DESTACA ESTRATÉGIAS PARA CONTENÇÃO DA PANDEMIA
@jornalpanetus Tendência de estabilização e descarte de lockdown são indicativos de controle da covid-19 em Minas
A busca por uma assistência eﬁciente e ágil
para os mineiros - com ampliação na oferta de
leitos, respiradores e outras respostas de
enfrentamento à covid-19 - foi destacada pelo
secretário de Saúde (SES-MG), Carlos Eduardo
Amaral, em coletiva virtual realizada nesta
segunda-feira (10).
Em Minas, há 155.075 casos conﬁrmados da
doença e 3.597 óbitos. O estado também
registra a menor taxa de óbito por 100 mil
habitantes do país. “Embora o vírus ainda
esteja circulando, eu entenderia que, no
contexto geral, estamos conseguindo manter
esta epidemia estável”, disse Amaral.
O secretário de Estado Adjunto de Saúde,
Marcelo Cabral, lembrou que a SES mantém o
monitoramento constante de todos os
indicadores relacionados à covid-19, o que
permite um planejamento mais eﬁciente frente
à situação. “Dessa forma, é possível dizer que,
neste momento, não há previsão de lockdown

Foto: Divulgação

em nenhuma região de Minas”, aﬁrmou.
Resposta a surtos
Como parte do controle da pandemia, o
secretário de Saúde explicou ainda sobre o
tratamento de ocorrências de surtos no estado,

possivelmente associados à covid-19. Nestes
casos, a SES-MG presta assistência às
instituições atingidas, caso seja necessário.
"A covid-19 é uma doença de fácil transmissão
e, por isso, uma das características desta
epidemia é a ocorrência de surtos em locais

onde as pessoas estejam expostas, como
unidades prisionais, estabelecimentos de saúde
e estabelecimentos de longa permanência”,
explica o secretário.
De acordo com Amaral, quando o surto
apresenta uma importância maior e a instituição
envolvida encontra diﬁculdades para conter a
situação, uma Unidade de Resposta Rápida,
composta por proﬁssionais de saúde da SESMG, vai até a região para orientar e coordenar
as restrições necessárias ao controle da
transmissão do vírus.
Até o momento, foram notiﬁcados ao Centro de
Informações Estratégicas em Vigilância em
Saúde (Cievs-MG) 517 surtos de Síndrome
Respiratória Aguda em investigação. “A
semana epidemiológica 29 (contabilizada de
12/7 a 28/7) foi o período em que se identiﬁcou
o maior número de surtos notiﬁcados. A partir
desse período, percebemos queda nas
notiﬁcações”, disse Amaral.

CAUSAR ACIDENTE DE TRÂNSITO EMBRIAGADO RENDERÁ
PRISÃO EM FLAGRANTE, PREVÊ PROJETO
@jornalpanetus Tendência de estabilização e descarte de lockdown são indicativos de controle da covid-19 em Minas
O atual Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é
contraditório e "muito brando" contra motoristas
bêbados ou drogados que causam acidentes com
vítimas. A aﬁrmação é do senador Fabiano
Contarato (Rede-ES), que apresentou um projeto
para incluir no CTB a determinação para que o
condutor embriagado que se envolver em acidente
seja preso em ﬂagrante e depois arque com
eventual ﬁança.
Hoje, o Artigo 301 do código diz que nenhum
condutor pode ser preso em casos de acidente com
vítima, nem arcar com eventual ﬁança, caso preste
socorro, ainda que esteja drogado ou bêbado, o
que, para Contarato, é "ﬂagrantemente

contraditório".
"Pensando de forma prática, sequer há
capacidade de um indivíduo embriagado ou sob

efeito de drogas prestar socorro seguro e efetivo a
um acidentado. Ou seja, hoje quem bebe e dirige
não é preso em ﬂagrante pelo simples ato de não

fugir, uma verdadeira distorção da legislação que
merece reparo", defende na justiﬁcativa do PL
3.995/2020.
Hoje, quem é pego dirigindo sob efeito de droga
ou de bebida ﬁca sujeito a multa por infração
gravíssima, suspensão da carteira de motorista por
12 meses e retenção do veículo. Para Contataro, a
legislação é "benevolente" para uma "prática
criminosa que mata dezenas de milhares de
brasileiros todos os anos."O senador aﬁrma que o
CTB, nesse aspecto, n"ão é sério" e, por causa disso,
ainda é extremamente comum o ato de dirigir sob
efeito de entorpecentes, pois o Brasil ainda vê a
prática como "um desvio social de grau menor".
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INSS AMPLIA SERVIÇO ALTERNATIVO PARA RECEBER
DOCUMENTAÇÃO DE SEGURADOS
@jornalpanetus Cópias dos documentos poderão ser depositadas em urnas nas agências.
Os beneﬁciários do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) têm uma nova alternativa para
entregar a documentação que falta para concluir a
análise de seus requerimentos. Com as agências
fechadas desde março, por causa da pandemia do
novo coronavírus, o atendimento no Instituto está
sendo feito apenas remotamente. A novidade é o
serviço chamado Exigência Expressa que, desde
julho, está em vigor em São Paulo e agora será
estendido a todo o país.
Passo a Passo
Os documentos poderão ser entregues em urnas
que ﬁcam na entrada das agências. O interessado
deve depositar nelas cópias simples dos
documentos solicitados pelo INSS na unidade
mais próxima de sua residência.
Para assegurar a entrega dos documentos é preciso
fazer agendamento pelo telefone 135 ou no site
Meu INSS, tendo em mãos o número do protocolo
do benefício em análise, nome e CPF da pessoa
que efetivamente depositará o envelope na urna.
Ao agendar o serviço de Exigência Expressa, o
usuário deverá preencher o formulário de
autodeclaração de autenticidade e veracidade das
informações, incluindo o formulário e os
documentos solicitados em envelope que deverá
ser lacrado e identiﬁcado pelo lado de fora, com os
seguintes dados: nome completo, CPF, endereço
completo; telefone (mesmo que para recado), email (se tiver) e número do protocolo do
agendamento.
Depois disso, o cidadão deve depositar o
envelope em urnas posicionadas nas portas das
agências, pelo lado de fora. A caixa coletora ﬁca
disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Segundo o INSS para pedidos de antecipação do
auxílio-doença a Exigência Expressa não vale,
nesses casos, os documentos só podem ser
anexados pelo Meu INSS.
Não serão aceitos os documentos originais,

Foto: Divulgação

somente as cópias, que não precisam ser
autenticadas em cartório. É imprescindível,
porém, que estejam legíveis e sem rasuras. A
autenticação só é obrigatória quando se exige do
segurado que apresente procuração para ﬁns de
recebimento de benefício.
Além da documentação solicitada é preciso
colocar no envelope o formulário de cumprimento

de exigência expressa. Esse documento pode ser
retirado ao lado da caixa coletora e devem ser
preenchidas todas as lacunas (nome completo,
endereço com CEP, e-mail, data de entrega do
envelope e relação de documentos). Ao ﬁnal,
basta assinar no campo da autodeclaração de
autenticidade e veracidade das informações
apresentadas. Não é necessário escrever qualquer

informação do lado de fora do envelope.
Os papéis depositados na urna são escaneados e
inseridos em sistema, para que os servidores do
INSS possam dar continuidade ao processo. Para
a conclusão da análise, é fundamental que sejam
anexadas as cópias de todos os documentos
solicitados. O andamento do processo pode ser
acompanhado pelo Meu INSS ou telefone 135.
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PRESIDENTE DA RÚSSIA ANUNCIA REGISTRO DE PRIMEIRA
VACINA CONTRA COVID-19
@jornalpanetus

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

A Rússia se tornou o primeiro país a registrar
oﬁcialmente uma vacina contra o coronavírus e
declará-la pronta para uso, apesar do ceticismo
internacional. O presidente Vladimir Putin
disse que uma de suas ﬁlhas já foi vacinada.
Putin ressaltou que a vacina passou pelos testes
necessários e se mostrou eﬁcaz, oferecendo
imunidade duradoura ao coronavírus. No
entanto, cientistas nacionais e internacionais
têm alertado que a pressa em começar a usar a
vacina antes dos testes da fase 3 —que
normalmente duram meses e envolvem
milhares de pessoas— pode ser um problema.
Esse teste, que exige que um certo percentual de
participantes pegue o vírus para observar o
efeito da vacina, é normalmente considerado
um requisito necessário e essencial para uma
vacina receber aprovação regulatória.
Falando em uma reunião do governo, Putin
enfatizou que a vacina passou por testes
adequados e se provou segura para uso.
Autoridades russas disseram que proﬁssionais
da área médica, professores e outros grupos de
risco serão os primeiros a serem vacinados. A
produção em grande escala começará em
setembro e a aplicação em massa pode começar
já em outubro.

