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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
AS REDES SOCIAIS E O MAU SENTIMENTO DA
NATUREZA HUMANA
Usuários utilizam suas redes para promover discurso de ódio e ataques desnecessários.
Na última semana, em Mariana, observando as
publicações e comentários de ódio, destilados nas
redes sociais, por parte de indivíduos inescrupulosos
que querem causar e tumultuar no que diz respeito à
vários assuntos, dentre eles as ações de combate ao
novo coronavírus merecem total repúdio.
Tudo nas redes convida ao pensamento de
rebanho, à polarização e à perseguição de
"infratores". E não por culpa de algum algoritmo
insidioso criado pela ganância que poderia ser
facilmente mudada. Entretanto, o buraco é mais
embaixo: são tendências da própria natureza
humana que encontram nas redes espaço para se
desenvolver.
Infelizmente, ao contrário do que os otimistas
acreditavam, a internet não produziu uma
maravilhosa ágora universal de debate racional que
nos leva à verdade, isso porque a mente humana não
busca a verdade; ou não apenas a verdade.
Embora ela trabalha incansavelmente para

conﬁrmar aquilo em que acreditamos e negar o que
lhe contraria. Se nos oferecem uma abundância de
dados e fatos, é o que a internet fez, isso não nos
leva a atualizar nossas crenças e corrigir erros. Essa
abundância permite que, com muita facilidade,
selecionemos os pedaços de informação mais
convenientes para reforçar nossas crenças prévias.
Contudo, as redes sociais intensiﬁcam essa
tendência ao colocar a ambição individual por fama
a serviço dessa tendência. Aﬁnal, as pessoas irão
curtir e compartilhar aquilo que reforce suas crenças
pré-existentes.
Se faço um texto ponderado, apontando lados bons
e ruins de uma posição, isso gera incômodo e
ninguém compartilha. Agora, se jogo
desavergonhadamente para a plateia, reaﬁrmando
suas crenças e preconceitos, o sucesso vem muito
mais fácil.
Entre direitistas, ganha mais quem reaﬁrmar
posições de direita em estado puro, sem matizes.

O NOVO PAI

Idem para a esquerda. E assim todos caminham
para versões mais radicais.
Essa regra vale também para outro passatempo
favorito da humanidade: atacar inimigos. Isso se
generaliza em tempos de campanha eleitoral. A
identidade de qualquer grupo é em boa medida
deﬁnida pela oposição entre quem está dentro e
quem está fora dele. Quem ataca os inimigos do
grupo adquire reputação. Quem ousar ver pontos
positivos neles colherá desprezo. Assim, o ódio
tende a crescer. Outro ponto: não há qualquer
limitação no tipo de conteúdo que pode circular.
Para tanto, antes das redes sociais, a maior parte da
informação que chegava até nós passava por algum
crivo institucional. Hoje não existe mais controle.
Uma informação falsa inventada com a pior das
intenções circula livremente por dias até que algum
órgão proﬁssional identiﬁque e forneça uma
correção. E nesse momento novas mentiras já foram
criadas.

dentzrene

Para completar, a interação a distância dá mais
espaço à fantasia negativa sobre o outro: é muito
fácil projetar más intenções em alguém com quem
me relaciono apenas por meio de textos.
Da mesma maneira, o custo de ser desagradável,
agressivo e simplesmente mal-educado é muito
menor nas redes sociais. Permito-me ir até uma
pessoa que não conheço para ofendê-la, algo que
jamais faria se a encontrasse na rua.
Indivíduos e grupos que, conscientes dessa
tendência à radicalização nas redes, se organizam
para criar e promover conteúdo difamatório e
discurso de ódio ameaçam a democracia.
Portanto, mesmo que consigamos debelar essas
condutas criminosas, contudo, a dinâmica perversa
das redes ainda trará desaﬁos para nossa ordem
pública e política. A rede social, ao que tudo indica,
se tornou uma arena.

Cassianoaguilar

René Dentz

Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
Vivemos momentos difíceis, muita incerteza ainda
aparece em nosso horizonte. Em momentos como o
que estamos passando, aumenta ainda mais o ar de
pessimismo de muitos, acreditando que o mundo
passa cada vez mais por diﬁculdades e desaﬁos.
No entanto, proponho aqui uma reﬂexão otimista,
apontando um elemento de transformação muito
signiﬁcativo e positivo de nossa época: a ﬁgura
paterna.
Como todos os lugares pré-ﬁxados pela sociedade,
presenciamos nesse caso também um grau de
violência contra o próprio indivíduo que nele se
enquadra. Além das consequências negativas ao seu
ator, o horizonte de afetação está nos ﬁlhos ou mesmo
em gerações seguintes. Em um mundo arcaico, o pai
era a ﬁgura do provedor, do “chefe”, que tinha como
papel o exercício racional e a condução da família.
Para tanto, não podia fazer uso da emoção, que seria
comumente entendida como fraqueza. O contato
afetivo e a transferência emocional com os ﬁlhos
eram frequentemente ausentes ou quase

