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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
REFORMA TRIBUTÁRIA
Ser um pouquinho menos "morais" (ou moralistas) nas discussões nos ajudaria a construir uma sociedade melhor.
Nesta editorial de número 807 detalho alguns
pontos essenciais no que diz respeito a proposta de
reforma tributária, reforma de extrema
importância. O projeto recentemente apresentado
pelo Poder Executivo para substituir o PIS e a
Coﬁns por um tributo chamado de Contribuição
sobre Bens e Serviços (CBS) é apenas parte de
uma reforma maior, o que exige sua compreensão
diante do todo.
O aspecto são os conﬂitos distributivos que
naturalmente surgem ao se modiﬁcar o sistema
tributário. Aqui, o conﬂito entre partes e o todo
refere-se como a carga tributária será distribuída
entre os diversos setores da economia. A relação
entre o todo e a parte, portanto, está no centro da
discussão sobre a reforma tributária, o que leva às
seguintes questões: qual sistema tributário se busca
implantar? Em que medida os interesses

conﬂitantes das partes podem ser atendidos sem
que ele perca sua funcionalidade? E os municípios
como serão impactados?
A proposta apresentada pelo governo busca
reformar a tributação do consumo, iniciando-a pela
instituição de uma contribuição não cumulativa, à
alíquota de 12% e de base ampla, ou seja, aplicada
uniformemente sobre bens e serviços. Como
apresentado, a CBS deverá ser posteriormente
harmonizada com um imposto sobre valor
adicionado (IVA) que substitua diversos tributos
cobrados pelos estados e pelos municípios, de
forma que a tributação sobre o consumo obedeça a
uma única lógica: alíquota uniforme aplicável a
bens e serviços, e não cumulatividade efetiva.
Além da tributação sobre o consumo, o governo
pretende alterar o Imposto de Renda,
possivelmente reduzindo a tributação sobre as

empresas e concentrando-a sobre as pessoas
físicas; tornar o IPI um imposto com a função de
regular as externalidades de produtos como cigarro
e álcool; e modiﬁcar o ﬁnanciamento da
Previdência Social, diminuindo seu impacto sobre
a folha de salários.
Entretanto, a maneira encontrada pelo governo
federal para dar início à reforma tributária pode
aumentar as chances de sua aprovação, já que a
discussão será sobre a parte e não sobre o todo,
compatível com as duas PECs já em trâmite no
Congresso. Ela também reconhece o protagonismo
que os demais entes federados devem exercer
através do Congresso Nacional para encontrar o
consenso necessário à modiﬁcação do sistema
tributário. Ganha-se, com isso, em legitimidade, e
mitigam as críticas de que a reforma tributária
poderia ferir o pacto federativo brasileiro.

Por outro lado, uma reforma conduzida por partes
torna-se mais complexa por duas razões: o
desconhecimento do todo, isto é, de qual sistema
tributário se pretende, ao ﬁnal, ver implantado; e o
incentivo a conﬂitos distributivos decorrentes de
ações isoladas de partes que buscam resguardar
seus próprios interesses.
Portanto, a reforma tributária está sendo
conduzida de uma maneira que exigirá grande
coordenação para que suas diversas partes isoladas
resultem em um todo harmônico e que cumpra os
objetivos centrais de um sistema tributário:
possibilitar o custeio do Estado por meio da
repartição da carga ﬁscal de maneira justa e que
seja capaz de promover o desenvolvimento
econômico. Espera-se que as partes envolvidas
estejam à altura dos desaﬁos que o todo representa.

A IMPORTÂNCIA DA ESCUTA
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
No mundo acelerado e com cobranças inﬁnitas
em que vivemos, as atividades mais simples se
tornam raras ou realizadas de uma forma precária.
Em nosso tempo, há um excesso de estímulos
visuais e de palavras. Lemos e vemos muitas
coisas, com diversos signiﬁcados ao longo de um
dia. Nosso inconsciente é acessado por meio das
palavras, de seus signiﬁcantes (que representam a
característica inconsciente dos conceitos). Com
aumento signiﬁcativo ao longo dos últimos anos, a
ansiedade, por exemplo, faz com que as pessoas
queiram mais e mais falar, mas pouco ouvir.
Presenciamos cada vez mais monólogos nos
relacionamentos, nas famílias, nas escolas...
Pouco se ouve o outro. Pouco se sabe, dessa
maneira, do seu desejo e de sua singularidade.
O que é escutar o outro? Parece ser uma atividade
muito simples, que beira a inércia. Ao contrário,
no cenário descrito acima, é uma atividade cada
vez menos presenciada e que se coloca como

urgente. Escutar o outro é, acima de tudo, não
tentar enquadrar o seu sofrimento em conceitos
próprios, pré-estabelecidos, na boa intenção de
ajudar e confortar. O efeito comumente é o
contrário. Escutar o outro efetivamente signiﬁca
despir-se de preconceitos (incluindo aqueles
sobre o nosso interlocutor, formados a partir de
aﬁrmações que outros dele ﬁzeram ou de
imagens que formamos em outros tempos), de
pensamentos absolutos, morais, religiosos, etc.
Trata-se de um exercício de sair do lugar comum,
da nossa zona de conforto. O outro que se coloca
diante de nós, solicitando a nossa escuta, o nosso
tempo, o nosso espaço, representa um novo
fenômeno em nossa existência, uma nova
experiência, um novo horizonte. Eis a beleza do
ato de escutar o outro! Não é fácil, de fato, pois
diante de uma situação complexa, aparentemente
sem solução, nos sentimos inseguros e queremos
logo propor saídas ao sofrimento. Esquecemos

que a saída principal está justamente na escuta.
A escuta psicanalítica propõe um elemento de
desconstrução de pensamentos universais e
absolutos, nos quais o indivíduo tenta se situar
(ilusoriamente). Quando esse processo caminha,
alcançamos aquilo que chamamos de
“dissolução dos sintomas”. Diferente da escuta
religiosa ou confessional, não busca enquadrar o
sofrer em um destino, nem mesmo como
resultado causal de equívocos do passado.
Portanto, não passa por encontrar culpa ou um
culpado.
Um momento fundamental de todo tratamento
pela psicanálise é o dia em que o analisando
descobre que não dá mais para se queixar. Não
que as diﬁculdades tenham desaparecido por
encanto, mas o "tirem isso de mim", base de toda
queixa, perde seu vigor, revela-se para a pessoa
em todo o seu aspecto fantasioso. É duro não ter
a quem se queixar, não ter um bispo, um

departamento de defesa dos vivos, como há o dos
consumidores. A pessoa pode perder o rumo, não
saber o que vai fazer, nem mesmo saber quem é
(FORBES, 2003, p. 11).
Enﬁm, se quisermos conhecer verdadeiramente
alguém, precisamos exercitar a nossa capacidade
de escutá-lo (a) e, assim, compreender suas
demandas e sua singularidade. Diante de um
mundo complexo, as soluções podem estar
situadas em dinâmicas simples, mas ausentes.
dentzrene

René Dentz

CRÔNICAS OPERAÇÕES SUBJETIVAS
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Despejo inquietações ao tomar café e chá de
erva-cidreira. Ouço o chilrear de pássaros no
terreiro. Aves poetizam independentemente da
razão. Manhã enervada de frio e umidez. Abro a
porta, miro o portão de lata. Pintura desgastada
pela maresia do tempo. Subo as escadas, retorno
para o quarto. Do segundo andar planejo exercícios
físicos inexequíveis: cem ﬂexões, duzentos
polichinelos, dezenas de agachamentos e elevações
frontais. A convenção de corpo esguio faz parte do
contexto cultural. Telefone toca, ignoro. Volto para
a cama. Tomo remédios de uso contínuo. Quanto
aborrecimento! Faz frio, sempre faz algum frio
aqui. Loucura liberta, meus pensamentos voam até
o outro lado do atlântico. A consciência do desatino
diz que sonho desperta. Embarco na ﬂuidez
instável das águas escuras à própria sorte. Vivo de
desembarques na minha terra. Normal é cárcere de

rotas planejadas. Pinto telas com respingos de
tintas velhas. Escrevo textos com fragmentos de
fertilidade. Que saber esotérico e poliforme traz a
seiva da liberdade? Todo. Um delírio aqui, uma
histeria ali, uma visão alucinada lá, diagnóstico da
ciência mental: um ser fora do prumo. Há
desrazão em ser imagem ou discurso, como há
desrazão em ser extremamente técnico. Técnica é
resultante quatro na soma de dois mais dois. A
soma dos números é ﬁxa. Ansiolíticos ao invés de
amarrar é protocolo adotado em casos de
agitação. Conter é protocolar? Que diferença há
entre conter e amarrar? Leveza da expressão.
“Estou amarrada feito um porco! Me tira daqui!”
No ﬁnal do século XVIII, o internamento
castigava os loucos, exibindo-os, ainda, em
bizarros espetáculos públicos. Homens
enjaulados, acorrentados; mulheres marcadas
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com ferro quente exempliﬁcam a barbárie. O
louco era escondido, mas sua vergonha deveria
ser exposta, desmascarada. A simbologia da
contenção é amarrar, privar a liberdade dos
movimentos; castigar exemplarmente. Castigar
sequelado de AVC agitado, amarrando-o à grade
de cama hospitalar ou de outra forma, é querer
domar a inconstância. Domar ou dominar não
signiﬁca compreender ou saber da AGITAÇÃO,
mas querer controlar. O especialista mandou. O
especialista tem o poder de poder-fazer o que quer
fazer. Ele detém a autoridade. A racionalidade de
sua fala é inquestionável. Seu discurso é
cientíﬁco, competente e socialmente autorizado;
mesmo que AMARRAR seja um processo de
privação da liberdade; instauração da
perversidade, do animalesco, do inumano, da
penúria ou do extremo sofrimento do
aprisionado/contido. A implicação do desvio
(desviante: doente) pressupõe em contenção,
amordaçar, amarrar.
Pavorosa experiência vivenciada. Não só de
ventos despoluídos respiram os pulmões. Nem só
de rimas ricas sobrevivem os versos. Vivo
pequenas alegrias, caminhando quilômetros
dentro de casa. Exorcizo traumas na abstração.
Aparo excessos de racionalização na arte.
Diálogo com o espelho, resgatando parte de

minha interioridade. Acho que me perco de vez
em quando, buscando sentidos. Minha loucura é
amordaçada e represada, porque insiste na
singularidade da coexistência. Tenho exercitado o
ato de reprimir opiniões contrárias para não
polemizar, mas há sempre uma ponta solta. Falam
de liberdade de ser, mas continuam a reprimir a
diversidade. Resisto ao conﬁnamento, só não
resisto ao aprisionamento da liberdade.
Ainda continuo a planejar exercícios físicos
inexequíveis, saberes poliformes da liberdade;
uma visão desracionalizada do protocolo
absoluto, uma terapia diferenciada para a
sequelada de AVC.
Que natureza desencantada criou o homem que
funciona pelo princípio da má temática de
crônicas operações subjetivas que resultam em
seres subtraídos por dominador comum?

#fiqueligado
Av Manoel Leandro Corrêa - 347 B - Centro - Mariana – MG
CNPJ:21.544.370/0001-60 - Fundado em 01/08/2001
Contabilidade: CONTAD CONTABILIDADE
“O jornal Panﬂetu´s isenta-se de matérias devidamente assinadas”

Entre em contato com o Jornal Panetu´s
Cassiano Aguilar – Jornalista Responsável 20483/MG – (31) 98880-3046
Leticia Aguilar – Designer e Diretora Administrativa (31) 98632-8731
Ângelo Seram – Diretor Fundador / Comercial (31) 98578-4257

com Leticia Aguilar e Cassiano Aguilar
De Segunda a Sexta postamos várias
notícias, novidades e sorteios no instagram
do Jornal Panetu’s!
Siga-nos!
@jornalpanetus
/Jornalpanetus

Jornal

Panetu’s
3
30/07/2020 a 06/08/2020
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

FESTIVAL DA CANÇÃO CANTA MARIANA ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS
@jornalpanetus

Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
Casa” (de compositor marianense se não
classiﬁcada entre as 3 melhores) e o melhor
intérprete, receberão os prêmios:
. R$ 12.000,00 para o primeiro lugar;
. R$ 8.000,00 para o segundo lugar;
. R$ 5.000,00 para o terceiro lugar;
. R$ 2.500,00 para a canção “Prata da Casa”;
. R$ 2.500,00 para o “Melhor Interprete”.
O Festival oferecerá ainda um prêmio incentivo às
canções ﬁnalistas, para os concorrentes que
produzirem um novo vídeo para esta fase.
Os meios virtuais a serem utilizados para a
realização do Festival serão previamente
divulgados, sendo as semiﬁnais e a ﬁnal transmitidas
online.
Esclarecimentos de dúvidas e informações podem
ser solicitados pelo telefone (31) 3558-2315 e/ou email: festivalcantamariana@gmail.com.
Sobre
O evento surgiu em 2017 com o intuito de
reconhecer e premiar as melhores canções inéditas,
além de incentivar o gosto pela Música Popular
Brasileira, revelar novos talentos, incentivar os
compositores a mostrarem seus trabalhos e
promover o intercâmbio artístico-cultural,
mostrando Mariana como a “Terra Mineira da
Música”.