OMS em contato com Rússia

Foto: Divulgação

"Pela primeira vez no mundo, foi registrada
uma vacina contra o novo coronavírus. Sei que
é bastante eﬁcaz, que dá uma imunidade
duradoura", disse Putin.
"Gostaria de repetir que passou em todos os
testes necessários. O mais importante é
garantir a segurança total do uso da vacina e
sua eﬁcácia", completou.
O líder russo acrescentou que uma de suas duas
ﬁlhas recebeu duas injeções da vacina e está se
sentindo bem. "Ela participou do experimento",

disse. Putin aﬁrmou que sua ﬁlha teve uma
temperatura de 38°C no dia da primeira injeção
da vacina e caiu para pouco mais de 37° C no dia
seguinte. Depois da segunda injeção, ela teve
novamente um ligeiro aumento de temperatura,
mas então tudo acabou.
"Ela está se sentindo bem e tem um grande
número de anticorpos", acrescentou Putin. Ele
não especiﬁcou qual de suas duas ﬁlhas
—Maria ou Katerina— recebeu a vacina. Putin
enfatizou que a vacinação será voluntária.

A OMS (Organização Mundial da Saúde)
indicou que está em contato com as autoridades
russas sobre o andamento das pesquisas
relacionadas com a vacina anunciada pelo
Kremlin. Mas destaca que, por enquanto, o
produto não passou por uma avaliação da
entidade internacional. De acordo com a
entidade, qualquer vacina que seja considerada
para ser pré-qualiﬁcada precisa passar por um
exame "rigoroso" no que se refere "segurança e
eﬁciência".
Num mapeamento realizado pela OMS sobre
as mais de 160 vacinas pelo mundo que estão
sendo pesquisadas, o produto russo não
aparecia até a última atualização do documento
- 31 de julho - como uma das seis mais
avançadas nos testes clínicos.
Seis delas estavam em fase três, entre elas o
produto que é desenvolvido pela Universidade
de Oxford e a vacina realizada em cooperação
entre o Instituto Butantan e uma empresa
chinesa. Mas a vacina russa, naquele momento,
aparecia apenas na primeira fase de testes, o que
signiﬁcaria meses até uma eventual conclusão
de seus exames.

RODRIGO MAIA, REFORMA TRIBUTÁRIA É O EIXO DE
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS
@jornalpanetus

O presidente ressaltou que o atual sistema tributa a produção e a exportação, o que reduz a competitividade nacional.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,
aﬁrmou nesta terça-feira (11) que a reforma tributária é o
eixo do desenvolvimento do País e destacou que as
mudanças no setor tributário vão aumentar a
competitividade do setor privado brasileiro.
“O sistema tributário tributa a produção, o investimento,
a exportação, isso signiﬁca que a gente exporta com
menos competitividade”, explicou Maia ao participar do
evento Biodiesel Week, promovido pela União Brasileira
de Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) nesta manhã.
Para o presidente, a reforma tributária deve ser olhada
do ponto de vista do Estado brasileiro para organizar as
cadeias produtivas.
“O [atual] sistema tributário foi longe demais em
relação ao que tira da sociedade, e o primeiro passo é
organizar o sistema de bens e serviços e, depois,
caminhar para outras distorções como a renda”, disse o
presidente.

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

WS

Energia Elétrica Solar

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

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

GONÇALVES CENTER
Faça uma visita e conﬁra!
Móveis, brinquedos e muito mais!!!
Qualidade e preço justo!
Telefone: (31) 3558-1495
E-mail: arantesgoncalves@yahoo.com.br
Endereço: Rua Diamantina, 376 - Cabanas - Mariana
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ORGANIZAÇÃO DE FINANÇAS: SITE ORIENTA FAMÍLIAS A
CONQUISTAR UMA VIDA FINANCEIRA SAUDÁVEL
@jornalpanetus

Conteúdo direcionado ao orçamento familiar já está disponível para ser acessado por meio de aplicativo e site.

Organizar a vida ﬁnanceira familiar é
fundamental para gerir o orçamento doméstico,
traçar metas, evitar dívidas indesejadas e estar
preparado para lidar com as emergências e
crises econômicas.
Para auxiliar as famílias impactadas pelo
rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana, a conquistar uma vida ﬁnanceira
saudável e estimular o empreendedorismo, a
Fundação Renova e a Menver, empresa de
gestão de negócios, lançaram o site e o
aplicativo Menver Educação Financeira.
As plataformas oferecem conteúdos
educativos com aulas e dicas para as famílias
lidarem melhor com o dinheiro, por meio de
organização das ﬁnanças, controle dos gastos,
formas de investimentos e mudanças de hábitos.
O acesso é gratuito e exclusivo para as famílias
com cadastro na Fundação Renova. Os
aplicativos estão disponíveis na loja de
aplicativos de celular com sistema Android ou
pelo site www.menvereduca.com.
“Esta é mais uma ferramenta importante para
apoiar as famílias, juntamente com uma série
de cursos, cartilhas e seminários já
disponibilizados”, diz Roberto Ruggeri,
analista de Economia e Inovação da Fundação
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Renova.
As famílias devem fazer um cadastro para ter
acesso a todos os conteúdos. A cada semana
serão inseridos dois novos vídeos. Os dois
primeiros já disponíveis têm como temas
“Introdução à educação ﬁnanceira” e “Como
se manter nesse momento de crise”. Dentro da
plataforma, também há um canal para
esclarecimento de dúvidas.
Sobre a Fundação Renova
A Fundação Renova é uma entidade de direito
privado, sem ﬁns lucrativos, constituída com o
exclusivo propósito de gerir e executar os
programas e ações de reparação e compensação
dos danos causados pelo rompimento da
barragem de Fundão.
A Fundação foi estabelecida por meio de um
Termo de Transação e de Ajustamento de
Conduta (TTAC), assinado entre Samarco, suas
acionistas Vale e BHP, os governos federal e dos
estados de Minas Gerais e do Espírito Santo,
além de uma série de autarquias, fundações e
institutos (como Ibama, Instituto Chico
Mendes, Agência Nacional de Águas, Instituto
Estadual de Florestas, Funai, Secretarias de
Meio Ambiente, dentre outros), em março de
2016.

SENAI JÁ ENTREGOU MAIS DE 2 MIL RESPIRADORES
RECUPERADOS A HOSPITAIS
@jornalpanetus

Estimativa é de que cada equipamento pode salvar até 10 vidas. Minas recebeu 240 aparelhos recuperados.

Um balanço divulgado pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Senai) nesta terçafeira (11) aponta que, desde o início da
pandemia do novo coronavírus no país, 2.007
ventiladores pulmonares foram consertados
gratuitamente por 700 voluntários e devolvidos
a instituições de saúde em 336 municípios de 24
estados e no Distrito Federal. A estimativa é de
que cada equipamento possa salvar até 10 vidas.
Segundo o Senai, os estados de São Paulo (683),
Bahia (245) e Minas Gerais (240) foram os que
mais receberam aparelhos.
Os ventiladores, importantes no tratamento de
doentes graves da covid-19, estavam sem uso e
foram restaurados graças à união de 28
instituições e empresas. Desde 30 de março
foram recebidos 3.989 respiradores de todos os
estados, desse total 951 estão em manutenção e
173 passam por calibração, última etapa antes
da devolução ao serviço de saúde. A maioria dos
equipamentos restaurados precisava de novas
peças para voltar a operar.
“A iniciativa de consertar esse equipamento
hospitalar fundamental para salvar as vidas de
quem tem as formas mais graves da doença
contribui de forma expressiva para o árduo
trabalho que está sendo realizado pelos
proﬁssionais da saúde e para reduzir a
necessidade de importação do equipamento”,
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avalia o presidente da Confederação Nacional
da Indústria, Robson Braga de Andrade.
A parceria conta com unidades do Senai,

grandes empresas, ministérios e da Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial e da
Associação Brasileira de Engenharia Clínica.