imperceptíveis. Era comum também que, para
concretizar esse objetivo, a ﬁgura paterna somente
encontrava alguns instrumentos: a força e o medo. A
primeira era muito próxima a atos de violência
física, a segunda à violência psicológica. Na escuta
clínica psicanalítica, percebo com muita frequência
os efeitos traumáticos desse panorama antigo.
Aﬁnal, pessoas adultas o viveram intensamente, em
muitos casos.
Ainda bem que hoje evoluímos nesse aspecto. O pai
de hoje tem sim o espaço de cuidado, do brincar, da
emoção e do afeto. Em um mundo ﬂuido, onde as
informações são livremente acessadas, é possível
que desvende e descubra horizontes que outrora não
estavam a ele associados. Agora, a autoridade deixa
de estar vinculada aos fatores acima mencionados,
passando a estar associada ao exemplo, ou melhor, à
inspiração. Não se trata de impor modelos de vida,
mas sim de incentivar um horizonte de ação e de
liberdade. Todo o cenário perverso de antes, pode
ser agora transformado em elementos positivos, que

servem para lidar com a dor, com enfrentamentos
da vida de forma eﬁcaz, sem traumas provenientes
da ﬁgura paterna.
Para esses novos sujeitos, novos pais, também a
oportunidade de vivenciar esses elementos é
ediﬁcante. O lugar do poder, do dinheiro, da
violência (ou da submissão) se mostrava perverso
ao próprio sujeito. Por isso mesmo, com frequência
eles necessitavam de fugas, como vícios
destruidores a eles mesmos e aos seus próximos.
O desvendar dos universos dos ﬁlhos é uma
dimensão riquíssima, que pode engrandecer os
sujeitos e as suas diversas atuações no mundo,
inclusive no trabalho (pessoas criativas não
costumam ser autoritárias, pois entendem diversas
possibilidades a um problema) e na sociedade (pois
é um excelente exercício à tolerância).
Por último, é muito gratiﬁcante ver os efeitos da
nova paternidade. Ver aqueles que amamos sendo
livres e construindo uma vida feliz e apaziguada, é
algo que podemos aﬁrmar estar próximo ao

sublime. É uma existência fundamentada no perdão,
na tolerância e na possibilidade de amor verdadeiro.
Como todas as transformações que vivenciamos,
existem sempre reações arcaicas que tentam manter
sempre o mundo do mesmo modo ou intentam
regressos. No entanto, aposto em um cenário onde
cada vez mais as ﬁguras paternas serão pais do
século XXI e não mais do século XX. Parabéns aos
novos pais (os que estão verdadeiramente no século
XXI! Alguns, talvez poucos, insistem em não estar)
e aos antigos (aqueles raros que estavam já no
século XXI!).

CÉU DESPIDO DE ESTRELAS
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Céu despido de estrelas nesta noite fria, seca,
pálida. Cobre-me a pele, cobertores e meias de lã.
Neblina esvoaçante toma conta da montanha
recortada. Meu olhar embaçado pela neblina não
consegue compreender o que é perder cem mil
vidas. Cem mil vidas quitadas por uma única
causa? Barulho ensurdecedor de gritos e
lamentos, ouço da caixa de som da TV quebrada.
Estrelas apagadas recontam-se diariamente. Na
soma dos que já foram, quantos mais se curvarão
à pandemia?
Todo dia junto-me às lágrimas dos que choram e
dos que não choram mais. Pularam do décimo
andar pela orfandade. Um par de olhos apagados
pelo mal extraordinário. Pernas caminham por

ruas e vielas estreitas, ressuscitando
normalidade que não existe mais. Aglomerada
festa com cantoria, gritos, batidas musicais de
caixas de som e bebedeira. Ruas cheias, pontos
de ônibus lotados, passantes sem máscaras
andam despreocupadamente... Que caos
medonho! Isto não é uma gripe que se evapora!
Nenhum dobre e lamento de sino embala nossos
ouvidos. Cientistas, pais de santo e curandeiros
atravessam noites em busca da fórmula.
Agonizo elucubrações sobre infertilidades em
períodos de lua cheia. Que raio obscuro camuﬂa
este céu luzidio? Agonizam meus sonhos: ir e
vir, ir e vir. Céu tomado de treva; ipê amarelo
resiste no jardim morto; máquinas virulentas
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açoitam chão da praça; triste ﬁm da camélia.
Idoso chora abandono, criança entediada libera
birra; depressão engrossada por isolamento
estendido.
Lisura na política é caminho permeado por
dissimuladas subjetividades. Que sedução
escatológica atrai poderes à corrupção e à
parcialidade? O orvalho se evapora de quatro
em quatro anos. Enervam-me os ânimos quando
a fertilidade se esvai junto com a aurora. Meus
olhos cambaleantes acariciam o vento gelado e
cortante. Indeﬁro novas solicitações de amizade
e socialização. Vivo tempos trevosos na
consciência e no autocuidado com espada
empunhada. Afundam-se no caos do inferno
medonho tardes seduzidas por tertúlias
presenciais. Movimento na rodovia:
caminhões, ônibus e ambulâncias.
Dia se tinge de cinza escuro. Meus ouvidos
andam cansados, mesmo assim, ponho-me a
escutar uma tal de Nina, que revela amarguras
do seu cotidiano. “Afundo-me nas trevas da
d e p re s s ã o e d o a b a n d o n o . C o n s u m o
carboidratos, nicotina e antidepressivos em