Neste ano, devido à pandemia, o Canta Mariana –
Festival da Canção será realizado de forma não
presencial. Nesta edição, Chitãozinho e Xororó,
serão homenageados, na comemoração de 50 anos
de carreira.
As inscrições estão abertas até o dia 20 de setembro.
Os interessados poderão acessar o site:
www.festivaldacancao.mariana.mg.gov.br, conferir
o regulamento e se inscreverem.
Participação e Seleção
Poderão participar compositores e intérpretes de
nacionalidade brasileira. Cada participante poderá
inscrever o número de canções que desejar, porém,
apenas uma composição do mesmo autor poderá ser
classiﬁcada para as semiﬁnais, ressaltando que as
mesmas precisam ser inéditas e originais, nos termos
do regulamento.
Serão selecionadas 20 canções para as semiﬁnais,
sendo no mínimo 5 de compositores
comprovadamente residentes no município de
Mariana. As 10 melhores canções da fase semiﬁnal
chegarão à fase ﬁnal. As semiﬁnais acontecerão nos
dias 16 e 17 de outubro e a ﬁnal do Festival está
marcada para o dia 07 de novembro de 2020.
Premiação
Entre as 10 composições classiﬁcadas para a fase
ﬁnal, de acordo com os votos dos jurados, as três
melhores canções, a chamada canção “Prata da

HOMENAGEM PARA MARIANA E BRUMADINHO
@jornalpanetus

Antônio Adolfo, pianista carioca, grava músicas de Milton Nascimento no CD BruMa que faz uma respeitosa homenagem
às cidades mineiras de Brumadinho e Mariana.

O pianista carioca Antônio
Adolfo, autor de sucessos como
“Sá Marina” (gravada por Ivete
Sangalo e Stevie Wonder), está
lançando mundialmente o CD
BruMa (Mixt): Celebrating Milton
Nascimento. O disco traz sucessos
de Milton como Encontros e
Despedidas e Nada Será Como
Antes, que são apresentados em
novos e inspirados arranjos.
Adolfo, que reside entre Brasil e
Estados Unidos, é reconhecido,
internacionalmente como uma
estrela do jazz latino. Conheceu
Milton Nascimento em 1967,
durante o 2º Festival Internacional
da Canção (FIC) e são amigos até
hoje. Inclusive já tocaram juntos.
Segundo Adolfo, “as músicas de
Milton quebraram padrões
harmônicos e rítmicos. O que ﬁz

Foto: Divulgação / Comunicação Antônio Adolfo

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

foi adicionar a esse repertório,
meu vocabulário de jazz
brasileiro”.
O título do álbum, BruMa, nos
lembra os desastres ambientais que
atingiram as cidades mineiras de
Brumadinho (2019) e Mariana
(2015). “Milton e muitos
brasileiros fazem parte de um
esforço de grupo para garantir
que os danos ao território de
Minas não sejam esquecidos e não
voltem a acontecer", ﬁnalizou.
Antônio Adolfo começou a
estudar música na infância. Vive
entre Brasil e Exterior desde os
anos 1970, e estudou música
também nos Estados Unidos e
Europa. Em 1985 cria, no Rio de
Janeiro, o Centro Musical Antônio
Adolfo, onde desenvolve atividade
pedagógica.

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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MARIANA SAI NA FRENTE E INAUGURA O PRIMEIRO CALL CENTER
DO SINE EM MINAS GERAIS
@jornalpanetus Um dos objetivos é a agilidade nos atendimentos.
Visando a agilidade nos atendimentos e
processos de vagas de emprego, no dia 24/07, foi
inaugurado o Call Center do SINE Mariana. Com
oito linhas telefônicas, seis da Central de Serviço
ao Trabalhador e duas da Administração do
Serviço, o Call Center vai funcionar das 08h às
11h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sextafeira.
O projeto foi desenvolvido pela poder
Executivo da cidade de Mariana, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e
realizado em parceria com a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social (SEDESE), e servirá
também de modelo para outras cidades. Foram
investidos R$ 10 mil dos cofres municipais para a
implantação do Call Center SAT no SINE
Mariana, serviço que vai voltar atender de modo
remoto as mais 300 pessoas que passavam pelo
prédio.
De acordo com o prefeito interino, Newton
Godoy, essa é mais uma forma de garantir
comodidade e atendimento aos trabalhadores.
“Com a abertura desse Call Center, as pessoas
vão poder evitar as ﬁlas e fazer de forma
confortável suas inscrições para as vagas
abertas, isso traz segurança para todos nesse
tempo de pandemia”, ﬁnaliza.
Conﬁra a lista dos serviços ofertados nos dois

Foto: Divulgação

números:
Central do Serviço de Atenção do Trabalhado
- (31) 3558-5449:
- Realização de cadastro no Sistema Nacional de
Empregos (Sine);
- Atualização do cadastro;
- Direcionamento para as oportunidades de
emprego;
- Acompanhamento e divulgação de processos
seletivos;
- Agendamento de entrevista;
- Registro e habilitação de trabalhadores nas
plataformas on-line de emprego;
- E orientações sobre os serviços e atividades do
SINE Mariana.
Central de Administração do SAT - (31) 35582001:
- Solicitação do Seguro Desemprego, que
também poder ser feita pelo site:
(http://www.pmmariana.com.br/vagas-sine);
- Informações sobre o status do benefício
solicitado;
- Agendamentos gerais e de solicitação da
Carteira de Trabalho Digital.
Nesse mesmo telefone, empregadores podem
solicitar a divulgação no SINE Mariana das
vagas disponíveis em sua empresa e o cadastro
dela na plataforma Empregador Web.

FECOMÉRCIO MINEIRO SOLICITA AMPLIAÇÃO DE RECURSOS PARA O
PRONAMPE
@jornalpanetus Em ação junto à CNC, a Federação busca soluções para minimizar os efeitos da pandemia para as empresas do setor de comércio, serviços e turismo.
Em pouco mais de um mês, a garantia de R$ 15,9
bilhões prevista inicialmente pelo Fundo
Garantidor de Operações (FGO), vinculado ao
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), atingiu
um limite próximo ao teto. Com isso, milhares de
empresários não conseguiram efetivar os
empréstimos junto às instituições ﬁnanceiras
parceiras da iniciativa, colocando em xeque o
futuro dos seus negócios.
De acordo um levantamento do Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE), divulgado na
última semana, mais de 700 mil empresas no país
fecharam deﬁnitivamente ao longo da pandemia,
sendo que 99,8% eram consideradas de pequeno
porte. Diante desse cenário, a Fecomércio MG tem
promovido ações para fortalecer o Pronampe e
socorrer as micros e pequenas empresas.
“O esgotamento das linhas de crédito se deve,
principalmente, ao clamor de milhares de
empresários que precisam de mais liquidez para
manter seus estabelecimentos em atividade. O
programa, sem dúvida, possui qualidades. Mas
sabemos que ainda existem entraves para o seu
sucesso, como as adequações dos bancos ao
programa e a ampliação dos recursos do fundo
garantidor”, pontua a presidente interina da
Fecomércio MG, Maria Luiza Maia Oliveira.
A Federação, em conjunto com Confederação

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), vem realizando diversas ações na
busca de soluções, por exemplo, junto ao Poder
Legislativo, para que a União aumente sua
participação no Fundo Garantidor de Operações
(FGO), adicionando mais recursos ao Pronampe. O
programa, criado pela Lei nº 13.999 de 2020, é
uma das iniciativas do governo federal para
minimizar os impactos ﬁnanceiros da crise causada
pelo novo coronavírus (Covid-19).
Não por acaso, a Fecomércio MG enviou, na
terça-feira (21/07), ofícios para toda a bancada
mineira de deputados federais, inclusive ao relator
do projeto de conversão em lei da Medida
Provisória (MP) 944/2020, Zé Vitor (PL-MG). No
documento, a Federação solicita apoio para a
aprovação da emenda nº 8, no projeto de conversão
em lei da MP 944, que foi aprovada no Senado. O
dispositivo autoriza a União expandir sua
participação no FGO do Pronampe.
Além disso, a entidade tem promovido com CNC
diversas ações em favor do empresariado mineiro.
Não à toa, a Federação reforça a importância da
atuação da CNC junto ao Ministério da Economia
para a ﬁxação de critérios que permitam o rateio
dos valores a serem disponibilizados aos Estados.
Segundo a entidade, só assim, de forma
coordenada, os recursos poderão viabilizar a
retomada econômica no país.

A preocupação da Fecomércio MG é reforçada
por números recém-divulgados pelo IBGE.
Segundo a pesquisa “Pulso Empresa: Impacto da
Covid-19 nas Empresas”, dos 1,3 milhão de
negócios fechados (de forma temporária ou
deﬁnitiva) na primeira quinzena de junho, 39,4%
encerraram suas atividades por causa da pandemia.
Entre as empresas que deram baixa, 99,2% eram
pequeno porte. Em relação aos setores, 40,9% dos
negócios que já estavam parados e encerraram
eram do comércio, 39,4% de serviços, 37% da
construção e 35,1% da indústria.
“Os números evidenciam a necessidade de
ampliação das linhas de crédito do Pronampe.
Diante deste momento atípico, precisamos da
união de todos, para que juntos possamos
restabelecer o desenvolvimento econômico e social
de todo o país. Devemos trabalhar por soluções
que garantam a sobrevivência de milhares de
negócios, empregos e renda a milhões de famílias.
Só assim, unindo as questões econômicas e sociais,
conseguiremos enfrentar os desaﬁos provocados
pela pandemia do coronavírus”, ressalta Maria
Luiza.
Atuação estadual e federal
Diante do cenário provocado pela pandemia de
Covid-19, a Fecomércio MG vem atuando de
forma estratégica e coordenada em defesa dos

interesses de sindicatos e empresas representadas
pela entidade. Nesse sentido, a Federação, junto à
CNC, vem intensiﬁcando ações voltadas aos
empresários, por meio do acompanhamento
sistemático das pautas envolvendo os projetos que
pretendem implementar medidas econômicas,
como, por exemplo, as medidas provisórias
editadas pelo Poder Executivo Federal.
Em âmbito estadual, a Fecomércio MG pleiteou a
aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 2.081/2020,
que implementa diretrizes a serem avaliadas pelo
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) a ﬁm de atenuar os impactos econômicos
causados pela pandemia. O PL foi aprovado no dia
17 de julho, em sessão extraordinária realizada no
Plenário da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG). O projeto visa ampliar a
possibilidade de oferta de linhas de crédito pelo
banco, com condições especiais às empresas.
“Embora ainda tenhamos muito a avançar,
acreditamos que alguns passos importantes já
foram tomados. Nossas ações, neste momento, têm
como atitude norteadora a manutenção e a
sobrevivência ﬁnanceira de milhares de
estabelecimentos do comércio de bens, serviços e
turismo em Minas Gerais. Com trabalho,
articulação e esforços coletivos, certamente
conseguiremos novas conquistas para o setor
terciário mineiro”, ﬁnaliza Maria Luiza.
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ASSEMBLEIA DE MINAS APOIA CAMPANHA DE INCLUSÃO DIGITAL DA UFMG
@jornalpanetus Iniciativa tem como objetivo o apadrinhamento de graduandos de baixa renda para a aquisição de computador.
Garantir aos estudantes de baixa condição
socioeconômica os equipamentos tecnológicos
necessários para a realização de suas atividades
acadêmicas a distância, em tempos de
pandemia. Este é o objetivo da campanha de
doação Bolsa Apadrinhamento Inclusão
Digital, uma parceria da Fundação
Universitária Mendes Pimentel (Fump) e da
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). A iniciativa passa a contar, agora, com
o apoio de divulgação da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no
âmbito do projeto Assembleia Solidária.
A necessidade de isolamento social provocada
pela disseminação da Covid-19 exige o
acompanhamento e a realização de diversas
atividades acadêmicas de maneira remota.
Porém, muitos estudantes não possuem
ferramentas essenciais para a execução desses
trabalhos, como computador ou notebook,
devido aos custos desse tipo de equipamento.
O projeto de apadrinhamento digital da
Fump/UFMG objetiva amenizar os prejuízos
desses jovens, permitindo que eles tenham
igualdade de oportunidade com outros
estudantes. A bolsa será destinada a alunos de
primeira graduação da UFMG, regularmente
matriculados e frequentes, classiﬁcados
socioeconomicamente pela Fump nos níveis I,
II e III, nessa ordem, em Belo Horizonte e
Montes Claros.
A proposta faz parte da Política de Inclusão
Digital da UFMG, que terá quatro etapas de
inscrição para os graduandos assistidos. A
doação dos equipamentos integra a primeira
chamada.