Além do Senai, investiram mais de R$ 4
milhões em aquisição de peças para viabilizar o
reparo dos equipamentos a Petrobras, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, a Votorantim e a aliança Todos pela
Saúde, entre outros doadores.
“Estamos vivendo um ponto de inﬂexão na
história da humanidade e vamos extrair muitas
lições. O Senai se sente muito honrado da
parceria construída nesta iniciativa, exemplo
de ação cidadã que mobiliza indivíduos,
empresas e organizações em prol do bem
comum, da aﬁrmação de um projeto de país que
nasce no valor à vida”, aﬁrma o diretor-geral do
Senai, Rafael Lucchesi.
Produção nacional
O Senai também tem uma iniciativa para
ampliar a oferta do número de ventiladores
pulmonares produzidos nacionalmente A ação
apoia sete empresas que já possuem a
capacidade de fabricar mais de 5 mil
respiradores por mês. As indústrias Delta Life e
GreyLogix, em parceria com Institutos Senai de
Inovação, já obtiveram a certiﬁcação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A
previsão é que ambas produzam de 700 a 1,1 mil
equipamentos mensais, que chegarão ao
mercado a preços inferiores aos praticados
atualmente.
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MONITORAMENTO AMBIENTAL DA CENIBRA GARANTE
RIQUEZA DE ESPÉCIES
@jornalpanetus Riqueza de espécies da fauna nas áreas da Cenibra é fruto do bom manejo praticado pela empresa.
Plantar ﬂorestas e manter áreas preservadas
em bom estado de conservação, incluindo todos
os componentes ambientais (fauna, ﬂora,
recursos hídricos, relações ecológicas e
evolutivas), é uma questão fundamental para a
Cenibra.
Neste sentido, a empresa desenvolve uma série
de ações para monitorar parâmetros ambientais
que sirvam como indicadores de qualidade na
avaliação e no acompanhamento de suas
atividades operacionais. Programas de
monitoramento de água, solo, fauna e ﬂora são
desenvolvidos em parceria com universidades,
organizações não-governamentais e empresas
especializadas. Os resultados são considerados
no planejamento das atividades operacionais,
bem como na deﬁnição de estratégias de
conservação e proteção do patrimônio natural
da Empresa, composto por mais de 105 mil
hectares de matas nativas.
Entre os programas, destaca-se o de
monitoramento da fauna. Desenvolvido desde
2003, o programa já possibilitou o registro de
389 espécies de aves e 69 espécies de
mamíferos presentes nas áreas da Cenibra.
Destes, 28 espécies de aves e 15 espécies de
mamíferos encontram-se registradas em listas
oﬁciais de espécies ameaçadas de extinção.
Esses resultados evidenciam a alta qualidade
ambiental das áreas da Cenibra, proporcionada
pelas técnicas de manejo ﬂorestal sustentáveis
praticadas pela Empresa.
“A diversidade de biótopos – seja ﬂorestal,
campestre ou ambientes aquáticos – presentes
nas propriedades da Cenibra oferecem
importantes recursos alimentares para a fauna
em geral. A presença de locais disponíveis para
abr igo, nidiﬁcação, reprodução e
dessedentação contribuem para a riqueza
faunística observada nas áreas da Empresa”,
avalia Edson Valgas, biólogo e especialista do

Departamento de Meio Ambiente e Qualidade.

Foto: Divulgação

Região do entorno do Parque Estadual do
Rio Doce
As propriedades da Cenibra situadas no
entorno do Parque Estadual do Rio Doce
(PERD) são consideradas especiais para a
Empresa. Além de serem limítrofes ao maior
fragmento de Mata Atlântica de Minas Gerais,
são banhadas por um recurso hídrico de alta
relevância, o Rio Doce, e por dezenas de lagos
naturais que compõem o sistema lacustre do
médio Rio Doce.
Somente na região do entorno do PERD, onde
estão as propriedades Lagoa Bonita, Lagoa
Perdida e Lagoa do Jacinto, a Cenibra já
registrou a presença de 250 espécies de aves e
37 espécies de mamíferos, das quais 12 espécies
de aves e 13 de mamíferos estão ameaçadas de
extinção. A maioria dessas espécies foram
registradas na mata ciliar do Rio Doce.
Esses resultados evidenciam a contribuição da
silvicultura do eucalipto para a manutenção da
biodiversidade. Além dos aspectos positivos
relacionados à conservação do solo e da água, as
ﬂorestas de eucalipto têm funcionado como
uma matriz permeável entre os corredores
formados entre os remanescentes de vegetação
nativa, permitindo a interação e o ﬂuxo gênico
das espécies da fauna.
Neste contexto, as áreas de preservação
permanente (APPs) do Rio Doce desempenham
uma função ambiental de extrema importância
para a conservação da biodiversidade na região
do entorno do PERD, pois, além de fornecer
alimento e abrigo para a fauna, permitem o
ﬂuxo gênico de espécies da fauna e da ﬂora.
“Esses serviços ecossistêmicos prestados pelas
APPs só são possíveis quando essas áreas estão
devidamente preservadas e isentas de
intervenções humanas”, conclui Edson Valgas.
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CONSUMIDOR PREJUDICADO: LEI FEDERAL QUE SOCORRE
EMPRESAS AÉREAS
@jornalpanetus Agora, para ser indenizado, cabe ao passageiro provar que sofreu danos morais em razão de falha na execução do serviço de transporte aéreo contratado.
O equilíbrio na relação fornecedorconsumidor foi quebrado pela Lei nº 14.034/20,
sancionada na última quarta-feira (5), que trata
das medidas emergenciais para a aviação civil
brasileira em virtude da crise com a pandemia
de coronavírus. O artigo 251-A dessa lei inverte
o ônus da prova, cabendo agora ao consumidor
provar que sofreu danos extrapatrimoniais com
a não prestação do serviço pela companhia
aérea. A Lei 14.034 disciplina, entre outras
questões, a compensação aos passageiros cujos
voos forem ou já tiverem sido cancelados entre
os dias 19/3 e 31/12/20.
Na opinião do coordenador do Procon da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), Marcelo Barbosa, a edição da lei
representa um retrocesso, uma vez que retira do
cidadão um direito garantido há 30 anos pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC).
“Nesse sentido, ao meu ver, trata-se de uma

legislação que deverá ser objeto de
questionamento de sua constitucionalidade,
direta ou indiretamente, uma vez que afronta o
princípio de defesa do consumidor previsto no
art. 5º, XXXII da Constituição da República”,
acredita. Barbosa também prevê uma
proliferação de ações judiciais movidas por
consumidores que se sentirem prejudicados, já
que o disposto na nova lei afronta os princípios
que regem o CDC.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já isentou
consumidores da responsabilidade de provar
terem sofrido danos extrapatrimoniais. Em
2014, por exemplo, ao julgar um Recurso
Especial 1280372/SP, referente ao atraso em um
voo, a 3ª Turma considerou que “a postergação
da viagem superior a quatro horas constitui
falha no serviço de transporte aéreo contratado
e gera o direito à devida assistência material e
informacional ao consumidor lesado,

independentemente da causa originária do
atraso” e que “o dano moral decorrente de
atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in
re ipsa (independentemente de comprovação)
em virtude do desconforto, da aﬂição e dos
transtornos suportados pelo passageiro”.
Em 2019, o desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG) Pedro Aleixo
Neto declarou, em um processo no qual foi
relator, que “é entendimento pacíﬁco na
jurisprudência acerca do reconhecimento ao
direito de indenização por danos morais in re
ipsa, ou seja, independente de prova, em razão
de defeito na prestação de serviços de
transporte aéreo”.
Reembolso
Outro ponto da Lei 14.034 que prejudica o
consumidor está no artigo 3º. Ele estabelece que
o passageiro, caso não concorde em remarcar

seu voo ou em receber créditos para serem
usados dentro de um ano e meio, pode exigir o
reembolso do valor pago. Porém, estará sujeito
a “eventuais penalidades contratuais”,
conforme expresso no § 3º do artigo 3º. Em
outras palavras: caso não aceite a remarcação da
viagem ou os créditos oferecidos pela empresa,
o consumidor terá que pagar multa por ter
desistido do voo. O valor que sobrar, deduzida a
multa contratual, poderá ser devolvido pela
companhia aérea em até 12 vezes, a partir da
data marcada para o voo, com atualização
monetária pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).
“O Código de Defesa do Consumidor foi
colocado em segundo plano pela Lei 14.034,
prejudicando sobremaneira os direitos
adquiridos pelos consumidores e que
imaginávamos já consolidados”, aﬁrma
Marcelo Barbosa.

RECEITA ESTADUAL DESARTICULA ESQUEMA DE FRAUDES
NO SETOR DE VINHOS EM MINAS
@jornalpanetus Operação “In vino veritas” acontece simultaneamente em 35 empresas de Minas e mais três estados.
A Receita Estadual deﬂagrou, nesta terça-feira
(11), a operação “In vino veritas” de combate a
irregularidades na comercialização de bebidas,
em dez municípios de Minas Gerais e no Rio de
Janeiro, em Goiás e no Distrito Federal. Os alvos
da ação são 35 empresas atacadistas que
distribuem bebida para supermercados, bares,
restaurantes, lojas de conveniência e
especializadas na comercialização de vinhos
nacionais e importados.
A operação teve como ponto de partida a
identiﬁcação do recolhimento de ICMS em
volume incompatível com o faturamento das
empresas, além de outros dados investigados pelo
ﬁsco mineiro. Análises iniciais apontam que, em
um ano e meio, foram sonegados cerca de R$ 10
milhões.
“Algumas empresas vendiam mais de R$ 1
milhão por mês e tinham recolhimento de
impostos bem inferior ao devido. Como todo
esquema de sonegação, o dinheiro ia para as

contas dos fraudadores, prejudicando o Estado e
os cidadãos”, analisa o auditor ﬁscal da Receita
Estadual, Leonardo Drumond.
Rede

Veterinária
Gameleira

Localizadas em Belo Horizonte, Contagem,
Nova Lima, Santa Luzia, Vespasiano, São José da
Lapa, Ribeirão das Neves, Fronteira, Piumhi,
Paracatu, Duque de Caxias (RJ), Novo Gama

(GO) e Brasília, as empresas tiveram documentos
apreendidos e arquivos de computadores
copiados pelas equipes da Receita Estadual.
Será apurado se existiam valores acertados “por
fora” nas operações de compra e venda para que
as notas ﬁscais tivessem preço inferior ao que, de
fato, era pago pelas mercadorias. O diretor de
Fiscalização da Receita Estadual, Ronaldo
Marinho, aﬁrma que também são investigados
outros artifícios usados pelas empresas para
reduzir o valor do imposto.
“Além de serem cobrados pelo ICMS não pago,
os operadores e sócios das empresas
fraudadoras estão sujeitos a implicações penais,
em razão dos crimes cometidos. Após a auditoria
de todo o material apreendido, o caso será
encaminhado para o Ministério Público tomar as
devidas providências”, conclui.
A operação “In vino veritas” contou com a
participação de 83 servidores da Receita Estadual
e teve o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.