excesso...” Indico Clarice para Nina enfrentar a
solidão do isolamento.
Rezo entre brumas e trevas: salve, rainha, mãe
de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa,
salve! Choro por cem mil almas. Choro, com
meus olhos cansados, de segunda a segunda, o
silêncio cortante das vidas quitadas de crianças,
jovens, adolescentes e idosos; a camélia que
morreu, a ação virulenta das máquinas que
açoitam o chão da praça, o vitimismo cego de
Nina.
Choro e me afundo no céu despido de estrelas
nesta noite fria e pálida, sem nenhum dobre e
lamento de sino, para embalar meus sonhos
molhados...
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POSTOS JÁ PODEM VENDER GASOLINA COM NOVO PADRÃO
@jornalpanetus

Revendor têm prazos de até 90 dias para escoar estoque anterior.

A gasolina para carros e motos já pode ser
vendida a partir desta segunda-feira (3) com o
novo padrão estabelecido pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) para a destilação, a octanagem e a massa
especíﬁca do gasolina automotivo vendido no
país.
A mudança se deve à Resolução nº 807/2020,
publicada em janeiro, que determina as novas
especiﬁcações de valor mínimo de massa
especíﬁca (ME), de 715,0 kg/m3, e valor mínimo
de 77,0 ºC para a temperatura de destilação em
50% (T50) para a gasolina A e com a ﬁxação de
limites para a octanagem RON (Research Octane
Number), que já existe nas especiﬁcações da
gasolina de outros países.
Segundo a especialista em regulação da ANP,
Ednéa Caliman, o produto brasileiro passará a ter
mais qualidade e maior eﬁciência energética.
“Essa deﬁnição é importante, porque, quanto
maior a massa especíﬁca do combustível, em
termos de hidrocarbonetos, maior é a densidade
energética desse combustível, ou seja, para o
mesmo volume de combustível injetado no
motor haverá a geração de maior quantidade de
energia no momento da queima do combustível.
Com isso, esperamos que esse mesmo
combustível proporcione maior rendimento,
gerando diminuição do consumo e aumento da
autonomia dos veículos”, disse.
Prazos
A resolução da ANP que determinou a venda
obrigatória a partir desta segunda-feira foi
publicada em janeiro e deu o prazo até 3 de
agosto para os produtores de combustíveis se
adequarem às regras. “Assim, a partir de hoje,
toda a gasolina produzida no país e importada
deverá atender às novas especiﬁcações”,
observou a ANP.
No entanto, a agência também ﬁxou o prazo
adicional de 60 dias para as distribuidoras e de 90
dias para os revendedores se adequarem. Até lá,
será permitido o escoamento de possíveis
produtos comercializados até no domingo (2)
ainda sem atender integralmente às novas
características.

Foto: Arquivo / Divulgação

Postos
No município do Rio, os postos ainda estão com
estoques antigos de gasolina. A presidente do
S i n d i c a t o d o C o m é r c i o Va r e j i s t a d e
Combustíveis, Lubriﬁcantes e de Lojas de
Conveniência do Município do Rio de Janeiro
(Sindcomb), Maria Aparecida Siuffo Pereira
Schneider, estima que ainda levará tempo para os
revendedores começarem a oferecer a nova
gasolina, porque os distribuidores também estão
com estoques do produto de especiﬁcação
anterior.
“Hoje, por exemplo, já recebi produto nos meus
postos exatamente com a densidade anterior.
Está deﬁnido na própria resolução da ANP que
ninguém será autuado, a não ser quem não tenha
essa especiﬁcação a partir de 90 dias para os
postos, porque as companhias têm 60 dias para
escoarem os seus estoques e os postos têm 90”,

informou, acrescentando, que acha difícil que as
distribuidoras já tivessem quantidade do produto
para oferecer aos revendedores.
Maria Aparecida aﬁrmou que, conforme as
distribuidoras forem escoando o produto com as
especiﬁcações antigas, já passarão a
comercializar alguma quantidade da nova
gasolina. “O que vai acontecer é que vai ter uma
densidade média durante o período que a ANP
dá, para que tenha a nova especiﬁcação já nas
bombas”, ressaltou.
Prazo adequado
Para Maria Aparecida, a ANP acertou quando
determinou prazos para o mercado se adequar
porque a logística do setor é complexa. “A
resolução foi feliz nesse sentido. Se a ANP
tivesse certeza de que isso poderia ser feito dessa
maneira, ou seja, dia 3 de agosto começar a
funcionar, ela mesma não teria dado 60 dias de