Foto: Divulgação

O programa ainda prevê fases nas quais os
inscritos poderão ser beneﬁciados com auxílio
mensal para a contratação de serviços de
internet, empréstimos de computadores e
aquisição de equipamentos de tecnologia
assistiva, para estudantes com deﬁciência. A
campanha não tem prazo de encerramento
determinado.
As doações
Quem quiser apoiar a iniciativa pode doar
notebook ou computador, desde que possua a
conﬁguração que atenda às necessidades
básicas de inclusão digital dos estudantes

assistidos, que é: Core 2 Duo, 4GB, 500
HD/120 SSD. Os equipamentos devem ser
entregues na sede da Fump (Avenida Antônio
Abrahão Caram, 610 - Bairro São José, em BH),
às terças-feiras, entre 9 e 12 horas; ou às
quintas-feiras, entre 13 e 17 horas. Agende a sua
doação através do e-mail:
comunica@fump.ufmg.br. Não haverá
arrecadação de equipamentos na sede da
Assembleia.
Também é aceita a doação em dinheiro, por
meio do depósito de qualquer valor em duas
contas-correntes da Fundação Mendes
Pimentel: Banco do Brasil, agência 1615-2,

conta corrente 22.942-3; e Banco Santander,
agência 4546, conta corrente 13.004008-3. O
CNPJ da Fump é 17.220.583.0001-69.
O montante arrecadado com os depósitos será
convertido em bolsas de R$ 1,5 mil a serem
depositados na conta de cada estudante
beneﬁciado.
ALMG e UFMG consolidam parceria no
combate ao coronavírus
Desde março, a Assembleia e a UFMG têm se
unido em ações para enfrentar as consequências
da pandemia de Covid-19 no Estado. A primeira
parceria se efetivou na campanha de
arrecadação de recursos hospitalares. Na
ocasião, foram adquiridos suportes de soro,
máscaras, luvas e outros equipamentos de
proteção indispensáveis na luta contra a Covid19. Os recursos foram destinados aos Hospitais
Risoleta Neves e das Clínicas da UFMG e à
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) CentroSul, em Belo Horizonte.
Em abril, o Parlamento e a Universidade
assinaram um protocolo de cooperação técnica,
por meio do Comitê de Acompanhamento de
Ações de Prevenção e Enfrentamento ao
Coronavírus, para realização de ações conjuntas
que resultaram, entre outros desdobramentos,
na realização de um websimpósio sobre o tema.
Já em maio, o Legislativo iniciou o repasse de
mais de R$ 1,5 milhão a três projetos da UFMG:
iniciativas de telemedicina, desenvolvimento
de respirador de baixo custo e produção e
distribuição de máscaras faciais de acrílico para
trabalhadores da saúde. O valor foi divido em
três parcelas iguais, a última repassada em
julho.

MINAS CONSCIENTE: MARIANA SINALIZAR ADERIR AO PROGRAMA
@jornalpanetus

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

Nesta segunda-feira (27), o vice-prefeito de Mariana, Newton
Godoy, acompanhado do secretário de Saúde Danilo Brito,
esteve em Belo Horizonte para uma reunião com o chefe de
gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, João Márcio Silva,
para avaliar a possibilidade do município aderir ao programa
Minas Consciente.
Durante a reunião foram apresentados os dados da cidade,
como a taxa de letalidade da Covid-19 em Mariana, a taxa de
ocupação dos leitos e o número de testes já realizados. Foi
deﬁnido também que os três leitos de UTI, adquiridos
recentemente, serão reconhecidos pela Secretaria de Estado de
Saúde. Sendo assim, os leitos pactuados para atender a
microrregião de Mariana, Ouro Preto e Itabirito sobem de 10
para 13, o que beneﬁcia o percentual de análise do indicador,
caso ocorra a adesão ao programa.
Reformulação
O Minas Consciente será reformulado e votado nesta quartafeira (29) pelo Comitê Gestor do estado e apreciado pelo
governador Romeu Zema. Caso seja aprovado, a cidade de
Mariana poderá ser avaliada dentro da microrregião e não da
macro, como aconteceria, caso o município já tivesse aderido ao
programa.

Foto: Divulgação
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SENADORES QUEREM AUMENTAR ALCANCE DO PRONAMPE
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e
Paulo Paim (PT-RS) apresentaram projetos de lei
que têm por objetivo aperfeiçoar o Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronampe) e ampliar seus
benefícios para a economia. O Pronampe virou lei
há pouco mais de dois meses (Lei 13.999, de 2020)
e tem por objetivo ajudar no desenvolvimento e
fortalecimento dos pequenos negócios no país e
minimizar os impactos sociais e econômicos da
pandemia do coronavírus.
O PL 3.789/2020 foi apresentado por Randolfe
para aumentar o valor disponível no Pronampe e
reservar parte dos recursos apenas para
microempresas (MEs) e microempreendedores
individuais (MEIs). A proposta aumenta o valor
destinado na linha de crédito do Pronampe para R$
50 bilhões, reservando no mínimo 20% deste valor
para as microempresas e microempreendedores
individuais. Estabelece também condições de
empréstimo mais favoráveis para esses
empreendedores.
“Este segmento exige condições mais favoráveis
frente à fragilidade de sua estrutura para superar
os impactos da covid-19. Assim, propomos que
seja aberta linha de crédito especíﬁca com
melhores condições de prazo e juros”, diz
Randolfe na justiﬁcativa do projeto.
Também de Randolfe é o PL 3.790/2020, que
estabelece obrigações e restrições para instituições
ﬁnanceiras que oferecem o crédito do programa. A
proposta proíbe que essas instituições ofereçam
“quaisquer outros produtos ou serviços
ﬁnanceiros, inclusive seguros prestamistas”, no
momento de contratação da linha de crédito do
Pronampe.
O projeto obriga essas instituições a terem cartazes
sobre o oferecimento do programa, com
informações sobre a taxa de juros e o prazo de
pagamento e “a impossibilidade de oferecimento
de quaisquer outros produtos ou serviços”

atrelados à contratação. O cartaz deverá estar em
local visível, próximo das entradas, com
dimensões de, no mínimo, 1,70m x 0,85m, e com
texto de fácil visualização.
“Fato público e notório, reiteradamente divulgado
pela imprensa, é a diﬁculdade de o dinheiro
disponibilizado pelo Pronampe chegar a quem
realmente precisa. Umas das diﬁculdades
indicadas é a indisposição dos bancos, demais
instituições ﬁnanceiras e de seus funcionários de
fornecer a linha de crédito”, argumenta Randolfe.
Prevenção à covid-19
Paulo Paim apresentou o PL 2.822/2020, que cria,
dentro do Pronampe, linha de crédito especíﬁca
para que micro e pequenas empresas possam se
adaptar às normas de segurança, de saúde,
sanitárias e tecnológicas decorrentes da pandemia
de covid-19 (Pronampe-Prevenção). A proposta
determina que sejam disponibilizados R$ 15,9
bilhões para essa linha de crédito especíﬁca.
“Um dos grandes obstáculos para que as micro e
pequenas empresas possam retomar suas

atividades, em razão de medidas adotadas pelos
órgãos gestores de saúde, é a disponibilidade de
recursos para que possam adquirir equipamentos
de proteção, insumos para higiene, limpeza e
desinfecção, além de equipamentos eletrônicos,
mobiliários e recursos tecnológicos para que
possam atender a seus clientes de forma remota ou
mesmo adotar regimes de teletrabalho para seus
empregados”, aﬁrma Paim.
A proposta determina que os empréstimos do
Pronampe-Prevenção serão destinados
prioritariamente para as micro e pequenas
empresas com até dez empregados e terão valor de
R$ 2,5 mil a até R$ 25 mil, para que possam
aplicar esses recursos em despesas como a
aquisição de equipamentos de proteção individual,
equipamentos de higienização, contratação de
serviços de desinfecção das instalações, aquisição
e instalação de dispositivos de pagamento
automático, aplicações para computadores e
celulares destinados a comércio eletrônico,
reorganização e adaptação de locais de trabalho e

de distribuição de espaços físicos, entre outros.
O Pronampe
O programa possibilita uma linha de crédito mais
barata e com menos exigências para as pequenas e
microempresas. O governo federal separou R$
15,9 bilhões para atender o Pronampe. Outros R$
20 bilhões foram disponibilizados pela MP
975/2020 para atender pequenas e médias
empresas por meio do Programa Emergencial de
Acesso a Crédito (Peac). Os senadores devem
votar a MP 975 nos próximos dias.
O Pronampe prevê uma linha de crédito até o
limite de 30% da receita bruta obtida em 2019. A
lei assegura taxa de juros anual máxima igual à
Selic mais 1,25% sobre o valor concedido, com
prazo de 36 meses. Podem participar
microempresas com faturamento anual de até R$
360 mil e pequenas empresas que faturam até R$
4,8 milhões ao ano.
Mas, ao sancionar o PL 1.282, que deu origem ao
programa, o presidente da República, Jair
Bolsonaro, vetou alguns dispositivos, que ﬁcaram
de fora da Lei 13.999, de 2020. Um exemplo é a
carência de oito meses, período em que as parcelas
seriam reajustadas apenas pela taxa Selic.
Bolsonaro vetou ainda um capítulo inteiro que
previa a prorrogação do parcelamento de dívidas
com a Secretaria da Receita Federal e a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O
projeto aprovado pelo Congresso estendia os
prazos para pagamento das parcelas por 180 dias e
estabelecia um regime especial para a liquidação
dos débitos.
O Congresso Nacional ainda não agendou data
para que deputados e senadores votem se mantêm
ou derrubam os vetos de Bolsonaro na lei do
Pronampe.
Os três projetos, dos senadores Randolfe
Rodrigues e Paulo Paim, ainda não têm relatores
nem datas agendadas para serem votados pelo
Plenário do Senado Federal.

CAIXA AMPLIA PRAZO DA PAUSA NA PRESTAÇÃO HABITACIONAL
PARA ATÉ 180 DIAS
@jornalpanetus Clientes que optarem pela pausa devem solicitar a prorrogação pelo aplicativo Habitação CAIXA ou demais canais disponibilizados pelo banco.
A CAIXA disponibilizou, desde segunda-feira
(27), a possibilidade de ampliação da pausa nas
prestações dos créditos habitacionais do Programa
Minha Casa Minha Vida (Faixas 1,5; 2 e 3), com
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimos (SBPE) para um período
de até 180 dias.
A medida faz parte das ações do banco para
oferecer aos clientes alternativas para enfrentar os
efeitos causados à economia pelo COVID-19. Para
o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães,
“estender a pausa é mais uma medida importante
do banco no suporte ao planejamento das famílias
brasileiras nesse período de pandemia e à
retomada da economia”.
Regras da pausa e cobrança de encargos:
Os clientes pessoas física e jurídica que já tiveram
a pausa temporária de 120 dias concluída podem
prorrogar o prazo por mais 60 dias. Quem ainda
não optou por essa alternativa também pode
solicitar a pausa de 180 dias.

Para as empresas, a opção de pausa é válida para
os ﬁnanciamentos à produção de empreendimentos
e para os ﬁnanciamentos de aquisição e construção
de imóveis comerciais (modalidade individual). As
opções de pagamento parcial dos encargos ou
carência também foram estendidas para até 180
dias, porém não podem ser utilizadas em conjunto
com a pausa.
Durante o período de pausa, o contrato não está
isento da incidência de juros remuneratórios,
seguros e taxas. Os valores dos encargos pausados
são acrescidos ao saldo devedor do contrato e
diluídos no prazo remanescente. A taxa de juros e o
prazo contratados inicialmente não sofrem
alteração
Quem pode solicitar:
Clientes pessoa física com contratos em dia ou
com até 180 dias em atraso (clientes que utilizaram
o FGTS para reduzir uma parte da prestação
também podem optar pela pausa);
Clientes pessoa jurídica com contratos em dia ou
com atraso de até 60 dias (duas prestações).

*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

Como solicitar:
Os clientes pessoa física podem solicitar a pausa
de 180 dias, ou a prorrogação do período de pausa
por mais 60 dias para os contratos já atendidos,
pelo aplicativo Habitação CAIXA, pelos telefones
3004-1105 e 0800 726 0505, ou de forma
automatizada pelo 0800 726 8068, opção 2 – 4 – 2.
Os clientes pessoa jurídica podem solicitar a pausa
para contratos de aquisição e construção de
imóveis comerciais pelo número 0800 726 8068,
opção 2 – 4, ou com o auxílio do gerente de
relacionamento. Para contratos de ﬁnanciamento à
produção de empreendimentos, a solicitação pode
ser realizada somente por meio do gerente de
relacionamento, que deve ser acionado
preferencialmente por meio eletrônico.
Canais de atendimento:
App Habitação CAIXA: disponível para os
sistemas operacionais Android e IOS, pode ser
baixado gratuitamente nas lojas GooglePlay ou
AppStore.
3004-1105 e 0800 726 0505, opção 7: disponível

de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.
0800 726 8068, opções 2 – 4: disponível de
segunda a sexta-feira, em qualquer horário, e aos
sábados, de 10h às 16h.
Balanço
Até o momento, mais de 2,4 milhões de mutuários
já solicitaram a pausa na prestação habitacional. A
CAIXA já registrou mais de 2,1 milhões de
solicitações pelo aplicativo Habitação CAIXA,
além de cerca de 170 mil atendimentos pelo
telesserviço. Atualmente, 22 serviços são
oferecidos pelo banco por meio do aplicativo e do
telefone, para maior comodidade e segurança dos
clientes.