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

*Dia da Noiva
*Maquiagem
*Penteados
*Manicure - Pedicure
* E muito mais...
Venha conhecer o
espaço
mais completo de beleza
da Região!

Endereço: R. do Catete, 427 - Centro, Mariana
Telefone: (31) 3557-2937
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BUSCAS EM BRUMADINHO SERÃO RETOMADAS
@jornalpanetus Ações do Bombeiros, suspensas devido à pandemia da covid-19, recomeçarão com equipe de 60 militares.
Suspensas desde 21 de março deste ano devido à
pandemia da covid-19, as buscas em Brumadinho
serão retomadas, conforme compromisso ﬁrmado
pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG) com as famílias das 11 vítimas que
seguem desaparecidas. A expectativa é que no dia
27 de agosto cerca de 60 militares recomecem a
trabalhar na região atingida pelo rompimento da
barragem do Córrego do Feijão.
A data foi ﬁxada após tratativas com a Secretaria
de Estado de Saúde (SES) e demais órgãos
envolvidos, e em acordo com os protocolos do
plano Minas Consciente, resguardando práticas de
proteção adequadas ao enfrentamento da
disseminação da covid-19.
Protocolos
Os protocolos de segurança envolvem cuidados
como obrigatoriedade do uso de máscara cobrindo
nariz e boca e óculos de proteção durante todo o
período do transporte para o local, inclusive dentro
do veículo; medição da temperatura antes e ao
término do empenho; hiigienização constante das
mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%, entre
outros.
Militares que se enquadram nos grupos de risco
para a covid-19 não atuarão na operação e os
demais só serão escalados após exames que
conﬁrmem aptidão para a ação, inclusive em
relação a exames de avaliação para a presença de
metais pesados antes e após o empenho, conforme
protocolo especíﬁco.
Os cuidados envolvem, ainda, protocolos
especíﬁcos como o isolamento social durante o
período de folga (4 dias), se possível, inclusive de
familiares próximos; ocupação dos veículos
limitada a 50% do número de assentos disponíveis
e higienização dos veículos com álcool a cada
nova viagem.
As áreas de refeitório também receberam
protocolos especíﬁcos, a exemplo do referente às
refeições, que serão servidas apenas em marmitex.
Dormitórios e demais espaços estão sendo

adaptados para prevenir e reduzir riscos de
infecção pelo coronavírus e todos os militares e
outros trabalhadores que circularem pelos espaços
deverão seguir todas as medidas de proteção
individual em prevenção à covid-19.
Durante o empenho

Todos os militares passarão por medição de
temperatura diariamente, sendo considerado
suspeito o caso com temperatura superior a 37,8ºC.
Caso apresente febre e/ou sintomas respiratórios,
tosse, congestão nasal, diﬁculdade para respirar,
falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, dor de

cabeça, o bombeiro deverá comunicar ao chefe da
frente/direto e solicitar avaliação médica no Posto
de Saúde Avançado (PSA).
Em caso de suspeita de contaminação deﬁnido
pelo médico do Posto de Saúde Avançado (PSA),
seguir o protocolo de contingência de Saúde.
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AMM PRODUZ MATERIAL COM PERGUNTAS E RESPOSTAS
SOBRE AS DÚVIDAS REFERENTES À LEI ALDIR BLANC
@jornalpanetus

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

O que diz a lei, de onde vem a verba, quem
poderá receber o repasse, quais os espaços
culturais contemplados, o papel dos conselhos
de Cultura, como receber os recursos por meio
da Plataforma +Brasil, entre outras questões,
estão no material “Lei 14.017/2020 – Lei Aldir
Blanc: resumo dos principais pontos da lei”
produzido pela assessoria de Cultura e Turismo
da Associação Mineira de Municípios (AMM).
Sancionada no dia 29 de junho, a Lei
14.017/2020 dispõe sobre ações emergenciais
destinadas ao setor cultural a serem adotadas
durante o estado de calamidade pública. A
medida, denominada de Lei de Emergência
Cultural Aldir Blanc, assegura R$ 3 bilhões a
serem divididos de forma igualitária entre
estados e municípios. Sendo assim, os 5.568
municípios brasileiros receberão R$ 1,5 bilhão a
serem distribuídos em ações como renda
emergencial aos trabalhadores da cultura.
Com a lei, houve também a publicação da
Medida Provisória 986/2020, que trata da forma
de repasse pela União dos valores a serem

aplicados pelos Poderes Executivos locais em
ações emergenciais de apoio ao setor cultural,
além das regras para a restituição ou a
suplementação por meio de outras fontes
próprias de recursos pelos estados, pelos
municípios ou pelo Distrito Federal.

Entre outras ações, o repasse deve contemplar
também subsídio para manutenção de espaços
artísticos e culturais, microempresas e pequenas
empresas culturais, organizações culturais
comunitárias, cooperativas e instituições
culturais; além de editais, chamadas públicas,

prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados
ao setor cultural e outros instrumentos
destinados à manutenção de agentes, de espaços,
de iniciativas, de cursos, entre outros.
Plataforma +Brasil
O repasse do valor da União aos municípios
ocorrerá por meio da Plataforma +Brasil. No dia
25 de julho, os gestores municipais começaram a
preencher as informações necessárias para
receberem a transferência de R$ 1,5 bilhão
garantida pela Lei 14.017/2020 – mais
conhecida como Lei Aldir Blanc –, a ﬁm de
desenvolverem ações emergenciais destinadas
ao setor cultural local. Os municípios devem
veriﬁcar se é necessário atualizar o seu cadastro
na Plataforma +Brasil e se é preciso cadastrar
novo usuário.
O município deve atualizar os cadastros dos
gestores locais que já estão registrados na
Plataforma. Caso o gestor municipal de cultura
não esteja incluído nessa lista, é importante que a
prefeitura crie também um novo usuário para ele,
cadastrando-o como “gestor recebedor”.

OMS NÃO VAI RECOMENDAR VACINA RUSSA, SEM QUE
APRESENTE RESULTADOSOMS NÃO VAI RECOMENDAR VACINA
RUSSA, SEM QUE APRESENTE RESULTADOS
@jornalpanetus

Entidade arma que é preciso avaliar com cuidado dados de ensaios clínicos, não enviados pela Rússia.

Sem os resultados de ensaios clínicos das fases 1, 2
e 3, a Organização Mundial da Saúde (OMS) não
recomendará a vacina russa, aﬁrmou nesta terça (11)
Jarbas Barbosa da Silva Jr, diretor-assistente da Opas
(Organização Pan-Americana da Saúde).
Segundo ele, a OMS ainda não recebeu do governo
russo informações técnicas sobre a vacina que
registrou e pretende começar a utilizar ainda neste
mês. A organização está em contato com as
autoridades russas para discutir procedimentos de
pré-qualiﬁcação.
“Uma vacina só pode ser aplicada em qualquer
lugar do mundo depois que realizar os ensaios
clínicos das fases 1, 2 e 3 e comprovar sua
segurança e sua eﬁcácia”, disse o diretor.
Em acompanhamento feito pela OMS sobre as
dezenas de vacinas atualmente em desenvolvimento,
aparecem resultados apenas para a fase 1 do produto
russo.
Sebundo Barbosa da Silva, além de concluir os
ensaios, eles precisam ser analisados pelas
autoridades regulatórias dos países em que a vacina
pretende ser comercializada.
O diretor da Opas aﬁrmou que a OMS só pode préqualiﬁcar e recomendar qualquer produto e adquirilo por meio do fundo rotativo de vacinas depois de

analisar todos os dados.
“Numa emergência de saúde pública há processos
para uma avaliação mais rápida, mas apenas com a
garantia de eﬁcácia e segurança”, aﬁrmou Barbosa
da Silva.

Segundo ele, o anúncio do estado do Paraná de que
fez acordo para produzir a vacina russa mostra uma
intenção relevante, mas, na prática, só terá efeito
depois que os ensaios clínicos foram analisados.
“O esforço de buscar aumentar a capacidade de

produção para uma futura vacina é importante, mas
qualquer vacina ou produtor tem que seguir essa
metodologia, e além da segurança informar o grau
de eﬁcácia. Não existe vacina 100% eﬁcaz para
nada”, aﬁrmou.
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OURO PRETO E ITABIRITO E OURO PRETO REGISTRAM
TREMOR DE TERRA
@jornalpanetus Segundo Defesa Civil estadual, não houve danos.
A população das cidades de Ouro Preto e
Itabirito, na região dos Inconﬁdentes, sentiram
um tremor de terra no sábado (8). Não houve
registro de feridos ou de danos às residências e
barragens nessas localidades.