prazo para a distribuição e 90 dias para a revenda.
A ANP teve a responsabilidade de fazer uma
resolução prevendo este tipo de alteração no
tempo necessário, para que a cadeia toda pudesse
vender a gasolina na nova especiﬁcação”,
observou.
Ela não acredita que a nova gasolina chegará
mais cara ao consumidor, ainda que possa haver
uma compensação com a maior eﬁciência dos
motores e consequente redução na quantidade de
compra do produto.
“Não tenho a menor expectativa com relação a
isso. O mercado é livre e não sei o que vai
acontecer. A cadeia vem de cima, passa pelas
distribuidoras e chega nos postos que são os
últimos e os de menor estoque. Em uma
pandemia, todo mundo trabalha com estoque
baixíssimo. A gente precisa do consumidor
dentro do posto. Não vejo como uma coisa
positiva para o posto, a possibilidade de
aumento”, aﬁrmou.
Demanda
De acordo com Maria Aparecida, no início da
pandemia a demanda dos postos caiu para 30%
do que costumavam ter e agora já subiu para
50%, o que não chega a ser suﬁciente para cobrir
os custos. “Não supre as necessidades
operacionais dos postos. Estamos passando uma
fase muito difícil e por causa disso temos
estoques baixos. Não tem como encher o posto e
não vender”, disse.
Fraudes
Outro fator que identiﬁcado na nova gasolina,
segundo ela, é a perspectiva de haver menos
fraudes diante da qualidade melhor do produto.
“Por ser melhor, pode inibir fraudes. Se por um
lado o usuário pode consumir menos, por outro a
redução de fraudes no mercado será muito boa
para aquele que trabalha honestamente, não
sonega e não vende produto ruim."
A ANP informou que as novas especiﬁcações são
resultado de estudos e pesquisas dos padrões de
qualidade, considerando o acompanhamento das
especiﬁcações e harmonizações internacionais.
Houve ainda amplos debates com os agentes
econômicos do mercado de combustíveis.
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ATIVIDADES ECONÔMICAS TERÃO PROTOCOLO ÚNICO NA
NOVA FASE DO MINAS CONSCIENTE
@jornalpanetus Readequação das regras teve como base aproximação das realidades locais, sem comprometer avaliação dos critérios sanitário e assistencial.
O Governo de Minas lançou na última quartafeira (29/7) as novas regras do plano Minas
Consciente. Criado para orientar a retomada
segura e responsável da economia nos
municípios, o planejamento será adequado à
realidade dos municípios, inclusive com regras
especíﬁcas para aqueles com menos de 30 mil
habitantes.
Uma das principais alterações diz respeito aos
protocolos. Antes, eram publicados vários
protocolos especíﬁcos para as diversas
atividades econômicas. Agora, as cidades
contarão com um protocolo único, que irá
nortear as medidas de segurança. As diretrizes se
agrupam em três grandes pontos de atenção:
limpeza e higienização, proteção e uso de
máscara, distanciamento e isolamento.
Em relação às medidas de proteção aplicáveis a
todas atividades, o documento estabelece que o
horário de funcionamento seja dividido em três
faixas: livre, início de funcionamento antes das
6h e início de funcionamento após às 11h.
Proteção
A empresa deverá fornecer Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) adequados para a
atividade exercida e em quantidade suﬁciente,
incluindo obrigatoriamente máscara, para
trabalhadores (sempre) e clientes (quando
necessário).
O uso de máscara é obrigatório e deve ser
disponibilizado na porta dos estabelecimentos,
assim como um sistema de medição de
temperatura, com restrição de entrada em caso
da temperatura aferida ser superior a 37,5º.
Limpeza e Higienização
O protocolo também determina a realização de
higienização dos pisos, depósitos, áreas de
circulação, estoques, balcões, sanitários,
maçanetas, torneiras, corrimões, interruptores,
botões de elevadores, pisos, ralos, paredes e

Foto: Divulgação

todas as superfícies metálicas constantemente,
com desinfetantes a base de cloro para piso e
álcool a 70% para as demais superfícies, no
mínimo, duas vezes ao dia, ou conforme
necessidade, utilizando os produtos apropriados
e EPIs.
Distanciamento
Deve-se reduzir o ﬂuxo e permanência de
pessoas (clientes e colaboradores) dentro do
estabelecimento para atingir o distanciamento de
2 metros entre as pessoas e baias de trabalho,
sinalizando as áreas de circulação interna,
incluindo espaços próximos às gôndolas,
prateleiras e aﬁns.
Hospedagem
Em relação às atividades especíﬁcas, o protocolo
chama atenção, por exemplo, para alguns pontos
do setor hoteleiro, hospedagem em geral e

dormitórios de empresas.
Recomenda-se que os estabelecimentos
hoteleiros dividam os hóspedes conforme
classiﬁcação abaixo, tendo cada grupo suas
medidas especíﬁcas:
Grupo 1 – hóspedes pertencentes aos grupos de
risco;
Grupo 2 – demais hóspedes;
Grupo 3 – hóspedes que sejam proﬁssionais de
Saúde e pessoas em contato com indivíduos com
diagnóstico conﬁrmado de covid-19;
Grupo 4 – hóspedes com suspeita ou
diagnóstico conﬁrmado de covid-19.
Grandes espaços
Já em relação às regras para grandes espaços
como shopping centers, galerias comerciais,
museus, atividades de turismo, arenas e parques,
é de responsabilidade da administração do