Endereço: MG-129, n° 160, Km 3,5 B. Gogo Morro
Santana - Mariana - MG /Telefone: (31) 99737-7000
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ESTUDANTES PODEM SE INSCREVER NO FIES ATÉ NESTA SEXTA-FEIRA
@jornalpanetus

Prazo para inscrições vai até sexta-feira (31)

Desde de terça-feira 28, até esta sexta-feira
(31) estão abertas, no site do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies) as inscrições
no processo seletivo para o segundo semestre de
2020. O resultado será divulgado no dia 4 de
agosto. Segundo o Ministério da Educação
(MEC), o período para complementação da
inscrição dos candidatos pré-selecionados será
de 4 a 6 de agosto.
As inscrições no programa, que começariam na
semana passada, foram adiadas depois que o
MEC identiﬁcou inconsistências no
processamento da distribuição das vagas
ofertadas pelas instituições de ensino superior.
Lista de espera
Quem não for pré-selecionado na chamada
única do Fies pode disputar uma das vagas
ofertadas por meio da lista de espera.
Diferentemente dos processos seletivos do
Sistema de Seleção Uniﬁcada (Sisu) e do
Programa Universidade Para Todos (Prouni),
para participar da lista de espera do Fies não é
necessário manifestar interesse, a inclusão é

feita automaticamente. A convocação da lista
de espera vai do dia 4 até às 23h59 de 31 de
agosto.
Requisitos
Pode se inscrever na seleção do Fies o
candidato que tenha participado do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da
edição de 2010, e tenha alcançado nota média
nas provas igual ou superior a 450 pontos.
O interessado não pode ter zerado a redação e
deve ter renda familiar mensal bruta, por
pessoa, de até três salários mínimos.
Programa
O Fies é um programa do MEC que concede
ﬁnanciamento a estudantes em cursos
superiores não gratuitos, em instituições de
educação superior particulares. O fundo é um
modelo de ﬁnanciamento estudantil moderno,
divido em diferentes modalidades, podendo
conceder juro zero a quem mais precisa. A
escala varia conforme a renda familiar do
candidato.

ESTUDOS APONTAM PARA QUEDA DOS CASOS DE COVID-19 DAQUI A
DUAS SEMANAS EM MINAS
@jornalpanetus

Saúde apresenta novas projeções para a doença durante coletiva virtual.

Minas Gerais registra, até o momento do
fechamento desta edição, 113.718 casos
conﬁrmados da covid-19 e 2.461 óbitos. Para
falar sobre a situação da doença no estado, bem
como sobre novas projeções, o secretário de
Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e o
secretário de Estado adjunto de Saúde Marcelo
Cabral participaram de coletiva virtual,
realizada na última segunda-feira 27.
De acordo com Carlos Eduardo Amaral, o
acompanhamento diário da taxa de ocupação de
leitos em Minas Gerais vem sinalizando que, de
fato, o estado encontra-se na fase de platô. “Nos
últimos dez dias, observa-se claramente que a
ocupação de leitos mantém certa estabilidade.
Mesmo as regiões que apresentavam taxa de
ocupação maior, reduziram seu patamar,
passando a indicar estabilidade. Esse dado é
importante para nós, justamente por
caracterizar o que chamamos de platô”, explica.
Projeções
De acordo com Carlos Eduardo Amaral, as
novas projeções apontam possibilidade de queda
nos números da doença para daqui a duas
semanas. “De forma geral, entendemos que esse
platô deva durar até meados de agosto e, aí sim,
começaremos a ver uma queda mais expressiva.
Ressaltamos que há vários fatores associados,
como de contaminação, climático, de

mobilidade, de distanciamento, entre outros.
Efetivamente, nós precisamos acompanhar toda
a situação”, aﬁrmou o secretário de Saúde.
Ocupação
Ainda de acordo com o Carlos Eduardo Amaral,
o primeiro marcador que se tem no que se refere
à avaliação da situação da covid-19 em Minas, é
a taxa de ocupação. “A ocupação dos leitos é a
primeira medida que nos chama atenção ao

longo da evolução de um caso da covid-19. Isso
porque uma pessoa contaminada apresentará
sintomas por volta de três a cinco dias após o
contato.” Um possível agravamento, com
necessidade de internação, pode ocorrer entre
dez e 14 dias e, caso, lamentavelmente, haja a
ocorrência de óbito, isso levará uma média de
dez a 14 dias.
“Posteriormente, até que a notiﬁcação seja feita

junto à SES, tem-se mais dez dias. Devido a essa
sequência de eventos, os óbitos demoram um
pouco mais para nos sinalizar algo concreto”,
detalhou Carlos Eduardo Amaral.
Até o momento, a taxa de ocupação dos leitos
de UTI em Minas Gerais está em 67,34%. No
que se refere aos leitos de enfermaria, esse
número está em 57,51%. “Isso signiﬁca que
ainda temos muitos leitos livres no estado. Do
ponto de vista dos leitos de enfermaria, por
exemplo, para dez leitos que nós abrimos,
quatro estão disponíveis para uso, caso haja
necessidade internação”, aﬁrmou o secretário.
Surtos
Ao longo da coletiva, Carlos Eduardo Amaral
também atualizou o número de surtos da covid19 registrados em Minas Gerais até o momento.
“Temos a ocorrência de surto quando mais de
três indivíduos são acometidos numa
comunidade restrita, por exemplo, uma empresa
ou um asilo. Dessa forma, atualmente o estado
registra em torno de 327 surtos, sendo 164
municípios acometidos. De maneira geral, todos
os surtos mantiveram-se restritos”, pontuou
Amaral.
Já o secretário adjunto de Saúde Marcelo
Cabral destacou que o monitoramento dos casos
de transmissão da covid-19 é realizado pelas
Unidades Básicas de Saúde, no âmbito dos
municípios, conforme deﬁnido em protocolo.
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PROJETO DA LDO MINEIRA É APROVADO COM AUMENTO DE 29,5% NO DEFICIT
@jornalpanetus

Proposta estabelece diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento do ano que vem.

O Projeto de Lei (PL) 1.966/20, do governador
Romeu Zema, que trata da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para 2021, foi aprovado
em turno único, em Reunião Extraordinária do
Plenário da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), na última sexta-feira
(17/7/20).
O texto aprovado conﬁrma um agravamento
das ﬁnanças do Estado, com um deﬁcit previsto
de R$ 17,2 bilhões para 2021. É um crescimento
de 29,5% em relação ao rombo previsto no
orçamento deste ano.
Com a aprovação do projeto relativo à LDO, a
Assembleia Legislativa ﬁca autorizada a iniciar
o recesso parlamentar, que regimentalmente
ocorre entre 19 e 31 de julho. Em agosto, com a
retomada dos debates e votações, já se
programa a discussão e a votação da reforma da
previdência encaminhada pelo Governo do
Estado.
Até lá, o presidente da ALMG, deputado
Agostinho Patrus (PV), anunciou que serão
analisadas cada uma das 244 propostas de
alterações apresentadas por representantes
sindicais e cidadãos durante o Seminário
Reforma da Previdência do Estado.
O PL 1.966/20, que trata da LDO, foi aprovado
de acordo com o parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO),
ampliada com membros das demais comissões
permanentes da ALMG. Durante o
encaminhamento de votação no Plenário, o
relator do projeto na comissão, deputado Hely
Tarqüínio (PV), ressaltou que 60% das emendas
parlamentares apresentadas foram acatadas, 19
delas na íntegra, e 45 outras na forma de 18
subemendas, que agruparam as propostas
originais.
No total, foram 106 propostas de emendas ao
PL 1.966/20 apresentadas por deputados,
blocos parlamentares e pelo próprio
governador. Foram rejeitadas 41 emendas e
mais uma foi retirada pelo próprio autor. De
acordo com Hely Tarqüínio, as rejeições foram

motivadas pela impossibilidade técnica ou
operacional para sua concretização, por
conterem dispositivos que já são
operacionalizados ou por não se enquadrarem
no escopo da LDO.
Durante o processo de votação, uma única
emenda rejeitada foi votada separadamente,
atendendo requerimento do deputado Cássio
Soares (PSD), líder do Bloco Liberdade e
Progresso. A emenda nº 5 determina a
obrigatoriedade da destinação de recursos
orçamentários para custeio do plano de
benefícios do Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais
(IPSM), nos termos da Lei 10.366, de 1990.
O autor da emenda, deputado Sargento
Rodrigues (PTB), e o líder do Bloco Sou Minas
Gerais, deputado Gustavo Valadares (PSDB),
divergiram no encaminhamento da votação da
emenda, que acabou rejeitada por 37 votos
contra 21.
Enquanto Sargento Rodrigues argumentou que
a proposta não criava despesa imediata para o

Da receita total estimada, espera-se arrecadar
R$ 65,2 bilhões com tributos, puxados pelo
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), responsável por 75,9% desse
valor. A projeção do ICMS para 2021, na casa
dos R$ 49,5 bilhões, é inferior cerca de 3% ao
total arrecadado em 2019, que chegou a R$ 51
bilhões.
Para o próximo ano, o governo prevê que R$
103,2 bilhões, 91,7% das despesas, irão custear
gastos obrigatórios, como pagamento de
pessoal e encargos sociais (50,78%), demais
despesas constitucionais e transferências a
municípios (21,86%) e despesas com
pagamento do serviço da dívida (7,5%).
Um dos fatores preocupantes para o orçamento
do Estado no próximo ano é referente ao deﬁcit
previdenciário, calculado em R$ 20,8 bilhões.
O Poder Executivo estima uma piora de 8,66%
Foto: Divulgação em relação a 2020.
Parlamentares modiﬁcam proposta do
governo, mas apenas abria caminho para uma Executivo
negociação no ﬁm do ano, Gustavo Valadares
Entre os temas tratados pelas emendas e
argumentou que essa negociação já estava subemendas parlamentares aprovadas estão a
assegurada, mesmo sem a aprovação da função social da escola, questões relacionadas à
emenda. Ele disse ainda que a proposta viola a cultura e ao turismo, melhoria da mobilidade
Lei Federal 13.954, de 2019, que reestruturou a urbana e adoção de medidas de apoio aos
carreira militar, e que, segundo parecer da municípios que tenham sido ou se encontrem
Advocacia-Geral do Estado, revoga essa em risco de serem atingidos por desastres
obrigação do Poder Executivo.
ambientais.
Sucessão de tragédias provocou aumento Outras questões abordadas são o acesso à saúde,
recorde do deﬁcit
a redução das desigualdades e o combate à fome
A LDO dispõe sobre as diretrizes para a e à pobreza.
elaboração e a execução da lei orçamentária. Também foram acatadas duas emendas do
Para 2021, ela prevê uma receita de R$ 95,3 governador, que dispõem sobre a indicação e a
bilhões e uma despesa de R$ 112,5 bilhões.
anulação de recursos quando da apresentação
O crescimento de quase 30% no deﬁcit é de emendas ao projeto da Lei Orçamentária
atribuído a uma sucessão de eventos negativos, Anual (LOA); sobre a necessidade de as
como o rompimento da barragem da Vale em emendas ao projeto do Plano Plurianual de Ação
Brumadinho (Região Metropolitana de Belo Governamental (PPAG) que incluírem novos
Horizonte), em janeiro de 2019, as chuvas que programas, indicadores ou ações detalharem os
atingiram a região Sudeste, em janeiro de 2020, atributos quantitativos e qualitativos; e sobre a
e sobretudo a pandemia global causada pelo compatibilização entre as emendas ao PPAG e à
coronavírus.
LOA aprovadas.
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NOVO VOLUME DO PET ESTÁ DISPONÍVEL PARA ALUNOS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO
@jornalpanetus

Apostilas já podem ser baixadas por site e aplicativo; estudantes sem acesso à internet receberão o material impresso.
Os conteúdos são determinados pelas diretrizes
da Base Comum Curricular e com o Currículo
Referência de Minas Gerais.
Dúvidas
Desde segunda até essa sexta-feira (27 a 31 /7),
o programa “Se Liga na Educação”,
apresentado na Rede Minas, promove uma
semana de acolhimento do ciclo III do Regime
de Estudo não Presencial (PET).
Durante o período, o programa será dedicado a
esclarecer as principais dúvidas dos estudantes
e ﬁxar os conteúdos do segundo volume do PET.
O objetivo é deixar os alunos mais preparados
para a sequência de aprendizado.
A partir do dia 3 de agosto, as teleaulas do “Se
Liga na Educação” já serão totalmente
Foto: Divulgação relacionadas ao novo material.

O volume III do Plano de Estudo Tutorado
(PET) está disponível para alunos da rede
pública estadual de Minas desde segunda-feira
(27/7). O material pode ser baixado pelo site
estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e no
aplicativo Conexão Escola. Os estudantes que
não têm acesso à internet receberão as apostilas
impressas em casa, da mesma forma que
ocorreu a entrega dos volumes anteriores do
PET e em acordo com as normas de prevenção à
covid-19.
O material é a principal ferramenta
desenvolvida para o Regime de Estudo não
Presencial da Secretaria de Estado de Educação
de Minas Gerais (SEE/MG). O plano também é
composto por teleaulas do “Se Liga na
Educação” e pelo aplicativo Conexão Escola.

O FUTURO DAS UNIVERSIDADES
@jornalpanetus

Será que chegou a vez da educação superior.