De acordo com o tenente-coronel Flávio
Godinho, coordenador-adjunto da Defesa Civil
de Minas Gerais, o tremor foi relatado pelo
Observatório Sismográﬁco da Universidade de
São Paulo (USP) e alcançou índice de 2,1 e 2,7

na Escala Richter, que quantiﬁca a magnitude
de um sismo.
Segundo o gestor, o abalo não trouxe
consequência estrutural para casas e barragens e
não foi necessário enviar equipe do órgão para

as localidades.
"Foi feito contato com todos os
empreendedores que têm barragens no local e
todos aﬁrmaram que não houve abalo na
estrutura da barragem", aﬁrmou.

FGTS VAI DISTRIBUIR R$ 7,5 BILHÕES DE LUCRO AOS
TRABALHADORES BRASILEIROS
@jornalpanetus Valor representa parte do resultado do fundo em 2019.
O Conselho Curador do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço) aprovou na
terça-feira (11) a distribuição de R$ 7,5 bilhões
às contas de trabalhadores. O valor é referente a
parte do lucro obtido pelo fundo em 2019.
Com o repasse, a rentabilidade total das contas
do FGTS no ano passado alcança 4,90%,
superando o rendimento da poupança, que ﬁcou
em 4,26%, e índices de inﬂação, com IPCA em
4,31% no período.
A distribuição será menor do que o valor
observado na rodada anterior. No ano passado,
após editar medida provisória para permitir um
repasse de 100% dos resultados do fundo aos
trabalhadores, o presidente Jair Bolsonaro
vetou o dispositivo. Com a decisão, passou a
valer regra que determina a distribuição de
“parte do resultado” aos trabalhadores.
O lucro do FGTS em 2019 ﬁcou em R$ 11,3
bilhões, conforme contas aprovadas pelo
conselho nesta terça-feira. Desse valor, foi
deﬁnida a distribuição de R$ 7,5 bilhões aos
cotistas.
O crédito será feito nas contas vinculadas dos
trabalhadores até 31 de agosto. Terão direito ao
pagamento contas que registraram saldo
positivo em 31 de dezembro do ano passado. O
valor para cada pessoa será proporcional ao
saldo das contas nessa data.
O Ministério da Economia informou que o
valor foi deﬁnido de modo a preservar parte do
resultado como uma reserva para eventuais
necessidades de distribuição de recursos do
FGTS no futuro.
“Esse valor mantém uma rendabilidade
interessante e mantém a estabilidade do fundo”,
disse o diretor do Departamento de Gestão de
Fundos do Ministério da Economia, Gustavo
Alves Tillmann.

Foto: Divulgação

No ano passado, sob a regra de distribuição de
100% do lucro, o governo distribuiu R$ 12,2
bilhões aos trabalhadores, o que elevou a
rentabilidade do FGTS a 6,18%.
O fundo passou a distribuir seus resultados aos
cotistas em 2017, durante o governo Michel
Temer. Na época, foi ﬁxado um percentual de
50%. O cálculo leva em conta o lucro líquido

alcançado no ano anterior à distribuição.
No ano passado, o governo elevou a
distribuição para 100%, mas, depois, Bolsonaro
vetou a ampliação. A decisão também retirou da
lei a obrigação de que o repasse seja de 50%,
determinando genericamente que será liberado
“parte do resultado positivo auferido”.
Em 2019, o saldo total das contas de

trabalhadores ﬁcou em R$ 422 bilhões. No ano,
R$ 125 bilhões foram sacados das contas em
modalidades previstas em lei, como demissão
sem justa causa, aposentadoria e compra de
imóvel.
Outros R$ 26 bilhões foram retirados em 2019
por meio do programa "saque imediato", que
liberou até R$ 500 por conta vinculada.

31 9 9567- 2320 - Delivery e Pedidos

Adriana
NOIVAS

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

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

Eletrônica
Qualidade nos serviços
prestados! Pontualidade no prazo!

Endereço: Avenida Manoel Leandro Correia - 220 - Centro
Telefone:(31) 35582072
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NOVO BENTO: PRESTES A COMPLETAR CINCO ANOS E
SEM PRAZO DE ENTREGA
@jornalpanetus

Vítimas reclamam de demora de obras que foram impactadas pela pandemia do novo coronavírus.

Fonte: G1 portal de notícias e redação do Panetu´s
Foto: Divulgação

Os moradores do distrito de Bento Rodrigues,
em Mariana, conﬁrmam que a data de entrega já
representou a esperança de voltar a morar na casa
própria. Mas uma decisão judicial já havia adiado a
expectativa para fevereiro do ano que vem. E,
agora, com o impacto da pandemia nas obras de
reconstrução da comunidade devastada pelo
rompimento da barragem de Fundão em 2015,
moradores acreditam que o reassentamento
deﬁnitivo pode demorar ainda mais.
A estrutura da Samarco, cujas donas são a Vale e a
BHP Billiton, rompeu-se no dia 5 de novembro de
2015, matando 19 pessoas. Além de destruir casas,
o mar de lama despejado pela barragem atravessou
Minas Gerais, chegou ao Espírito Santo e, neste
caminho, devastou o Rio Doce.
Prestes a completar 5 anos da tragédia, o
comerciante Mauro Marcos da Silva, de 51 anos,
diz que a sensação da comunidade é de “frustração
e impotência”. “Mesmo sem a pandemia, não
acreditaria que essa data [de 27 de fevereiro de
2021] seria cumprida”, diz. Junto a outros 8
moradores, ele integra a comissão de atingidos de
Bento Rodrigues.
Frequentemente, ele visita as obras, que tiveram o
ritmo alterado por causa da pandemia. Em 23
março, a Fundação Renova, entidade criada para a
gerir as ações de reparação de danos provocados
pela tragédia, suspendeu voluntariamente as
atividades, que chegaram a ser retomadas no dia 5
de maio.
Entretanto, as obras foram mais uma vez
suspensas em 21 de maio após uma determinação

da prefeitura de Mariana. Os trabalhos só
começaram a ser retomados no dia 15 de junho.
De acordo com a Renova, as obras estão sendo
reprogramadas de acordo com impacto especíﬁco
em cada uma delas. Segundo a fundação, a Justiça
foi informada sobre o tempo que as obras
precisaram ser suspensas.
“Importante também destacar que o retorno é
gradual, demanda novos procedimentos de
controle, e, portanto, as obras não acontecem com
o mesmo ritmo estabelecido antes da pandemia.
Para tanto, deve-se aguardar a manifestação do
juízo da comarca de Mariana no âmbito da Ação
Civil Pública”, disse a Renova.
Em Bento Rodrigues, 210 famílias devem ser
reassentadas. Questionada sobre o andamento das
obras, a Renova informou que mais de 170 projetos
conceituais de casas e lotes foram concluídos ou
estão em andamento e que estão sendo realizadas
as intervenções de infraestrutura, como esgoto, rede
elétrica, abastecimento de água e pavimentação.
Mas Mauro diz que, por enquanto, pouco se
concretizou em relação aos novos lares. Segundo
ele, duas casas estão em fase de acabamento e
outras cerca de 15 foram iniciadas e estão entre a
fundação e a alvenaria.
“A gente está lidando com as duas das maiores
mineradoras do mundo, mas parece que não usam
seus recursos a favor dos atingidos da barragem”,
aﬁrma.
Desde a década de 1980, quando foi para a sede
de Mariana estudar, Mauro não passava a maior
parte da semana em Bento Rodrigues. Mas era lá

que sentia – e ainda se sente – em casa.
Ele aﬁrma que o projeto da casa dele está pronto
desde outubro de 2018, mas, como ainda há
discordâncias entre o comerciante e a fundação, as
obras não foram iniciadas.
Já o pai de Mauro, hoje com 87 anos, ainda não
chegou a um acordo com a Renova em relação ao
terreno. Os escombros da casa do idoso são umas
das cenas que mais impactam a quem vista o
distrito destruído. Mesmo com dois andares, o
imóvel não resistiu ao mar de lama.
O comerciante conta que, após o desastre, o pai
caiu em depressão, teve três infartos e um AVC
isquêmico.
“Hoje ele toma uma mão cheia de comprimidos.
(...) Infelizmente, nesse período de 5 anos, além das
19 vítimas e de 1 aborto, que eles não consideram
como vítima, várias pessoas foram perdendo a vida
neste tempo”, diz.
Enquanto acompanha os andamentos das obras do
novo Bento, Mauro também aguarda a decisão da
Justiça Britânica sobre a jurisdição de um processo
contra a BHP Billiton. A ação no valor de £ 5
bilhões (US$ 6,5 bilhões ou mais de R$ 25
bilhões), inclui cerca de 200 mil indivíduos, além
de prefeituras, empresas e a comunidade indígena
Krenak.
“A gente busca que as coisas sejam reparadas na
sua integralidade. Aﬁnal perdemos tudo que
tínhamos, histórias, memórias. Já vamos para 5
anos e as coisas não caminham com a devida
urgência. A gente espera que a ação siga
tramitando lá na Inglaterra”, aﬁrma.