empreendimento a observância a todas as regras
presentes no protocolo, inclusive aqueles
referentes às lojas, quiosques, barracas,
restaurantes, espaços e praças de alimentação.
Salões de beleza
Para as clínicas de estética, salões de beleza e
barbearias o atendimento deve ser realizado
somente com horário agendado, respeitando um
intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre os
clientes para higienização e desinfecção dos
mobiliários, dos equipamentos e das mãos dos
colaboradores.
Não permitir a entrada de pessoas do grupo de
risco e disponibilizar álcool 70% em gel para os
clientes, bem como sinalizar as pias e lavatórios
e manter sabonete líquido e toalhas descartáveis
também fazem parte das regras de proteção,
limpeza e higienização.
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PLANO MINAS CONSCIENTE PASSA POR ALTERAÇÕES
@jornalpanetus Objetivo, segundo o governo, é simplicar regras e facilitar a tomada de decisões de prefeitos e gestores.
Atualizar o Plano Minas Consciente, que
orienta e apoia os municípios mineiros na
abertura gradual das atividades econômicas
durante a pandemia de Covid-19. Esse é o
objetivo da Deliberação 72, do Comitê
Extraordinário Covid-19, publicada no Diário
Oﬁcial do Estado do último sábado (1º/8/20).
O novo formato agrupou alguns critérios de
progressão de fases e foi desenvolvido para
simpliﬁcar as regras, tornar os critérios mais
intuitivos e contemplar as necessidades
especíﬁcas dos municípios, principalmente
aqueles com menos de 30 mil habitantes.
Conforme a deliberação, essas cidades poderão
optar por normas especíﬁcas de abertura de
atividade socioeconômica, nos termos do plano.
Outra alteração determina que as demais cidades
possam alterar a fase de abertura de atividade
socioeconômica desde que observados os
indicadores de avaliação das macrorregiões ou
das regiões deﬁnidas, as condicionantes e os
ﬂuxos operacionais estabelecidos no plano; e os
princípios da motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, prevenção, precaução e
publicidade.
Uma das ﬁnalidades da mudança é facilitar o
entendimento e a tomada de decisões por parte
dos prefeitos e gestores municipais.
De acordo com a deliberação, o Minas
Consciente passa a contar com os seguintes
elementos estruturantes:
onda vermelha, quando há maior restrição de
atividade econômica, permitindo o
funcionamento apenas de serviços essenciais;
onda amarela, quando há média-restrição das
atividades;
e onda verde, momento de menor restrição de

atividades econômicas.
Anteriormente, a onda verde, por exemplo, se
referia a um maior impedimento do
funcionamento das atividades.
Segundo a deliberação, também é um elemento a
ser considerado pelo plano os indicadores de
capacidade assistencial, de incidência e de
velocidade de progressão da pandemia. Esse
último aspecto foi a acrescentado com a
mudança. Os efeitos da norma se darão a partir
desta quarta (5).
Deliberação aborda medidas adotadas por
sistema de saúde
Também foi publicada no Diário Oﬁcial de
Minas Gerais do último sábado (1º) a

Deliberação 73, do Comitê Extraordinário Covid
19, que dispõe sobre as medidas adotadas no
âmbito do sistema de saúde do Estado, enquanto
durar o estado de calamidade pública em
decorrência da pandemia.
Segundo a deliberação, compete à autoridade
responsável pela rede pública de saúde e pela
rede privada contratada ou conveniada com o
Sistema Único de Saúde (SUS) dispor sobre o
remanejamento dos proﬁssionais e materiais
médico-hospitalares para outras áreas em que os
serviços ambulatoriais e cirúrgicos devam ser
mantidos, assim como sobre a reserva técnica dos
proﬁssionais de saúde.
Ainda de acordo com a norma, ﬁcam mantidos os

atendimentos hospitalares de urgência e
emergência; de UTI; do Hospital Dia; referentes a
consultas e tratamentos em oncologia e a
pacientes renais crônicos; a internações reguladas
por meio do Sistema SUSFácilMG; a serviços
ambulatoriais de infusão e aplicação de
medicamentos; e consultas, procedimentos e
exames às gestantes.
Suspensão de procedimentos
A Deliberação 73 também determina que,
enquanto durar o estado de calamidade, ﬁca
suspensa, na rede pública e na rede privada
contratada ou conveniada com o SUS, a
realização de cirurgias e procedimentos
cirúrgicos eletivos e de consultas, exames e
procedimentos ambulatoriais não essenciais.
Não se aplica essa determinação a paciente
cardíaco ou oncológico de maior gravidade,
cabendo ao médico especialista atestar que o
atraso da cirurgia ou do procedimento cirúrgico
poderá aumentar o risco de mortalidade do
paciente. A norma estabelece ainda algumas
medidas para o atendimento a esses casos.
Os hospitais ou estabelecimentos congêneres da
rede pública e da rede privada contratada ou
conveniada com o SUS ﬁcam obrigados a
comunicar à Secretaria de Estado de Saúde (SES)
a ocupação dos leitos adultos das UTIs, de modo
a viabilizar o monitoramento dos planos de
contingência nos níveis estadual, regional e
municipal.
Também é prevista a suspensão, na rede pública e
na rede privada de saúde, da entrada de
acompanhante e da visita a sintomático ou
infectado pelo coronavírus. A autoridade
responsável pela direção do hospital pode
autorizar esses procedimentos em caráter
excepcional.