A primeira vítima foi a indústria fonográﬁca.
Depois vieram setores como o hoteleiro, o de mídia,
transporte de passageiros, entretenimento etc. A
conjunção de novas tecnologias com um espírito
mais faça-você-mesmo por parte dos consumidores
causou um terremoto nessas áreas. Será que chegou
a vez da educação superior?
A pandemia paralisou as atividades presenciais na
maioria dos cursos e causa um empobrecimento
geral da sociedade. Isso está levando muitos alunos,
especialmente os das caras universidades de elite
dos EUA, a repensar o valor de seu investimento.
Muitas instituições se preparam para o pior, e
algumas já até começaram a demitir professores.
É claro que a educação é importante. Você não
forma um médico sem ensinar-lhe uma série de
conteúdos especíﬁcos. Ainda assim, o que as

universidades vendem são pacotes que não
oferecem apenas o acesso a um corpo de
conhecimentos. Fazem parte do conjunto a
experiência universitária, que inclui a oportunidade

de travar relacionamentos com os futuros líderes do
país, e, mais importante, o prestígio (e a
empregabilidade) que um diploma de Harvard, por
exemplo, confere a seu portador.

O problema é que, por ora, a experiência
universitária está suspensa e o acesso a conteúdos é
de certa forma um bem fungível, podendo ser
adquirido em livros ou escolas mais baratas. Aliás,
no que constitui uma daquelas ironias do destino,
muitas das mais conceituadas instituições já
disponibilizavam na internet, gratuitamente e para
todos, algumas de suas melhores aulas.
Resta, é claro, a questão do diploma. Suas bases,
porém, não são das mais sólidas. Por que um canudo
de Harvard vale mais do que o de um community
college? Isso ocorre porque empregadores utilizam
o diploma das universidades mais concorridas como
uma espécie de teste de QI. O ponto é que existem
formas muito mais baratas de aferir a inteligência de
alguém.
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MAIA SE REÚNE COM GUEDES E DEFENDE UNIÃO PARA APROVAR REFORMAS
@jornalpanetus

O Projeto de Lei 3887/20 é a primeira etapa da reforma tributária apresentada pelo governo.

A alíquota de 12% proposta pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes, para o novo imposto
federal que pretende substituir o PIS/Coﬁns
pode fazer com que a tributação ﬁnal sobre o
consumo no Brasil seja a maior do mundo. O
novo imposto seria chamado de Contribuição
Social sobre Operações com Bens e Serviços
(CBS), com uma alíquota única de 12%.
Ao se juntar os tributos estaduais e municipais,
o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) ﬁnal
chegaria a 35%, nas contas do presidente do
Sindiﬁsco Nacional, sindicato dos auditores da
Receita. "Será o maior IVA do mundo. O
governo não está aumentando a tributação,
mas revelando o tamanho da carga tributária",
avalia Kleber Cabral.
Especialista em tributação do Instituto
Nacional de Pesquisas Aplicadas (Ipea), o
economista Rodrigo Orair calcula que a
alíquota de 12% na CBS levaria o IVA total a
29% (com 15% de imposto estadual e 2% de
municipal). Esse seria o maior patamar de IVA
do mundo, segundo dados da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) de 2018 (os mais recentes). A maior
alíquota hoje é de 27%, cobrada pela Hungria.
Noruega, Dinamarca e Suécia têm alíquotas de
25%.
Nas propostas que já tramitam na Câmara e no
Senado, o IVA ﬁnal teria uma alíquota de 25%.
O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), se encontrou na
última quinta-feira (23) com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, e defendeu a união
entre governo e Congresso para aprovação das
reformas econômicas.
Maia ressaltou a importância de se melhorar a

Foto: Divulgação

qualidade do gasto público brasileiro e de se
criar um melhor ambiente para investimentos
do capital privado no País. Segundo ele, o
encontro foi uma visita de cortesia para “tirar de
frente qualquer tipo de ruído nas relações entre
governo e Parlamento”.
“O mais importante é olhar para os brasileiros,
e os mais vulneráveis que vão ﬁcar sem
empregos. Precisamos estar unidos para
construir os melhores projetos para serem
aprovados nos próximos meses”, ressaltou o
presidente da Câmara.

Principais propostas
Rodrigo Maia disse que a proposta de reforma
tributária que o Executivo apresentou aos
deputados e senadores tem grande
convergência com os textos que tramitam nas
duas casas.
Ele aﬁrmou que há outras pautas em comum,
como a nova lei do gás; o texto que trata da
recuperação judicial; a nova lei cambial; e o
conjunto de PECs do Plano Mais Brasil – PEC
Emergencial (186/19), PEC dos Fundos
Públicos (187/19) e PEC do Pacto Federativo

(188/19), que tramitam no Senado.
“Neste momento, onde há pressões por
investimento e aumento de despesas para
proteção aos mais vulneráveis, temos que
olhar todas as oportunidades, e uma das
oportunidades é a melhoria do gasto público”,
declarou.
Por ﬁm, Maia aﬁrmou que a reunião com
Guedes foi para demonstrar a união de esforços.
Ele disse que “vão ﬁcar para frente todos os
temas que nos dividem”, como a discussão
sobre o veto presidencial da desoneração.

URBAN STYLE

multimarcas

A loja do seu estilo!

Quem não abre mão de andar bem vestido e
na moda atual economizando de verdade
vai até a Urban Style Multimarcas!
Venha nos conhecer!
Rua Wenceslau Bras, 15 B - Centro - Mariana - MG
31 985948697

Estamos fazendo delivery!!!

urbanstylemultmarcas_
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APROVADA MP QUE DESOBRIGA ESCOLAS A CUMPRIR A QUANTIDADE
DE DIAS LETIVOS EM 2020
Em sessão remota realizada na última quintafeira (23), o Senado aprovou o Projeto de Lei de
Conversão (PLV) 22/2020, que desobriga escolas
e universidades de cumprir a quantidade mínima
de dias letivos em 2020 devido à pandemia da
Covid-19. Aprovada com 73 votos, a matéria será
encaminhada à sanção presidencial.
O PLV 22/2020 tem origem na Medida
Provisória (MPV) 934/2020, que promove
ajustes no calendário escolar de 2020. O texto foi
relatada pelo senador Carlos Fávaro (PSD-MT).
A matéria será encaminhada à sanção
presidencial.
O relator apresentou voto pela aprovação da
matéria na forma do projeto de lei de conversão
aprovado na Câmara dos Deputados, no último
dia 7, e rejeitou as 41 emendas apresentadas ao
texto no Senado.
Carlos Fávaro explicou que rejeitou as emendas
para que não houvesse a caducidade da MP, cujo
prazo de vigência vence em 29 de julho. Ele
ressaltou ainda que muitas alterações previstas
nas emendas já estariam contempladas no texto
do projeto.
Discussão
Como forma de não prejudicar a tramitação da
MP, os líderes partidários retiraram os destaques
apresentados. Alguns defenderam o veto
presidencial a alguns dispositivos do texto, entre

eles o que prevê a entrega de dinheiro diretamente
aos pais dos alunos para a compra de alimentos. O
senador Lasier Martins (Podemos-RS) entende
que essa possibilidade favorece a ocorrência de
fraudes, a exemplo das irregularidades ocorridas
no recebimento do auxílio emergencial de R$ 600
pela população.
Líder do governo, o senador Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE) ponderou que o veto
presidencial ao dispositivo relacionado à compra
da merenda escolar poderá ocasionar problemas a
ações que já estão em curso em diversos
municípios do país.
Na presidência dos trabalhos, o senador Marcos
Rogerio (DEM-RO) sugeriu que o governo
elabore um regulamento para deﬁnir de que
forma serão entregues esses recursos, que poderá
ocorrer na forma como já é praticada em outros
municípios, por meio de vouchers.
Dessa forma, Fernando Bezerra assumiu o
compromisso de que, na regulamentação da
matéria, serão atendidas as preocupações dos
senadores como forma de não desvirtuar os
recursos da merenda escolar e prestigiar a
agricultura familiar.
Outros parlamentares, como o vice-presidente da
Frente Parlamentar da Educação, senador Izalci
Lucas (PSDB-DF), também defenderam o veto
presidencial ao art. 5º do texto, segundo o qual o

Ministério da Educação deverá deﬁnir as datas do
Enem após ouvir os sistemas de ensino e que, no
ano letivo subsequente ao afetado pelo estado de
calamidade pública, os processos de ingresso no
ensino superior que tenham aderido ao Sistema
de Seleção Uniﬁcada (Sisu) e ao Programa
Universidade para Todos (Prouni) levem em
contas o calendário do Enem.
O senador Acir Gurgacz (PDT-RO), por sua vez,
defendeu o acolhimento de médicos se formaram
em outros países e não conseguiram fazer o
Revalida, suspenso desde 2017, dada a falta
desses proﬁssionais em diversas regiões do país.
Ele abriu mão de destaque nesse sentido, tendo
em vista que há um acordo com o governo, que
deverá tratar da revalidação de diplomas por meio
de uma MP a ser encaminhada ao Congresso.
Já a senadora Kátia Abreu (PP-TO) defendeu a
destinação de recursos da Covid-19 da área da
saúde para o setor da educação, como forma de
auxiliar a proteção dos alunos no retorno às aulas.
O senador Esperidião Amim (PP-SC) ressaltou
que o ato que regula as MPs editadas no período
da pandemia está sendo desconsiderado pela
Câmara no que se refere ao prazo de tramitação. A
prática, segundo ele, impede o Senado de
deliberar adequadamente e incluir providências
úteis e necessárias no exame das proposições.
O que foi aprovado
De acordo com o projeto de lei de conversão
aprovado na Câmara e mantido pelo Senado, os
calendários escolares da educação básica poderão
ser recompostos com um número inferior a 200
dias letivos, desde que garantido o cumprimento
do mínimo de 800 horas de carga horária.
Na educação superior, será possível o
encerramento do ano letivo sem a obrigação de
cumprimento dos 200 dias letivos. Também será
permitida a antecipação da conclusão dos cursos
de Medicina, Farmácia, Enfermagem e
Fisioterapia, desde que cumpridos 75% da carga
horária dos estágios. O objetivo é atender a
necessidade de proﬁssionais habilitados nessas
áreas para atuarem no Sistema Único de Saúde
(SUS) no enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus.
O PLV 22/2020 também autoriza ainda a
antecipação da formatura também no curso de
Odontologia e a ampliação do rol de cursos de
saúde nessa situação, a critério do Poder
Executivo, estendendo a mesma possibilidade
para os cursos de educação proﬁssional técnica de
nível médio da área de saúde
O texto também mantém a dispensa dos dias
letivos no ensino fundamental e no ensino médio.
Na educação infantil, dispensa também o
cumprimento da carga horária. Mesmo assim, as