Paracatu de Baixo
Em Paracatu de Baixo, comunidade que também
foi atingida pelos rejeitos de Fundão, serão
reassentadas cerca de 100 famílias. Segundo a
Fundação Renova, atualmente estão sendo feitas
intervenções no aterro e na área da contenção em
terra armada, terraplenagem das vias de acesso e
das áreas dos lotes, além de obras de bueiros de
drenagem pluvial, redes de água e esgoto. Mais de
70 projetos conceituais de casas foram concluídos
ou estão em andamento, conforme a Renova.
Mas o sentimento dos moradores é de desamparo.
“Até hoje não tem nenhum tijolo levantado”, diz
Romeu Geraldo Oliveira, que integra a comissão
de atingidos do distrito.
Antes do rompimento, Romeu vivia do comércio.
Em Paracatu de Baixo, tinha uma sorveteria, mas,
com a tragédia, perdeu a fonte de renda. Por cerca
de oito meses, trabalhou nas obras de reconstrução
de Bento Rodrigues, mas hoje está desempregado e
vive em uma casa alugada pela Renova. Para ele, o
cenário no terreno onde vai ser reerguida a
comunidade de Paracatu de Baixo é desanimador.
“A situação está bem atrasada, bem lenta. Até hoje
a gente não tem nenhuma ediﬁcação feita. Isso
deixa a comunidade muito apreensiva”, diz.
Segundo ele, as obras seguem a passos lentos e, por
causa da pandemia, o número de trabalhadores foi
bastante reduzido.
“Do jeito que está lá, no mínimo uns 4 anos para
gente voltar para casa”, lamenta.
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DEPUTADOS DEFINEM VOTAÇÕES DE VETOS PRESIDENCIAIS
E DE PEC DO FUNDEB
@jornalpanetus

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

Os líderes partidários deﬁniram em reunião na
terça-feira (11) que o Congresso Nacional
realizará três sessões para análise de todos os
vetos presidenciais. Eles decidiram ainda pautar
para o dia 20 de agosto a votação da proposta de
emenda à Constituição que torna permanente o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb).
De acordo com nota divulgada pela presidência
do Senado, o Congresso se reunir nesta quartafeira (12) para analisar 17 vetos presidenciais e 2
projetos de lei que abrem crédito suplementar
para ministérios.
O líder do PDT, Weverton (MA), informou em
suas redes sociais que a análise dos vetos pelo
Congresso serão realizadas em ordem
cronológica. Além da votação na quarta-feira, os
congressistas se reunirão nos dias 19 de agosto e
2 de setembro.
“Agora no mês de agosto e em setembro nós
iremos analisar todos os vetos presidenciais que
estão pendentes”, disse Weverton em vídeo
publicado no twitter.

2020). Outro dispositivo vetado pelo presidente
da República e que aguarda análise dos
congressistas é o Veto 26/2020, que prorroga a
desoneração da folha de pagamento para 17
setores da economia até dezembro de 2021.

Foto: Divulgação

Na quarta-feira os congressistas iniciaram a
análise a partir do Veto 56/2019, com 24
dispositivos barrados por Bolsonaro ao pacote
Anticrime (PL 6.341/2019).
No total, 44 vetos aguardam a deliberação do
Congresso Nacional. Entre eles, alguns relativos

a propostas aprovadas pelo Parlamento para o
enfrentamento da pandemia de covid-19, como o
Veto 3/2020, que retirou dispositivos do projeto
que libera auxílio ﬁnanceiro a trabalhadores
informais afetados pelo coronavírus (PL
1.066/2020, que deu origem à Lei 13.982, de

Fundeb
A data de 20 de agosto para a votação da PEC
26/2020, que torna permanente o Fundeb e
amplia a participação da União para 23%, foi
anunciada pelo líder da Minoria, senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP). A matéria é
relatada pelo senador Flávio Arns (Rede-PR),
que já proferiu parecer favorável.
A proposta precisa ser aprovada em dois turnos
de votação, obtendo pelo menos 49 votos
favoráveis em cada turno. Se ela for modiﬁcada,
retornará para nova análise da Câmara dos
Deputados, que aprovou o texto no dia 21 de
julho. O Fundeb é a principal fonte de
ﬁnanciamento da educação básica no Brasil e,
pela Constituição, expira no dia 31 de dezembro
deste ano.

CÂMARA FEDERAL APROVA MP QUE
AMPLIA USO DE ASSINATURA ELETRÔNICA
@jornalpanetus Texto segue para o Senado.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a Medida
Provisória 983/20, que cria dois novos tipos de assinatura
eletrônica para documentos públicos com o objetivo de
facilitar o uso de documento assinados digitalmente para
ampliar o acesso a serviços públicos digitais. O texto segue
para análise do Senado.
Segundo o projeto de lei de conversão, no qual a MP foi
transformado, pessoas físicas e microempreendedores
individuais (MEI) poderão acessar suas respectivas
informações junto a órgãos públicos com assinaturas
eletrônicas simples ou avançadas, exceto nos casos previstos
em regulamento.
Todos os sistemas que utilizam assinatura eletrônica
precisarão se adaptar às novas regras da MP até o dia 1º de
julho de 2021.
Pelo texto, a assinatura simples se destina a transações de
baixo risco e que não envolvam informações protegidas por
sigilo, permitindo a conferência de dados pessoais básicos,
como nome, endereço e ﬁliação. A estimativa do governo
federal é que 48% dos serviços públicos atualmente
disponíveis poderão ser acessados por meio de uma
assinatura eletrônica simples.
Já a assinatura avançada é usada em processos e
informações com informações sigilosas e assegura que o
documento é de uso exclusivo do titular, permitindo o
rastreamento de eventuais alterações feitas no documento
assinado.
As assinaturas eletrônicas tratadas pela MP não se aplicam a
processos judiciais, aos sistemas de ouvidoria de entes
públicos, aos programas de assistência a vítimas e a
testemunhas ameaçadas e a outros casos em que a
preservação do sigilo seja necessária.

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

Rua Wenceslau Bras, 15 B - Centro - Mariana - MG
31 985948697

urbanstylemultmarcas_
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
É preciso estar atento ao PRINCÍPIO DA
LÓGICA.
Em relação ao Princípio da Lógica um Prefeito
não pode ser um “Zé das praças”, levanta praça,
conserta praça, acerta a praça, mas a praça não tem
uma torneira sequer para aguar as plantas. Ah! Será
aguada pelo caminhão pipa do “meu amigo João”.
Então está o mesmo a privilegiar tal empresa ainda
que vencedora por licitação dado que gera lucro a
este empresário reduzindo o número de empregos
ao pequenino. Este submeter-se-á sempre e
constantemente ao lucro do patrão. Ao gerar
emprego direto abre se ainda que por contrato um
valor menor a ser pago pois o emprego é direto,
não perpassando o capital em mãos de um
contratador. Estando sua cidade em um novo
normal, não se pode privilegiar apenas uma praça,
dado que a valorização do bairro aumenta a
circulação. O morador dará lucro ao restaurante, ao

feirante, ao açougue de seu bairro e para tanto,
também quer suas horas de lazer por perto.
Sabedouro se é que: plantas precisam ser
aguadas. Algumas diariamente, outras
semanalmente e o zelo é questão rotineira. Cidades
por todo o Brasil ou mesmo Europeias dão grande
valor às jardinagens. Geram beleza e limpeza do
gás carbônico. Sabendo um Prefeito que ele é um
servidor do povo NÃO DEVE agradar este ou
aquele empresário; esta ou aquela ﬂora. Dando
emprego a moradores diretos que se beneﬁciarão
no momento de lazer também se preocuparão e
preservá-los. Se São Pedro não ajudar muitas
praças morrem porque água não veem. Esfacelamse pelo descuido do Representante do Executivo.
Não veem correção de solo, não veem adubo.
Sendo assim, estão sempre a renovar a praça
novamente enriquecendo a Flora contratada.
Escoam-se assim a possibilidade da participação
do bairro no intuito criativo, amor e zelo. São

fabricantes da mazela urbana dado que não
reinsere ao trabalho aquele que cumprindo sua
pena alternativa se vêm sempre e para o resto da
vida a marca que a prisão lhe fornecera. Alguns
querem se recuperar, muitas vezes uma questão de
escolha. Certo é que neste país de agora, assim
como fora outrora os colarinhos brancos
perpetuam a marca engendrada da dor.
Captar recurso humanos são tão necessários
quanto aos recursos econômicos. Se o ordenar ou
efetuar despesas devem ser autorizadas por lei e o
“ordenar” deve ser planejadamente vistoriados por
vereadores; devem as praças serem cotidianamente
fonte de trabalho e não apenas para proveito alheio.
Ao favorecer a empreitada a um único empresário
nega-se o claro surtir no âmago do morador uma
relação de Garantismo. Para que Estado de Direito
se imponha não deve ser apenas para reprovação
mas também para prevenção de crimes. Fomentar
estruturas acusatórias quanto inquisitórias é fácil,

difícil é separar a estrutura Montesquiana para se
esgotar na soberania popular. Ao pensar ou reﬂetir
no contrato social entre uma comunidade e um
Prefeito é preciso se perguntar se tal contrato está
sendo feito apenas para um Sistema Utilitarista a
favorecer grupos ou se se quer uma mudança
para delimitar abusos, um Substancialismo onde
há leis para todos e os Direitos para poucos.? As
delegações de poderes não podem ser
exclusivamente policialesca é preciso haver
reinserção (não na falácia) mas na integração
conectando empregos, pessoas, gente.!
Estará em vigor em Novembro: UM NOVO
CONTRATO SOCIAL! ALERTE-SE!