TRABALHO REMOTO CAI PELA PRIMEIRA VEZ COM
FLEXIBILIZAÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL
@jornalpanetus Objetivo, segundo o governo, é simplicar regras e facilitar a tomada de decisões de prefeitos e gestores.
Pela primeira vez, o número de pessoas
ocupadas que trabalhavam de forma remota
caiu, passando de 8,9 milhões na primeira
semana de julho, para 8,2 milhões na segunda
semana. Isso signiﬁca que cerca de 700 mil
pessoas podem ter retornado ao trabalho
presencial com a ﬂexibilização das medidas de
distanciamento social. Os dados são da edição
semanal da PNAD COVID19, divulgada na
última sexta-feira (31) pelo IBGE.
“Essa é a primeira queda signiﬁcativa nesse
grupo desde o início de maio, quando a
pesquisa começou. A redução foi observada
tanto em valores absolutos (643 mil) quanto
percentuais (11,6%) e reﬂete o que já estamos
vendo, que é o retorno de parte dessas pessoas
aos seus locais de trabalho antes da pandemia”,

disse a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia
Vieira.
Na segunda semana de julho, continuou caindo
o grupo de pessoas que estava temporariamente
afastado do trabalho devido ao distanciamento
social, 1,2 milhão a menos na comparação com
a semana anterior (8,2 milhões). Por outro lado,
aumentou em 623 mil as pessoas que alegam
motivo diferente do distanciamento para
estarem afastadas do trabalho, totalizando 3,1
milhões.
“O distanciamento social vem deixando de ser
motivo para o afastamento das pessoas do
trabalho. Elas estão alegando outras razões,
como licença para tratamento de doença e
licença maternidade, por exemplo. Nesse
grupo, há ainda pessoas que podem ter sido

dispensadas do trabalho”, analisa Maria Lúcia,
acrescentando que cerca de 10,1 milhões de
pessoas estavam afastadas do trabalho na
segunda semana de julho. No início de maio,
eram 20 milhões
Chega a 19,2 milhões número de pessoas que
não buscaram trabalho devido à pandemia
A pesquisa mostra também que ﬁcou estável o
número de pessoas que gostaria de trabalhar,
mas não procurou trabalho devido à pandemia
ou por falta de trabalho na localidade em que
vive (19,2 milhões). Depois de uma queda em
junho (17,3 milhões), esse grupo voltou ao
patamar do início de maio (19,1 milhões).
Com isso, na segunda semana de julho, a taxa
de desocupação ﬁcou em 13,1%, o que
corresponde a 12,2 milhões de pessoas sem

trabalho. A ocupação também pouco variou na
mesma semana, frente a anterior, somando 81,1
milhões de pessoas, mas esse número é menor
que o da primeira semana de maio (83,9
milhões). Menos da metade da população
(47,6%) estava trabalhando na segunda semana
de julho.
Já a taxa de trabalhadores na informalidade
ﬁcou em 34,0%, atingindo 27,6 milhões de
pessoas. No início de maio, eram 29,9 milhões.
Entre os informais estão os empregados do
setor privado sem carteira; trabalhadores
domésticos sem carteira; empregadores que não
contribuem para o INSS; trabalhadores por
conta própria que não contribuem para o INSS;
e trabalhadores não remunerados em ajuda a
morador do domicílio ou parente.
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AGRICULTORES MARIANENSES FESTEJAM RETORNO DA FEIRA
DE SÁBADO
@jornalpanetus Retomada se deu seguindo medidas de segurança contra o COVID-19.

A Feira de Sábado retomou as atividades no último
dia 01, sábado, após quatro meses em inatividade,
por conta da pandemia de COVID-19. O retorno
segue todas as diretrizes do protocolo sanitário e de
segurança exigidas pelo Comitê Gestor do Plano de
Prevenção e Contingenciamento em Saúde do
COVID-19 Mariana/MG e pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.
Os feirantes comemoraram a volta de suas
atividades, consideradas essenciais por se tratar de
um setor de comércio de alimentos. A vendedora
Valeriana da Silva elogiou a medida da
administração pública. “A retomada é muito

importante e essencial para a gente. Ter um espaço
para vendermos nossos produtos é fundamental
para não ter desperdício, já que eles são
perecíveis”, reforçou.
Para assegurar as medidas protetivas, a Associação
de Produtores Hortifrutigranjeiros de Mariana, com
apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural,
preparou o local com metade das barracas
funcionando. Isso garante que haja espaço para o
distanciamento mínimo de 2 metros entre cada uma
delas e entre todos os associados. Além disso, era
obrigatória a aferição de temperatura e a
higienização com álcool em gel de todos que

entravam.
O prefeito Newton Godoy acompanhou o retorno
da feira e enfatizou o cuidado com a segurança dos
feirantes e consumidores. “Era o momento de
voltar e tudo está sendo feito com muita cautela.
Sabemos da importância dos cuidados, mas
também que esses produtores e comerciantes têm a
feira como espaço primordial para a venda de seus
produtos”, aﬁrmou.
A volta também agradou os consumidores, que
compareceram usando máscaras e respeitando as
regras de distanciamento. A marianense Rosimeire
Fonseca expressou alegria ao ver a feira de volta.