escolas não estão impedidas de promover
atividades pedagógicas não presenciais, desde
que observados os cuidados essenciais.
Sobre o Enem, o projeto determina que a data de
sua realização seja deﬁnida em coordenação do
Ministério da Educação com os sistemas
estaduais, e que o Sisu seja compatibilizado com
a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio.
O texto atribui ao Conselho Nacional de
Educação (CNE) a deﬁnição de diretrizes
nacionais sobre as atividades pedagógicas não
presenciais e seu cômputo para a integralização
da carga horária, respeitadas as normas locais e a
autonomia das escolas.
Também obriga a União, estados, Distrito
Federal e municípios a coordenarem suas ações
com apoio técnico e ﬁnanceiro federal, como
forma de assegurar tanto a garantia de atividades
não presenciais quanto o retorno das atividades
regulares, que devem observar as diretrizes das
autoridades sanitárias.
Pela matéria, permite-se o estabelecimento de
um período de dois anos (2020-2021) para o
cumprimento da carga horária e dos currículos
que eventualmente tenham sido prejudicados pela
paralisação das atividades durante a pandemia.
Dessa forma, o conteúdo curricular deste ano
poderá ser aplicado no próximo ano, por meio da
aglutinação de duas séries. Permite também que o
aluno concluinte do ensino médio possa fazer
novamente uma parte ou todo o 3º ano como
forma de recuperar eventual prejuízo em razão da
paralisação das aulas.
Os entes federados ﬁcam obrigados a oferecer
condições para alunos e professores terem acesso
às atividades não presenciais, com assistência
técnica e ﬁnanceira da União. Para tanto, autoriza
a utilização de recursos do regime extraordinário
ﬁscal instituído pela emenda Constitucional (EC)
106, de 2020, que também poderão ser aplicados
com as medidas de retorno às atividades escolares
regulares.
Ainda de acordo com o texto, são exigidos
cuidados excepcionais com estudantes em
situação de risco epidemiológico, a serem
atendidos em regime hospitalar ou domiciliar.
E ﬁca garantida a manutenção de programas
suplementares — Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
(PNATE) e Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE) — por 200 dias, mesmo durante o
período da pandemia, e permite que os recursos
da alimentação escolar sejam repassados para as
famílias diretamente ou por meio da distribuição
de gênero alimentícios.
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MARIANA PODE SE CONVERTER EM DESTINO DE MAIS UM ESPORTE RADICAL
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
A cidade de Mariana, uma das cidades
de maior potencial turístico do Estado,
está negociando uma grande novidade
para o ano de 2021. Para os amantes de
adrenalina e da emoção a cidade mineira
poderá se converter em destino
privilegiado de mais um esporte de
radical: o Parapente.
Após análise em várias montanhas da
região e do Estado, a Confederação
Brasileira de Parapente (CBP), deﬁniu
Mariana como o local ideal para os
pilotos de Parapente. Nesse sentido uma
parceria oﬁcial com a prefeitura foi
realizada para fazer da cidade, um ponto
turístico para os amantes do esporte.
O objetivo da Confederação é realizar o
Campeonato Brasileiro de Parapente
2021 em Mariana, o que irá movimentar
a cidade economicamente, já que serão
10 dias de evento com aproximadamente
1.000 competidores e estimativa de
público de 15.000 pessoas.
O parapente é voltado para um público
muito seleto, mas nada impede que
pessoas e até turistas, que tenham muita
disposição e coragem possam usufruir
da emoção de voar.
Se for bem trabalhada, Mariana pode ser
uma referência nacional e porque não
mundial no Parapente, conforme a
cidade se torne conhecida dos próprios
pilotos e organizadores de competições,
tendo em vista a estrutura que a cidade
oferece, o apoio da Prefeitura, a
recepção da população e a geograﬁa
local.
A prefeitura parece acreditar no
parapente como forma de dinamizar a
economia de Mariana e tornar a cidade
num polo turístico voltado a mais esse
esporte radical.
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MINAS LIVRE PARA CRESCER LANÇA CONSULTA EM TEMPO REAL
@jornalpanetus Iniciativa dá mais transparência e agilidade às ações do maior programa de desburocratização do Estado.
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico (Sede), lançou, na terça-feira 28,
uma plataforma que possibilita acessar dados do
Programa Minas Livre para Crescer em tempo
real.
Com a iniciativa, a população passa a
acompanhar de forma mais próxima e ágil o
andamento das demandas enviadas ao maior
programa de desburocratização da história de
Minas Gerais.
Exemplo é o acompanhamento de atualizações
sobre sugestões enviadas ao programa. Também
ﬁcam disponíveis para consulta dados relativos
aos avanços obtidos desde a implantação do
projeto. Para acessar a plataforma, basta clicar
em:
www.desenvolvimento.mg.gov.br, e na área de
conteúdo do Minas Livre Para Crescer.
Histórico
Instituído pelo Decreto nº 47.776, de 4 de
dezembro de 2019, o Programa Estadual de
Desburocratização Minas Livre para Crescer
tem objetivo de incentivar o empreendedorismo
no estado, com mais competitividade e atrativos
para se investir. A ideia é propiciar o crescimento
econômico e a geração de emprego e renda.
O programa conta com o apoio de
empreendedores e futuros empreendedores, e
entidades parceiras para identiﬁcação de normas
e medidas que podem ser modiﬁcadas para

melhoria do ambiente de negócios, com foco na
desburocratização da atividade estatal pela
simpliﬁcação de procedimentos e otimização da
legislação, de forma a estabelecer garantias à
livre iniciativa.
Participação e retorno
O público empreendedor e em geral é
convidado a participar do programa, enviando
propostas e sugestões que são recebidas pela
equipe do Minas Livre para Crescer, passam por
uma triagem e seguem para análise dos órgãos
responsáveis. Em um prazo de até 90 dias, o

Estado dá uma solução para a questão levantada
pelo propositor ou justiﬁca o porquê de não dar
continuidade à demanda.
O subsecretário de Desenvolvimento Regional
da Sede, Douglas Cabido, aﬁrma que o processo
de análise e sugestão de melhoria é feito em
conjunto com todos os envolvidos. "Desde o
demandante, que não só envia a proposta como
também a valida, até os órgãos responsáveis,
além da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico”, explica Cabido,
garantindo que a plataforma é uma forma de

mostrar como a eliminação de processos
desnecessários ajuda o estado a avançar cada vez
mais.
Base de dados
Na ferramenta, é possível acompanhar o
número de proposições recebidas por índice de
prioridade e por proponentes e os status de
análise e de implementação de cada demanda.
Até o momento, 212 propostas foram recebidas,
120 estão em análise, 82 em implementação,
duas implantadas e oito tiveram parecer
contrário.
Cabido esclarece que o objetivo do Governo de
Minas com a plataforma é dar transparência às
ações do Minas Livre para Crescer e aproximar
população e Estado em inciativas para a
desburocratização. “A ideia é ter uma
ferramenta de gestão, de acompanhamento e
torná-la um modo do próprio setor produtivo
continuar cobrando o governo estadual para
que as ações tenham continuidade e sejam bemsucedidas”, explica.
Além das revisões de processos e normas
voltadas para a desburocratização e a melhoria
do ambiente de negócios que já estão sendo
feitas internamente pelos órgãos públicos, o
Minas Livre para Crescer, por meio da
Ouvidoria-Geral do Estado (OGE), proporciona
ao empreendedor um canal de comunicação
direto com o Governo do Estado.

MINAS GERAIS: CERCA DE DOIS MILHÕES DE REAIS SERÃO DESTINADOS
PARA MELHORIAS NO SUS
@jornalpanetus Fapemig vai direcionar recursos para desenvolvimento cientíco, tecnológico e de inovação na área.
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais (Fapemig), atendendo à
orientação da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico (Sede), lança a
Chamada Fapemig 003/2020 Programa de
pesquisa para o SUS: Gestão compartilhada em
saúde.
A iniciativa tem como objetivo apoiar projetos
de pesquisas cientíﬁcas, tecnológicas e de
inovação que promovam a formação e melhoria
do Sistema Único de Saúde (SUS). Estão
previstos recursos da ordem de R$ 1,7 mi.
"Acreditamos que serão apresentadas possíveis
soluções para problemas prioritários da saúde
pública de Minas, possibilitando a sua
aplicabilidade e incorporação no sistema”,
observa a chefe do Departamento de Parcerias
Públicas (DPP) da Fapemig, Simone Rodrigues.

AVENIDA NOSSA SENHORA
DO CARMO - 440 - MARIANA

Pesquisadores e grupos de pesquisa vinculados
a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação
(ICTs), sediadas em Minas Gerais e cadastradas
junto à fundação, podem apresentar suas
propostas por meio do Sistema Everest até o dia
10/9.

/magmotos_mariana

Pesquisa em Saúde
O Programa de Pesquisa para o SUS é uma
iniciativa de desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico, que busca atender às peculiaridades
e especiﬁcidades de cada estado.

O Departamento de Ciência e Tecnologia da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde é o
coordenador nacional do programa que conta
com parcerias, em nível federal, com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico (CNPq), e estadual, com as
Fundações de Amparo/Apoio à Pesquisa (FAPs),
as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias
de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI).
Simone Rodrigues esclarece que o recurso
ﬁnanceiro disponibilizado compõe o saldo
remanescente existente do Convênio PPSUS n°
837584/2016. As entidades envolvidas se
manifestaram favoravelmente à destinação do
recurso para a nova ação de fomento, como
forma de dar continuidade ao fortalecimento da
gestão do SUS em Minas Gerais.

Mercearia Bom Preço

/magmotosmariana

Atendimento eﬁciente

magmotosmariana
@hotmail.com

Preço justo

Juninho - (31) 9 8914-4010

Produtos de qualidade

Bisk8 - (31) 9 8788-1829
Endereço: Rua Bom Jesus, 618 / Telefone:(31) 3557-1088

*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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ENDIVIDAMENTO AUMENTA ENTRE FAMÍLIAS MAIS POBRES EM JULHO
@jornalpanetus

Pesquisa aponta queda no endividamento entre os mais ricos.

O percentual de famílias com dívidas atingiu
67,4% em julho, o maior nível da série histórica
da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência
do Consumidor (Peic), divulgado na terça-feira
(28) a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O crescimento se deve ao aumento do
endividamento das famílias com até 10 salários
mínimos de renda, que chegou ao recorde de
69% em julho, acima dos 68,2% de junho e dos
65,4% de julho de 2019. Por outro lado, o grupo
de famílias com renda superior a esse patamar
teve uma redução do endividamento, chegando
a 59,1% em julho, abaixo dos 60,7% em junho.
Apesar disso, o percentual ﬁcou acima dos
58,7% de julho de 2019.
"As necessidades de crédito têm aumentado
para as famílias com menor renda, seja para
pagamento de despesas correntes, seja para
manutenção de algum nível de consumo",
analisa a CNC em texto de divulgação da
pesquisa, que compara: "Por outro lado, para
as famílias de maior renda, tem aumentado a
propensão a poupar".
A pesquisa é realizada mensalmente com 18 mil
consumidores e considera como dívidas as
despesas declaradas com cheque pré-datado,
cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja,
crédito consignado, empréstimo pessoal,
prestação de carro e de casa, ainda que estejam
em dia.
A Peic também questiona os entrevistados
sobre dívidas ou contas em atraso, percentual
que chegou a 26,3% no geral, o maior valor
desde setembro de 2017.
Mais uma vez, o percentual cresceu para as
famílias de menor renda e caiu para as mais
ricas. Enquanto os lares com até 10 salários
mínimos tiveram aumento de 28,6% em junho
para 29,7% em julho, para os demais, o
percentual caiu de 11,3% para 11,2%.
Outro percentual calculado pela pesquisa é o
das famílias que não terão condições de pagar
suas dívidas, que chegou a 12% em julho, acima
dos 11,6% de junho e dos 9,6% de julho de
2019. Nesse caso, o percentual cresceu para os
dois grupos de renda: de 13,2% em junho para
13,7% em julho no caso das mais pobres; e de
4,7% em junho para 4,9% em julho no caso das
mais ricas.
Nível de endividamento
O número de pessoas que se declararam muito
endividadas teve, em julho, sua primeira queda

desde o início do ano. O percentual caiu de
16,1% em junho para 15,5%. No ano passado,
porém, essa fatia dos entrevistados era de
13,3%.
Em média, as famílias declararam que as
dívidas consomem 30,3% de sua renda,
percentual que caiu em relação a junho, quando
era de 30,4%. Já em julho de 2019, eram 29,9%.
Ainda segundo a pesquisa, o tempo médio de
comprometimento com dívidas cresceu e
chegou a 7,4 meses em julho. Uma parcela de
21,2% das famílias declarou ter dívidas até três

meses, enquanto 34,5%, por mais de um ano.
Também se elevou o tempo médio para quitação
das dívidas das famílias inadimplentes, de 60,7
dias em junho para 61 dias em julho.
Tipo de dívida
A dívida mais comum entre os brasileiros é o
cartão de crédito, declarado por três em cada
quatro entrevistados, com 76,2%. Carnês foram
mencionados em 17,6% das entrevistas;
ﬁ n a n c i a m e n t o d e c a r r o , e m 11 , 3 % e
ﬁnanciamento de casa, em 10,1%.
A CNC avalia que há sinais de alguma

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

recuperação da economia a partir de maio e
junho, mas a proporção de consumidores
endividados no país é elevada.
"Assim, é importante seguir ampliando o
acesso ao crédito com custos mais baixos, como
também alongar os prazos de pagamento das
dívidas para, com isso, mitigar o risco do
crédito no sistema ﬁnanceiro", aﬁrma o texto,
que destaca que benefícios emergenciais têm
impactado positivamente o consumo, e as
quedas de taxas de juros e inﬂação podem
favorecer o poder de compra dos consumidores.
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ESTADO LANÇA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS FLORESTAIS
@jornalpanetus

Estratégia é apresentada durante período crítico de estiagem, que contribui para avanço das chamas.