A LINHA E OS OLHOS DE DEUS
@priscillaporto
escritora
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“As verdades
que sonho
as mulheres
não contam”
e “Para alguém
que amo
– do vereador Juliano Duarte.
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mensagens para um pessoal especial.

Quando seu cordão umbilical foi cortado e,
alguns dias depois, você perdeu o pedaço que
lhe restava, a impressão foi de que estaria
liberto? Enganou-se!
Isto porque, a partir daquele momento, você
passou a estar ligado a uma linha, a qual tem
alguém lá da cima monitorando. Às vezes,
soltando um pouquinho e outras, dando muita
corda, a qual não são poucos os que a engole...

Poderíamos ter recebido um crachá ao
nascermos, mas seria explícito demais. O que
uma pessoa ou não pessoa (o que talvez seja
mais propício) é, está estampado em seus olhos.
Por isso, conhecemos em nossa estadia por
aqui, olhos tão profundos. Olhos tão piedosos.
Olhos tão aconchegantes e outros, olhos tão
falsos...
Pessoas não precisariam de orelhas, bocas,

braços, pernas e vasto aglomerado de pele, ossos
e aminoácidos... Bastaria que o mundo fosse
um amontoado de olhos ﬂutuantes que se
cruzariam e, já diriam - sem palavras - tudo, uns
aos outros.
Mas, mesmo esse "tipo" diferente de pessoa
estaria ligada a uma linha tênue entre a mentira e
a verdade. Entre o valer a pena estar por aqui e o
estar por aqui apenas para prejudicar os outros.

Linha esta que seria a qualquer momento
conduzida para cima, ou que, em justa
destinação, poderia ser repassada para as mãos
de um ser lá de baixo, e nada nobre...

COMEÇOU NA QUARTA-FEIRA A ARAÇÃO DE TERRAS EM
PROPRIEDADES AGRÍCOLAS DE MARIANA
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
A aração é uma técnica de preparação de solo
que faz uma descompactação na terra,
proporcionando um plantio mais adequado e
uma maior produtividade por área. Gerando
assim muitos benefícios para o produtor visto
que, por meio da aração, a produção ﬁnal pode
ter acréscimo de até 30%.
O secretário interino de Desenvolvimento
R u r a l , Wa n d e r M o r e i r a , r e s s a l t o u a
importância da aração. “Disponibilizar os
tratores para aração de forma gratuita para
os produtores proporciona um aumento na

A Secretaria de Desenvolvimento Rural
começou na quarta-feira (12), o processo de
aração de terras em propriedades agrícolas de
Mariana. Valorizar e ajudar o produtor rural a se

desenvolver é um dos princípios mais evidentes
da atual gestão. Por isso, desde o ano passado, o
tempo disponível que cada agricultor tem para
utilizar a máquina aumentou para seis horas.

produção ﬁnal, gerando mais lucros para eles
e alimentos de qualidade na mesa dos
marianenses. É nosso dever prezar e investir
nos produtores da região”, aﬁrmou.
Para solicitar o processo de aração, os
produtores devem procurar a Secretaria de
Desenvolvimento Rural e fazer um cadastro.
É necessário apresentar o documento da terra,
CAR (Cadastro Ambiental Rural), CPF e
identidade. A Secretaria é localizada no
Centro de Convenções, Praça JK, s/nº. O
telefone para contato é: (31) 3558-4173.
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PESQUISA MOSTRA QUE BRASILEIRO VIAJOU POUCO NO 3º
TRIMESTRE DE 2019
@jornalpanetus Empresas de turismo sofrem com situação vivenciada nesta pandemia.
O suplemento de Turismo da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad 2019), divulgada na quarta-feira (12)
pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), revela que do total de
72.533 domicílios visitados no terceiro
trimestre do ano passado, em apenas 21,8%
(15.841) algum morador fez pelo menos uma
viagem no período de referência. Dos que
realizaram viagens, 48,8%, ou o equivalente a
2.816 domicílios particulares permanentes,
tinham renda nominal per capita, isto é, por
individuo, de quatro ou mais salários mínimos.
Em 78,2% (56.692) dos domicílios, não
ocorreram viagens. Desses, 46.985
apresentavam renda inferior a dois mínimos.
Dos 15.841 domicílios em que houve viagens
no terceiro trimestre de 2019, 75,5% dos
moradores (11.966) ﬁzeram uma viagem no
período, seguidos de 13,3% (2.143) com duas
viagens no período pesquisado.
Os principais motivos alegados para nenhum
morador do domicílio ter viajado no período foi
a falta de dinheiro (48,9%), falta de tempo
(18,5%) e não ter necessidade (13,5%). Mas
enquanto a não disponibilidade de dinheiro foi
admitida por 64,7% de moradores com renda
inferior a meio salário mínimo, 55,5% entre
meio mínimo e menos de um e 43,5% de um a
menos de dois, a falta de tempo foi alegada por
32,4% dos que ganham de dois mínimos a
menos de quatro e por 39,1% dos que recebem
quatro ou mais salários.
Finalidades
Do total de 21.446 viagens realizadas pelos
moradores no terceiro trimestre do ano passado,
96,1% foram para o território nacional (20.617)
e apenas 3,9% para o exterior (829). Para
18.541 moradores (86,5%), a ﬁnalidade da
viagem foi pessoal, contra 2.904 (13,5%) que
tiveram motivação proﬁssional. Visita a
parentes ou amigos constituíram os principais
motivos para as viagens de caráter pessoal, com

Foto: Divulgação

36,1% e 31,5% das respostas.
Os percentuais de moradores que viajaram para
visitar parentes ou amigos foram observados
nas casas com renda nominal per capita entre
meio e menos de um salário mínimo (38,3%) e
entre um e menos de dois mínimos (39,2%). Em
contrapartida, viajaram por lazer moradores
com rendimento de dois a menos de quatro
salários (43,7%) e de quatro ou mais (55,4%).

Os tipos de lazer que predominaram entre os
moradores que viajaram no terceiro trimestre de
2019 foram sol e praia (34,3%), cultura (27,2%)
e natureza, ecoturismo ou aventura (25,6%). O
maior percentual dos que escolheram a cultura
como motivo para viajar foi encontrado entre os
percebem quatro ou mais salários (34,4%).
Entre os que optaram pelo sol e praia, os
maiores percentuais foram encontrados entre

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733

ARMAZÉM A GRANEL
ARMAZÉM

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

Endereço: Rua Direita - 87 - Mariana
Telefone: 31987815398

moradores com renda nominal per capita de
meio a menos de um mínimo (39,6%) e de dois a
menos de quatro (37,1%).
Entre aqueles que viajaram por motivo pessoal,
52,2% escolheram se hospedar na casa de
amigos ou parentes. Para os moradores que
viajaram por razões proﬁssionais, 45,8%
optaram por ﬁcar em hotéis ou ﬂats. Com base
no principal local de hospedagem, a pesquisa do
IBGE revelou que 38,1% dos que preﬁraram
ﬁcar em hotéis ou ﬂats ganhavam quatro ou
mais mínimos. Entre os que preferiram a casa de
parentes ou amigos, a maior parte (53,7%)
recebia entre meio e menos de um salário.
O principal meio de transporte utilizado para
as viagens pessoais e proﬁssionais foi o carro
particular ou da empresa (46,6%), dos quais
47,6% ﬁzeram essa opção para viagens pessoais
e 40,4%, proﬁssionais. O avião aparece em
segundo lugar para os viajantes proﬁssionais
(30,5%), enquanto os viajantes pessoais
preferiram o ônibus de linha (16,7%). A classe
de rendimento que fez mais viagens de carro
particular ou da empresa foi a que recebe de dois
a menos de quatro salários mínimos (58,3%).
Entre os que deram preferência a ônibus de
linha, destaque para os que ganham menos de
meio salário (26,5%).
Regiões
A Região Sudeste liderou entre as viagens
realizadas por moradores dos domicílios
pesquisados no terceiro trimestre do ano
passado, com 42,3% emissoras e 39,5%
receptoras. Em seguida, aparece o Nordeste
brasileiro, com 25,1% emissoras e 27,8%
receptoras. De acordo com a pesquisa do IBGE,
mais da metade das viagens ocorreu dentro do
próprio estado.
As unidades da Federação mais procuradas
para viagens nacionais no período analisado
foram São Paulo (18,9%), Minas Gerais
(12,8%), Bahia (8,7%), Rio Grande do Sul
(6,7%), Rio de Janeiro (5,6%) e Paraná (5,4%).
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COVID-19: 1° LOTE DA VACINA DE OXFORD DEVE CHEGAR EM
DEZEMBRO, DIZ SAÚDE.
@jornalpanetus De acordo com secretário, o governo já encomendou 100 milhões de unidades da vacina de Oxford contra covid-19.
O secretário de vigilância em saúde do Ministério
da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, aﬁrmou
que o governo já encomendou 100 milhões de
unidades da vacina de Oxford contra covid-19, que
está na terceira e última fase de testes. Caso a
imunização se comprove eﬁcaz e segura, o primeiro
lote de 15 milhões de vacinas — deve chegar em
dezembro deste ano.
"Nessa encomenda está previsto o primeiro lote,
para chegar em dezembro, e o segundo lote em
janeiro. Muito em breve, se tudo der certo, nós
teremos a vacina em dezembro com a ajuda de
Deus e o esforço e trabalho de toda a comunidade
cientíﬁca", aﬁrmou o secretário em entrevista à
CNN Brasil.
De acordo com Correia de Medeiros, serão 15
milhões de unidades em dezembro, mais 15 milhões
em janeiro e as outras 70 milhões devem chegar ao
país em lotes sequenciais a partir de março. Ele
ressaltou que o Brasil tem a vantagem de poder
produzir a vacina em território nacional, na fábrica
Bio-Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz. O
Brasil fechou o acordo com a Universidade de
Oxford e a AstraZeneca para obter essa vacina no
ﬁnal de junho, assumindo os riscos da pesquisa, ou
seja, pagou pela tecnologia mesmo sem ter os
resultados ﬁnais dos ensaios clínicos. No valor total
de U$ 127 milhões, o acordou inicial selou a entrega
desses 30 milhões de vacinas que Medeiros aﬁrmou
que devem chegar em dezembro de 2020 e janeiro
de 2021. Já as outras 70 milhões de doses serão
compradas no valor estimado de US$ 2,30 por
unidade.
Em qual fase de testes a vacina está? A vacina de
Oxford está na fase três. Os pesquisadores já ﬁzeram
a fase pré-clínica, em modelos animais que se
assemelham ao humano. Ela foi testada em ratos,
furões e macacos e se mostrou segura. Depois,
começou a fase clínica, que é dividida em três
etapas.