“Estou muito satisfeita. Está tudo muito organizado
e seguro. Busco ter um risco mínimo, faço a
encomenda com o feirante com antecedência e
venho buscar aqui. É uma alternativa que
funcionou muito bem”, disse.
A Feira de Sábado acontece no estacionamento do
Centro de Convenções, das 7h às 13h, e conta com
grande variedade de produtos, como hortifruti,
quitutes, conservas e produtos tradicionais. As
medidas de segurança permanecerão todos os
sábados, para garantir a prevenção contra o novo
coronavírus.
Foto: Pedro Ferreira / PMM
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FINAIS ESTADUAIS IMPACTAM RODADA DE ABERTURA DO
CAMPEONATO BRASILEIRO
@jornalpanetus

Por ora, decisão paulista é única que já adiou jogos do m de semana.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
anunciou nesta segunda-feira (3) que remarcará
os jogos de times da Série A (primeira divisão)
do Campeonato Brasileiro, cujas datas
coincidam com ﬁnais estaduais. Mais da metade
das partidas da primeira rodada, programadas
para próximo ﬁm de semana - sábado (8) e
domingo (9) - pode ser impactada.
Por enquanto, a única decisão estadual marcada
para sábado (8) é a do Campeonato Paulista,
entre Palmeiras e Corinthians, quando ocorrerá
o jogo de volta da ﬁnal. Assim, já estão adiados
o duelo entre Verdão e Vasco, e o embate entre o
Timão e o Atlético-GO. Segundo a CBF, "as

novas datas serão oportunamente divulgadas
pela Diretoria de Competições".
A situação de outros confrontos dependerá da
classiﬁcação ou não dos times às ﬁnais, e do
calendário divulgado pelas respectivas
federações estaduais. O Atlético-MG, por
exemplo, fez na quarta-feira (5), às 21h30 (de
Brasília), o segundo jogo das semiﬁnais do
Campeonato Mineiro, contra o América-MG.
Se avançar, disputa a ﬁnal contra o Tombense ou
Caldense, em duas partidas. Com isso, pode ter
adiado o embate de estreia no Brasileirão no
domingo (9) contra o Flamengo, no Maracanã,
às 16h (horário de Brasilia).

RECEITA LANÇA ATENDIMENTO SOBRE CPF PELO TELEGRAM
@jornalpanetus

Iniciativa busca dar maior agilidade no atendimento ao cidadão.

A Receita Federal inaugurou na
segunda-feira (3) atendimento de
serviços relacionados ao CPF
(Cadastro de Pessoas Físicas) pelo
Telegram. Esse novo canal de
atendimento utiliza tecnologia
conhecida como chatbot, que realiza
o atendimento virtual e simula uma
conversação por meio de chat.
Segundo a Receita, a iniciativa
busca dar maior agilidade no
atendimento ao cidadão e contribui
para evitar que as pessoas se
desloquem para alguma unidade de
atendimento presencial,
preservando a saúde dos servidores
e cidadãos, evitando a aglomeração
e a propagação do novo coronavírus.

Para solicitar o serviço, o
contribuinte deverá acessar o canal
ReceitaFederalOﬁcial, interagir
com a ferramenta, enviando as
informações e documentos exigidos
para que a Receita Federal faça a
análise do pedido e conclua o
atendimento.
Estão disponíveis no novo canal
serviços como:
-Atualização/alteração de dados e
Regularização de CPF;
-Segunda via de CPF;
-Informação do número do CPF;
-Consulta à situação cadastral; e
-Consulta ausência de DIRPF Declaração do Imposto de Renda
Pessoas Físicas (exercício omisso).

ENERGIA ELÉTRICA DE INADIMPLENTES PODE SER CORTADA
@jornalpanetus

Por causa da pandemia medida estava suspensa desde 24 de março.

A energia elétrica dos consumidores
inadimplentes voltou a ser cortada desde
segunda-feira (3), desde que os consumidores
sejam avisados. As interrupções estavam
suspensas por determinação da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) desde o
dia 24 de março. Como o prazo ﬁnal para a
isenção ocorreu no sábado (1), os cortes só
estavam autorizados a acontecer desde
segunda-feira (3) porque o desligamento de
serviços públicos não pode acontecer nas
sextas-feiras, sábados, domingos e feriados.
Baixa renda
Segundo a Aneel, enquanto durar o estado de