O Instituto Estadual de Florestas (IEF), acaba de
lançar a campanha de prevenção a incêndios
ﬂorestais. Com o tema “Quando a natureza
sufoca, quem não respira é você”, a iniciativa
apresenta peças publicitárias com mensagens
educativas nas redes sociais do Sistema Estadual
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) @meioambienteminasgerais - e do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) @bombeirosmg -, parceiro na iniciativa.
A corporação militar é membro da Força-Tarefa
Previncêndio (FTP), programa coordenado pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad) para
prevenção e combate a incêndios ﬂorestais nas
unidades de conservação estaduais.
Além das peças para redes sociais, que serão
veiculadas até outubro, a campanha prevê spot de
rádio e divulgação de conteúdo jornalístico com
informações sobre os impactos dos incêndios para
o meio ambiente e a saúde. “A campanha tem foco
nos sérios danos causados pelo fogo criminoso,
capaz de consumir a vegetação, matar animais,
secar nascentes, entre outros prejuízos
ambientais, e ainda agravar doenças
respiratórias na população”, diz o diretor-geral
do IEF, Antônio Malard.
A divulgação da campanha coincide com o
período crítico para a ocorrência de incêndios, que
se estende até novembro, devido à estiagem. A
temporada de incêndios ﬂorestais ocorre todos os
anos com início em julho, atingindo o pico de
ocorrências nos meses de setembro e outubro. O
intervalo é marcado pela baixa incidência de
chuvas e ressecamento da vegetação, além da
baixa umidade relativa do ar, o que propicia maior
número de focos de fogo.
Outras medidas
Somam-se à campanha outras ações do Estado
para prevenção e combate a incêndios. Nesta
semana, por exemplo, o IEF ﬁnaliza a avaliação
de documentos dos inscritos no Processo Seletivo

de Brigadistas Temporários. O resultado da 3ª
etapa do processo foi publicado em 22/7.
A contratação faz parte dos esforços do órgão
ambiental no combate aos incêndios ﬂorestais nas
unidades de conservação (UCs) estaduais, durante
o período crítico para essas ocorrências. Estão
sendo disponibilizadas 265 vagas para brigadistas
que atuarão nas UCs e nas Unidades Operacionais
da Força-Tarefa Previncêndio, em atividades de
prevenção, monitoramento e combate às
ocorrências. O proﬁssional cumprirá carga horária
de 40 horas semanais, conforme demanda das
unidades de conservação. Eles serão contratados
por um período de 100 dias, prorrogável.
Também estão sendo adquiridos equipamentos
para atuação em campo, como sopradores e

bombas costais, além da contratação de aviões airtrator para lançamento de água. As ações da FTP
são feitas a partir dos centros operacionais em
Belo Horizonte, Curvelo e Januária.
No sábado (25/7), IEF e Semad publicaram no
Diário Oﬁcial do Estado resolução conjunta com
novos critérios de uso, monitoramento e controle
do fogo na agricultura e também para pesquisa
cientíﬁca e tecnológica no território mineiro.
Menos queimadas
Minas registrou em 2019 um alívio em relação
aos incêndios ﬂorestais, na comparação com a
área média historicamente atingida. Balanço do
IEF mostra que o fogo em áreas internas de
unidades de conservação mineiras consumiu
cerca de 27 mil hectares no último ano. O número

é 21% menor se comparado à média de 34 mil
hectares/ano registrada em um intervalo de seis
anos, entre 2013 e 2018.
O resultado, segundo o gerente de Prevenção e
Combate a Incêndios Florestais do IEF, Rodrigo
Bueno Belo, se deve, em parte, às ações de
prevenção, controle e contenção promovidas pelo
instituto. “Apesar de ter sido um ano bastante
crítico, devido ao longo intervalo sem chuvas
signiﬁcativas, o trabalho conjunto dos
brigadistas, equipes de manutenção das unidades
e instituições parceiras garantiu um bom
desempenho com relação à área interna
queimada”, destaca o gerente.
Outro fator preponderante para a redução foi o
chamado “tempo resposta”. Dados do IEF
apontam que o intervalo entre a notiﬁcação do
incêndio e o deslocamento das equipes de
contenção até o local identiﬁcado foi
fundamental. “Apesar de não ser possível
estabelecer números exatos capazes de relacionar
área queimada e tempo-resposta, podemos
aﬁrmar que quanto mais rápido é o trabalho dos
brigadistas, maior é a chance de debelar o
incêndio ainda no início”, explica Bueno.
Trabalho conjunto
Para o diretor-geral do IEF, Antônio Malard, a
diminuição da área queimada nas unidades de
conservação estaduais é resultado,
principalmente, do trabalho conjunto promovido
pelo instituto, em parceria com os demais
membros da Força-Tarefa Previncêndio: Instituto
Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), Instituto Chico Mendes de
Biodiversidade (ICMBio), Corpo de Bombeiros,
polícias Civil e Militar, Defesa Civil estadual,
além de brigadas voluntárias e contratadas nas
ações de prevenção e contenção de incêndios em
Minas Gerais.
Minas Gerais conta, atualmente, com 93 unidades
de conservação administradas pelo IEF, sendo o
Instituto responsável pela proteção de uma área de
2,4 milhões de hectares no estado.
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JOVENS DE BENTO RODRIGUES E PARACATU DE BAIXO PARTICIPAM DE
CAPACITAÇÃO ON-LINE
@jornalpanetus Durante a pandemia, são realizadas atividades gratuitas a partir de temas que são propostos pelos próprios jovens, como elaboração de currículo.
Para fortalecer o relacionamento com os jovens
das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu
de Baixo e incentivar a qualiﬁcação proﬁssional, a
Fundação Renova está promovendo uma série de
atividades on-line durante a pandemia. São oﬁcinas
e cursos gratuitos com foco na empregabilidade,
qualiﬁcação e empreendedorismo.
As propostas foram levantadas pelos próprios
jovens, por meio do processo de escuta contínua
mantido pela área de Diálogo Social, em parceria
com a área de Economia e Inovação da Fundação
Renova. O levantamento de interesses dos jovens
acontece de maneira remota devido à pandemia
do novo coronavírus.
O primeiro curso será sobre a elaboração de
currículos. A ideia é capacitar os jovens para a
construção de currículos que se tornem mais
competitivos no mercado de trabalho. O curso
tem previsão para acontecer em agosto.
O desenvolvimento da cultura empreendedora
também será tema de outra atividade, deﬁnida a

partir das necessidades e solicitações dos jovens.
A ideia é que essa capacitação tenha uma duração
mais longa e, ao ﬁnal, os participantes elaborem
planos de negócios ou planos de vida para serem
implantados na realidade onde estão inseridos. A
previsão de início desta capacitação é setembro.
“Foram realizadas pesquisas com esses jovens, e
as ações estão sendo desenhadas conforme as
necessidades trazidas por eles. A proposta é
garantir a participação da comunidade na
construção dos processos e, neste caso, garantir
que os jovens sejam os protagonistas”, aﬁrma a
analista de Diálogo da Fundação Renova Isis
Lima.
Oﬁcina audiovisual
Outra ação, promovida pelo Programa de
Preservação da Memória Histórica, Cultural e
Artística da Fundação Renova em parceria com a
empresa Planeta Cultura e Sustentabilidade, é a
oﬁcina on-line de audiovisual. Com o tema
“Introdução à produção de vídeos com
celulares”, a atividade já vem sendo desenvolvida
para 25 jovens de Bento Rodrigues e Paracatu de
Baixo.
A proposta da oﬁcina é trabalhar com o cotidiano
dos jovens nesse período de isolamento social.
Eles são estimulados a interagir e a reﬂetir sobre
suas histórias, experiências e relações afetivas
dentro dos espaços de suas casas, por meio da
produção de vídeos.
Os encontros, que começaram no dia 20 de

julho, acontecem por meio de plataformas de
videoconferência. Serão cinco lives com os
participantes, além de plantões para solucionar as
dúvidas. Nesta oﬁcina, os jovens aprendem sobre
fotograﬁa - noções de enquadramento, foco e
nitidez - e sobre vídeo - movimentos de câmera,
tamanho de plano, captação de áudio e paisagem
sonora, elaboração de roteiro e introdução a
noções teóricas de edição. A cada semana,
produzem materiais de acordo com as orientações
das aulas.

BB LANÇA LINHA DE ANTECIPAÇÃO
DE SAQUE ANIVERSÁRIO DO FGTS
@jornalpanetus Autorização prévia é indispensável para contratar operação.

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

O Banco do Brasil lançou nesta semana nova
linha de crédito para trabalhadores que
aderiram à modalidade de saque aniversário do
Fundo de Garantia por tempo de Serviço
(FGTS), anunciou nesta terça-feira (28) a
instituição ﬁnanceira. Os trabalhadores que
aderiram à modalidade de saque passam a ter a
possibilidade de antecipar os valores previstos
para saque anual no mês de aniversário,
utilizando o saldo de sua conta FGTS como
garantia.
A autorização prévia é indispensável para
contratar a operação. O cliente deve concedê-la
pelo App FGTS ou pelo site da Caixa
Econômica Federal. Só a partir dessa
autorização é que o BB pode consultar o saldo e
fazer o bloqueio do valor com vinculação ao
empréstimo. O site da Caixa também

Veterinária
Gameleira

disponibiliza os limites de valores por faixa de
saldo, bem como as regras de adesão ao saque
aniversário.
A linha de crédito permite antecipar até três
anos dos recursos do saque aniversário do
FGTS, tem valor mínimo por operação de R$ 1
mil e taxas a partir de 0,99% ao mês.
O cliente pode solicitar o empréstimo
diretamente no App BB (Empréstimos >>
Antecipe seus créditos >> CDC FGTS Saque
Aniversário). A contratação pode ser feita
também pela Central de Atendimento BB
(0800-7294117 ou 4003-4117) e nas agências.
A liberação do crédito em conta corrente ocorre
após a reserva do saldo na conta do FGTS.
No último dia 23, a Caixa Econômica Federal
também anunciou o lançamento da linha de
crédito.

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

CORRETORA@ATENASEGUROS.COM.BR

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas

Endereço: Rua Prof. Waldemar de Moura Santos,
142 (subida para Câmara
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/
Municipal)/ Telefone: (31) 3558-6375
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Entre outras coisas que um candidato à Prefeito
tem que estar atento é o fato de algum funcionário
querer “desviar” em proveito próprio ou alheio
um bem ou uma renda (recursos ﬁnanceiros
obtidos através do poder impositivo do
Município). Ora, no entendimento de
Washington de Barros podem serem desviadas
coisas corpóreas ou incorpóreas, materiais ou
imponderáveis, fatos ou abstenções humanas.
Sabe-se que um Prefeito não tem obrigação no
sentido normativo de efetuar pagamentos do
Município, não lhe cumpre como função certas
obrigações burocráticas entre elas elaborar folha
de pagamento. Assim, quando não se recolhe a
contribuição previdenciária e o funcionário que
deveria fazê-lo não o faz por omissão prejudica
seu Prefeito. Este pormenor deverá ser constado
na denúncia para imputar ao funcionário o crime
e sua ausência em fazê-lo leva à nulidade. Se
desviar implica em transmudar o caminho
determinado de algo preferido isto é bastante
perigoso: dado que impede a concretização de
sua destinação natural e se ﬁca em descoberto a

previsão Constitucional de direitos, naturalmente
implica em crime.
Esclarecendo que o Peculato não signiﬁca
apenas apropriar-se de bens móveis, públicos ou
desviá-lo com o objetivo não só próprio mas
objetivos alheios também é uma irregularidade.
Importante portanto, estar um Prefeito cercado
de agentes altamente qualiﬁcados, bem
preparados também de forma ética a não lhe
embargar caminho quer seja para reeleição quer
seja para sua primeira oportunidade de trabalhar
no Executivo. Um proﬁssional que abusando de
sua função cria situações embaraçantes não lhe é
propício.
O dinheiro público arrecadado pelo Município
para pagar o funcionalismo pertence a mesma
classe dos bens dominicais, a pecúnia recebida é
a título de mais valia, pelo Erário. Ora é preciso
cautela ao escolher os cargos de secretários e
funcionários comissionados em geral pois
podem lhes causar embaraços quando o mesmo
desvia função precípua da gestão municipal: o
gerir, e gerir bem.

Ressalta-se portanto, que a Constituição diz: É
vedado a adoção de requisitos difenciados para
concessão de aposentadoria e sendo assim, um
sistema especial de inclusão para trabalhadores
de baixa renda só o é permitido para quem ganha
valor igual a um salário mínimo, e deixando claro
“Âmbito RESIDENCIAL”. Qualquer outro
sistema contratual deverá ser encoberto pelo
risco de acidente do trabalho. Resta nos então
perguntar: Em seu município está sendo bem
gerido os contratos de trabalho? Porque todo bem
em que se pode aferir monetariamente, pode-se
cobrar os devidos caminhos que se devam
prosseguir entre eles uma rede regionalizada e
hierarquizada para atendimento integral
inclusive preventivo como também deve haver
participação comunitária. Todo o restante em que
a comunidade não participa e que é votado em
Assembleia e que cause prejuízo ao cidadão é
nocivo. Se nocivo pode ser cobrado não só com
as leis trabalhistas mas também administrativas e
penais.
Portanto, para um Prefeito disponibilizar cargos

comissionados não é tarefa fácil, dado que
nenhum funcionário é obrigado a gostar dele,
mas se o próprio comissionado contribuiu para
ferir sua imagem, aí o “bicho pega”. O crime até
pode ser do funcionário, mas quem leva a má
fama é ele, podendo reeleger-se ou não.
Concluindo que omissões ou abstenções
humanas são neste momento o crivo e o cerne do
voto. Se é crime de Peculato de uso na utilização
indevida de serviços públicos, quer sendo em
criar leis, quer sendo omisso, quer se abstendo de
zelar pelo que é importante na prática cotidiana
deve ser perquirido: se o agente atuou em prol de
satisfazer interesse pessoal ou com intuito de
evidenciar se em campanha e para tanto assumiu
o risco, deve pagá-lo. E ela chega a seu tempo, se
não pelo judiciário vem por outro caminho: o
voto.