Na fase um, testou-se o produto em adultos
saudáveis, para demonstrar segurança em humanos.
Na dois, analisou-se a imunogenicidade, para ver se
a vacina realmente gera resposta imune no
organismo, se o corpo produz anticorpo para aquele

voluntários.
Por que os testes estão sendo feitos no Brasil? A
curva epidemiológica ainda é ascendente no país,
fazendo com que os resultados possivelmente sejam
mais assertivos. Na fase três, os participantes são
divididos em dois grupos: metade toma a vacina e
metade recebe um placebo ou uma outra vacina que
não protege contra o patógeno estudado. Ninguém
sabe quem tomou o que, nem os cientistas nem os
voluntários. É um teste chamado duplo-cego. Ele é
randomizado, ou seja, os grupos são sorteados e
equilibrados, para acertar detalhes que podem
inﬂuenciar no resultado, como a idade dos
participantes.
Essas pessoas, então, vão para as suas casas e
seguem o dia a dia. Elas são expostas ao coronavírus
no ambiente, assim como o resto da população, e
são acompanhados durante um tempo. No caso da
vacina de Oxford, esse monitoramento é previsto
por um ano. Mas não é só o Brasil que vai entrar na
fase três. Além do Reino Unido, ela também será
testada em dois países na África, um país na Ásia e
os EUA, onde serão recrutados 30 mil voluntários.
Como funciona a vacina de Oxford? A estratégia
usada é a de um vetor viral não replicante. Isso
signiﬁca que os cientistas usam um vírus diferente
do coronavírus como uma espécie de "cavalo de
Troia." No caso da vacina da Universidade de
Oxford, é utilizado um adenovírus. Esse vírus é
geneticamente modiﬁcado para se tornar fraco, ou
seja, não infeccioso e incapaz de se replicar no corpo
humano. Os pesquisadores inserem neste vírus uma
Foto: Divulgação
parte do coronavírus também modiﬁcada e não
infecciosa, uma proteína.
Quando essa vacina é injetada no corpo, o sistema
vírus. Até, por ﬁm, chegar à fase três, para testar a imunológico promove uma resposta imune a essa
eﬁcácia do produto, se ele realmente protege e proteína que estava escondida dentro do vetor,
imuniza.
O Brasil, que ainda tem uma curva levando à produção de anticorpos e de outras células
epidemiológica ascendente, entrou na lista de países de defesa capazes de proteger o indivíduo da covidque testarão a vacina em primeira mão, em 5 mil 19.

PRESIDENTE DEFENDE PRIVATIZAÇÕES E
RESPONSABILIDADE FISCAL DO ESTADO
@jornalpanetus

“O Estado está inchado e deve se desfazer de suas empresas decitárias”. Disse Bolsonaro.
agravar o STF [Supremo Tribunal Federal]
decidiu, em 2019, que as privatizações das
empresas 'mães' devem passar pelo crivo do
Congresso”, escreveu.
Demissões
Na terça-feira (11), o ministro da Economia,
Paulo Guedes, conﬁrmou que o secretário
especial de Desestatização, Salim Matar, e o
secretário de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital, Paulo Uebel, pediram demissão
dos cargos. O motivo seria a insatisfação de
Mattar com o ritmo das privatizações de estatais.
No caso de Uebel, o ministro disse que a
motivação seria a falta de andamento da reforma
administrativa.
Para Bolsonaro, todos os que deixam o governo
voluntariamente “vão para uma outra atividade
muito melhor”. “Em todo o governo, pelo
elevado nível de competência de seus quadros, é
normal a saída de alguns para algo que melhor
atenda suas justas ambições pessoais”, escreveu.

O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta
quarta-feira (12) a privatização de empresas
públicas e disse que “os desaﬁos burocráticos do
estado brasileiro são enormes”. “O Estado está
inchado e deve se desfazer de suas empresas
deﬁcitárias, bem como daquelas que podem ser
melhor administradas pela iniciativa privada”,
escreveu, em publicação nas redes sociais.
A mensagem foi publicada junto com uma foto
de Bolsonaro com os ministros da Economia,
Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio
Freitas. De acordo com o presidente, “num
orçamento cada vez mais curto”, é normal os
ministros buscarem recursos em outras fontes
para obras essenciais. “Contudo, nosso norte
continua sendo a responsabilidade ﬁscal e o teto
de gastos”, aﬁrmou.
Bolsonaro aﬁrmou ainda que privatizar uma
empresa “está longe de ser, simplesmente, pegar
uma estatal e colocá-la numa prateleira para
aquele que der mais 'levá-la para casa'”. “Para

VAMOS CONVERSAR SOBRE A CINEOP? SERÁ NESTA QUINTA,
ÀS 18 HORAS, NO INSTAGRAM
@jornalpanetus

Universo Produção promove lives sobre os 15 anos da CineOP. Participa do bate-papo nesta quinta, dia 13 de agosto, às 18h, a coordenadora geral do evento, Raquel Hallak.

Para revisitar a trajetória de 15 anos da CineOP, a
Universo Produção promove lives com
personalidades do audiovisual e da preservação
com o propósito de apresentar os resultados,
alcance, avanços e conquistas que tornam a CineOP
um empreendimento único em seu propósito de
tratar cinema como patrimônio e convidar a
educação para fazer parte da programação.
A primeira live conta com a participação da
Raquel Hallak, diretora da Universo Produção e
coordenadora geral do evento e acontece nesta
terça-feira, 13 de agosto, às 18 horas, no Instagram perﬁl da Universo Produção @universoproducao.
O bate-papo será mediado pelo crítico de cinema
Marcelo Miranda.
Criada em 2006 e pioneira no circuito de festivais
e mostras de cinema, a CineOP agrega valor de

:

patrimônio à sétima arte e contribui com um olhar
para a história a partir do contemporâneo, em
diálogo com a educação e em intercâmbio com o
mundo.
A 15ª edição da CineOP– Mostra de Cinema de
Ouro Preto será realizada em ambiente digital, de 3
a 7 de setembro de 2020 no site:
www.cineop.com.br. A programação está
estruturada em três temáticas: preservação, história
e educação. O público terá oportunidade de
vivenciar um conteúdo inédito, descobrir novas
tendências, assistir a ﬁlmes, curtir lives musicais,
trocar experiências com importantes nomes da cena
cultural, do audiovisual, da preservação e da
educação, participando do programa de formação
do evento que vai oferecer oﬁcinas, masterclasses
internacionais e debates temáticos.
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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!

‘’Te amo mesmo, nem tem como negar. Te amo mais do que
poderia expressar!’’ Escreveu Elenice em seu facebook para seu
noivo! Felicidades!

TBT Troféu Empresarial! Ê saudade! (Centro Educacional
Getsêmani)!

Aniversariante especial de agosto! Cláudinha, te desejamos toda
felicidade do mundo! Você merece ser feliz sempre! Parabéns!

Denise Oliveira mostrando sua paixão pelo time Atlético
Mineiro!

Dia 11 foi a live com essas 2 maravilhosas (Rosana e Natália). Conram em nosso facebook!

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