O MUNDO É DOS ESPERTOS
@priscillaporto
escritora

Jornalista
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Detesto essa expressão.
Pra falar a verdade, raramente detesto
alguma coisa, mas essas palavras juntas aí têm
uma conotação nada amistosa.
E se, na infância, a expressão era
utilizada “de brincadeirinha”, a brincadeira
perde totalmente a graça quando pronunciada
em ambiente adulto. Aliás, isso, quando é
pronunciada. Porque ser “esperto” muita gente
é, mas ter a transparência de anunciar a

“qualidade”, seria mera ingenuidade.
Acontece que, se analisarmos o
ditado por outro lado, ele pode ser utilizado
como uma frase de autoajuda ou motivacional.
Aﬁnal, quem não é esperto - no sentido da
perspicácia - não estuda, não progride, não tem
carro, não tem casa, não tem estabilidade. Isso,
pelo viés patrimonial. Pois, além disso, ser
esperto pode ser tratar quem te estima muito
melhor, para não perder o carinho. Ser esperto
pode ser prestar bem mais atenção no que os

outros estão precisando e, então, analisar se o
bem ou apoio demandando podem estar em suas
mãos – e ter igualmente a perspicácia de ofertálos.
Ser esperto pode ser, ainda, desligar a
TV e deixar o celular de lado, para ler um livro
ou um jornal, e ﬁcar mais informado ou passar a
escrever melhor. Ser esperto pode ser cuidar
mais da sua vida, ao invés de ﬁcar stalkeando
redes sociais para saber da vida dos outros. E ser
esperto, pode ser, primordialmente, pensar de

forma mais positiva, porque quem se auto
intitula de desamparado e “coitadinho”, não
consegue sair do lugar. Muito menos chegar a
lugar algum.
Seria um “ser esperto” não no sentido
usual de “dar um jeitinho”, mas sim de dar um
jeito de fazer tudo que você tem feito de um jeito
bem melhor.

SANCIONADA A LEI QUE SUSPENDE PRAZO DE RECEITA MÉDICA
DURANTE PANDEMIA
www.jornalpanetus.com.br
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Quase
Facebook:
uma década
Jornal
para
Panetu’s
a realização
-/Site:
dewww.jornalpanetus.com.br
um sonho
comunitário
@jornalpanetus Site:

Foto: Divulgação

Foi publicada no Diário Oﬁcial da União (DOU) na terça-feira (28) a
Lei 14.028, que torna válidas receitas de medicamentos sujeitos à
prescrição e de uso contínuo enquanto perdurarem as medidas de
isolamento para contenção da pandemia de covid-19. A norma, que
serve para receitas médicas e odontológicas, foi originada no PL
848/2020, aprovado pelo Senado em 7 de julho.
O texto enviado pelo Congresso previa que os pacientes enquadrados
nos grupos de risco poderiam, por meio de qualquer forma de
declaração, indicar outras pessoas para a retirada dos remédios. Esse
trecho, no entanto, foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Segundo a justiﬁcativa do veto, apesar da boa intenção em possibilitar a
indicação de terceiros para retirada de medicamentos, “o dispositivo
cria uma exigência que poderá vir a ser estendida a todos os casos e, por
consequência, burocratizar o atendimento das farmácias. Ademais, a
medida se mostra desproporcional, uma vez que pode limitar o acesso
da população aos medicamentos de uso contínuo que atualmente não
têm exigência de declaração nem sequer para a retirada, além de
inviabilizar o acesso nas situações em que o paciente não possa, por
qualquer motivo, se manifestar”.
Segundo a nova lei, a extensão do prazo não vale para remédios sujeitos
a controle sanitário especial, que devem seguir regulamentação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
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CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE À PANDEMIA
@jornalpanetus Medidas vão desde aferição de temperatura até telemonitoramento feito por cirurgiões-dentistas
Ciente de que o atendimento odontológico
apresenta alto risco de contaminação e
disseminação da covid-19. O objetivo é tornar
mais seguros os procedimentos, tanto para quem
atende quanto para quem é atendido. As medidas
vão desde aferição da temperatura dos pacientes
até o uso de tecnologia nas práticas odontológicas
nos serviços do SUS.
As orientações odontológicas do Centro de
Operações Emergenciais em Saúde (Coes)
consideram que a atividade é de alto risco de
transmissão da doença devido à produção de
aerossóis, à proximidade das faces do
proﬁssional de Saúde e do paciente, e à exposição
a saliva, sangue e outros ﬂuidos.
Por isso, estão suspensos atendimentos eletivos,
sendo permitidos somente os de emergência,
urgência e aqueles considerados inadiáveis. A
coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria de
Estado de Saúde (SES-MG), Fernanda Vilarino
Jorge, explica que a equipe técnica da pasta
orienta os municípios a se organizarem, tanto na
estrutura física dos serviços quanto na
capacitação dos proﬁssionais, conforme as
necessidades odontológicas inadiáveis da
população.
“Recomendamos que as cidades façam um plano
municipal a ﬁm de reorganizar os atendimentos
para a retomada gradual e consciente. Quando
procedimentos eletivos retornarem, serviços e
proﬁssionais já estarão organizados e
preparados para o 'novo normal”, aﬁrma.
Medidas
A orientação é de que os pacientes — exceto
idosos, crianças e aqueles com necessidade
especiais — não levem acompanhantes ao serem
consultados. Os agendamentos devem ser
espaçados o suﬁciente para minimizar o possível
contato entre as pessoas na sala de espera. Itens
que possam ser compartilhados e não possam ser
facilmente desinfectados, como revistas e outros
materiais de leitura, brinquedos, canetas e
pranchetas, devem ser removidos.

A temperatura corporal dos pacientes e dos
acompanhantes (em casos permitidos) deve ser
aferida. Para a consulta, os proﬁssionais devem
orientar os usuários a remover adereços, como
anéis, pulseiras, cordões, brincos e relógios. Os
dentistas devem evitar o uso de cuspideira, dando
preferência para a aspiração contínua da saliva
com sistema de sucção de alta potência. A
recomendação é para que os atendimentos e a
higienização dos ambientes ocorram em
ambientes ventilados, e que sejam realizadas
técnicas minimamente invasivas.
Os proﬁssionais da saúde bucal devem utilizar
equipamentos de proteção individual (EPI)

recomendados. Os trabalhadores que fazem parte
do grupo de risco da covid-19 devem evitar a
exposição ao vírus, trabalhando com orientações
e monitoramento a distância, ou sendo realocados
para outras atividades dentro da unidade de
Saúde.
Teleodontologia
A partir de estudos e de indicações do Conselho
Federal de Odontologia, o Estado recomenda o
uso de tecnologia nas práticas odontológicas para
o acompanhamento da população cadastrada na
rede SUS. O telemonitoramento e a
teleorientação nos serviços públicos de Saúde
Bucal devem ser feitos exclusivamente por

cirurgiões-dentistas.
Essa medida é voltada especialmente para
pessoas com condições crônicas de saúde, como
gestantes, diabéticos, pacientes com
necessidades especiais, dentre outros.
O telemonitoramento acompanha a distância os
pacientes que estejam em tratamento, no
intervalo entre consultas. Já a teleorientação tem
como objetivo identiﬁcar, mediante questionário
clínico, o melhor momento para realização do
atendimento presencial.
No site do Governo de Minas é possível acessar
duas notas técnicas com orientação para os
proﬁssionais.
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APÓS INTERMÉDIO DE THIAGO COTA, UFOP REALIZA DIAGNÓSTICO
DA COVID-19 EM 33 CIDADES
@jornalpanetus UFOP está credenciada a realizar, com segurança, o diagnóstico para a doença.
doença.
Conforme o parlamentar, esse é um importante
passo para controle e combate ao vírus. “Com os
resultados, as prefeituras poderão elaborar
políticas que respondam a verdadeira situação
sanitária da cidade”, ressalta. Apesar da
necessidade de medidas preventivas em qualquer
situação, ele frisa que “locais com pouca incidência
da doença, por exemplo, podem diminuir a
imposição de ações restritivas à população”.

Em duas semanas, a Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP) já realizou uma quantidade
substancial de testes de detecção do coronavírus.
Apesar da UFOP possuir capacidade de realizar
diariamente 200 testes no laboratório em questão,
até o momento foram encaminhados e realizados
cerca de 300 testes. As amostras são enviadas pelas
secretarias municipais de Saúde de Ouro Preto,
Mariana e outras 31 cidades de abrangência da
Superintendência Regional de Barbacena.
Em abril, o deputado estadual Thiago Cota
intermediou a habilitação do Laboratório de
Imunopatologia da UFOP junto à Secretaria
Estadual de Saúde e à Fundação Ezequiel Dias
(Funed). Este mês, o processo para integrar a
Redelab Covid-19 foi ﬁnalizado e, desde o dia 14, a
instituição de ensino e pesquisa está credenciada a
realizar, com segurança, o diagnóstico para a

Como fazer o exame?
A UFOP não faz coleta de exames diretamente da
população. Esse trabalho é executado pela rede de
saúde, que é a responsável por dar encaminhamento
do material para a análise. O resultado é enviado
por sistema eletrônico, de acordo com o código de
Foto: Divulgação protocolo, em até dois dias.

APLICATIVO AGILIZA ATENDIMENTO DO SAMU EM MINAS
@jornalpanetus Ferramenta reduz tempo de envio da ambulância, serviço ativo em 600 municípios mineiros.
Disponibilizado há uma semana, o aplicativo do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) - 192 Fácil - já foi baixado por mais de 1
mil usuários em Minas Gerais.
Com interface simples e download via Apple
Store ou Google Play (para usuários dos sistemas
Android e iOS), a ferramenta agiliza o tempo de
atendimento do Samu, serviço de ambulância
disponibilizado em 600 municípios do estado.
Desenvolvida durante o primeiro semestre de
2020, com a participação da Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), validando
o projeto, a ferramenta 192 Fácil vai beneﬁciar
milhares de usuários ao diminuir o tempo entre o
chamado e o socorro especializado.
A coordenadora estadual dos Serviços Móveis de
Urgência e Emergência da SES-MG, Adriana
Rodrigues Almeida, destaca que o tempo é um
elemento crucial em situações agudas e críticas
em que pacientes necessitam do Samu. “Alguns
minutos podem fazer a diferença entre uma
pessoa ser salva ou não. Por isso, estamos
investindo constantemente em treinamento e
tecnologia para diminuir o tempo de resposta. O
aplicativo envia automaticamente para a central
de regulação as informações do solicitante,

agilizando o atendimento e economizando um
tempo que é precioso”, explica.
Integração
O app 192 Fácil está integrado às Centrais de
Regulação de acesso ao Samu, por meio do
atendimento telefônico do número 192.

Ao cadastrar dados básicos na plataforma, as
informações são direcionadas ao sistema do
atendente da ligação, assim como os dados do
GPS do celular do usuário para indicar ao Samu a
localização.
“Essa integração inclui todos os Consórcios
Intermunicipais que gerenciam o Samu no

interior do estado, com a interface do sistema de
regulação médica e comunicação, o que facilita o
atendimento entre a central e as ambulâncias”,
informa Adriana Almeida.
A expectativa é de que o aplicativo reduza de 3 a
5 minutos o tempo de chegada da ambulância,
como detalha o secretário executivo do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul
de Minas (CISSUL/SAMU), Jovane Ernesto
Constantini. “A gente sabe que tempo é vida. Essa
agilidade em relação ao início da chamada, à
precisão em que o endereço do paciente será
registrado e outros nos permitirá trabalhar tanto
para salvar vidas quanto para evitar ou diminuir
sequelas em pacientes”.
O app também será útil na prevenção de trotes, já
que as informações de localização serão
registradas em tempo real, via GPS.
Por ﬁm, o gestor destaca que o apoio da
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) foi fundamental para desenvolvimento
da ferramenta. “Com a participação da
Coordenação Estadual de Urgência e
Emergência da SES, chegamos a um aplicativo
que será muito útil para a população em mais de
600 municípios”, destaca.

NOTA DA PREFEITURA DE MARIANA EM RELAÇÃO À MANIFESTAÇÃO
DOS COMERCIANTES LOCAIS
A Prefeitura de Mariana compreende a necessidade dos
comerciantes em manter o próprio sustento e também é favorável
ao retorno das atividades comerciais, fazendo com que elas
ocorram de forma segura, como salientou o prefeito interino de
Mariana, Newton Godoy, durante sua fala os comerciantes.
“Trabalhamos em conjunto com a ACIAM e estamos juntos para
mostrar ao judiciário que tudo o que puder ser feito para que o
comércio volte a funcionar com segurança, nós iremos fazer.
Contem conosco”, disse o prefeito.
Desde o começo da pandemia, o Executivo trabalha para que a
economia local sofra o menor impacto possível. Sendo assim, o
Comitê Gestor do COVID-19 trabalhou na criação de condições
seguras para a reabertura dos comércios, a partir do Plano
Estratégico de Ação, realizou testagem em massa nos comércios
e aumentou a capacidade de leitos de UTI na Santa Casa de Ouro.
A Prefeitura informa que seguirá trabalhando no combate ao
coronavírus, mas não deixará de olhar para os comerciantes. Por
isso, o poder público, além de se concentrar em formas para a
abertura, está estudando projetos para amenizar o impacto à
economia local.

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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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!

Esbanjando beleza por aqui Lauriane Norato!

‘’Eu te amo muito minha mãe. Feliz aniversário!’’, escreveu
Wesley para sua mãe Selma!

Priscilla Tukoff está com várias novidades ainda para
esse ano! Vamos aguardar!

36 anos de vida matrimonial de Marisa e Altair! Que Deus abençoe!

Feliz aniversário Dy! Que Deus te abençoe e te ilumine
sempre! Parabéns!

Dia 28 de julho o casal Marcos da Cooperouro e Sanley do Hospital São Camilo
completaram 19 anos de casados! Parabéns! Felicidades!

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