emergência da pandemia, continua proibido o
corte para alguns grupos de consumidores.
Conforme o Decreto Legislativo nº 6/2020, esse
prazo atualmente vai até o ﬁnal de 2020. Neste
grupo estão consumidores de baixa renda;
unidades onde more pessoa que dependa de
equipamentos elétricos essenciais à
preservação da vida; unidades que deixaram de
receber a fatura impressa sem autorização do
consumidor, além daquelas cobradas em locais
sem postos de arrecadação em funcionamento
como bancos e lotéricas, por exemplo, ou nos
quais a circulação de pessoas seja restringida
por ato do poder público.
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RENOVA REPASSA R$ 830 MILHÕES PARA INVESTIMENTOS EM
EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM MINAS GERAIS E NO ESPÍRITO
SANTO
@jornalpanetus Cerca de R$ 240 milhões serão destinados à modernização de escolas nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.
Uma ação integrada entre a Fundação Renova,
os governos de Minas Gerais e Espírito Santo,
com a participação do Fórum dos Prefeitos do
Rio Doce, vai destinar cerca de R$ 830 milhões
para investimentos em educação, infraestrutura
e saúde na região impactada pelo rompimento
da barragem de Fundão. Desse montante, cerca
de R$ 240 milhões serão usados para a
modernização de cerca de 900 escolas das redes
públicas estaduais e municipais de ensino de 39
municípios atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundão nos estados de Minas
Gerais e Espírito Santo, podendo beneﬁciar até
270 mil alunos.
Nesse esforço conjunto, recursos
compensatórios da Fundação Renova estão
sendo direcionados a projetos de impacto
coletivo e de longo prazo na bacia do Rio Doce.
Além do valor a ser repassado para a rede de
ensino, aproximadamente R$ 600 milhões
serão aplicados em rodovias de Minas Gerais e
do Espírito Santo, na estruturação do Hospital
Regional de Governador Valadares (MG) e na
implantação do Distrito Industrial de Rio Doce
(MG).
Nas escolas estaduais, os recursos serão
destinados à execução de obras como
ampliação, reformas e quadras esportivas;
modernização das salas de informática;
adequação do mobiliário escolar e aquisição de
veículos, e estruturação de laboratórios de
educação proﬁssional. Do total previsto, Minas
Gerais apresentou uma demanda para
investimentos da ordem de R$ 44,3 milhões,
enquanto o Espírito Santo irá receber R$ 34,6
milhões.
Para as escolas da rede municipal de ensino, os
recursos serão distribuídos de acordo com a
população de cada cidade. Nesse caso, o

montante será aplicado na construção e reforma
de creches e pré-escolas, na execução de obras
para escolas de ensino fundamental, na
adequação do mobiliário escolar e veículos e
consultoria para gestão estratégica na área
educacional. Para as escolas de municípios
mineiros serão destinados R$ 137 milhões, e
escolas de quatro municípios capixabas
receberão R$ 23 milhões.
A aplicação de recursos em ações de educação
pretende contribuir para a qualidade de vida da
população atingida pelo rompimento da
barragem de Fundão, especialmente crianças e
jovens, e contribuir para um legado de

desenvolvimento sustentável e inclusivo na
bacia do rio Doce.
Desenvolvimento local
Os outros projetos estruturantes que compõem
a agenda integrada apresentada pelos governos
dos dois Estados e prefeituras têm potencial
para diversiﬁcar a economia local, atrair
investimentos e ainda gerar emprego e renda.
Também irão facilitar o acesso a importantes
polos turísticos, como o litoral do Espírito Santo
e o Parque Estadual do Rio Doce em Minas
Gerais, e favorecer o deslocamento de pessoas e
o escoamento da produção local e regional.
Todos os gastos compensatórios foram

aprovados pelo Comitê Interfederativo (CIF). A
gestão do repasse será executada pela 12ª Vara
Federal, localizada em Belo Horizonte.
Serão investidos recursos para obras em 153
km de rodovias de Minas Gerais e do Espírito
Santo. Para o governo de Minas Gerais, serão
repassados R$ 140 milhões, sendo R$ 12
milhões para a estruturação do trecho da MG900 para acesso ao Parque Estadual do Rio
Doce (Bispo) e R$ 128 milhões para a
estruturação do trecho rodoviário da MG-760,
entre a BR-262 e São José do Goiabal–Cava
Grande, que conecta o vale do Rio Doce à Zona
da Mata mineira.
Já no Espírito Santo, serão destinados R$ 365
milhões para a execução de três trechos
rodoviários na foz do rio Doce: ES-010, entre
Vila do Riacho e Regência; ES-440, entre a BR101 e Regência; e ES-248, entre a ES-358 e
Povoação.
Em outra frente para diversiﬁcar a economia
local, serão destinados mais R$ 12,2 milhões
para o município mineiro de Rio Doce com o
objetivo de implantar o Distrito Industrial do
Rio Doce, com área estimada de 5.500 metros
quadrados e potencial de beneﬁciar pelo menos
outros 5 municípios do entorno.
Entre os projetos, está contemplada a
estruturação do Hospital Regional de
G o v e r n a d o r Va l a d a r e s , l o c a l i z a d o n a
Macrorregião de Saúde Leste de Minas Gerais,
que abrange 86 municípios e população
estimada de 1,5 milhão de habitantes. O
governo de Minas receberá R$ 75,3 milhões
para dar andamento à segunda etapa da obra e
aquisição de equipamentos para o hospital, que
terá 265 leitos, sendo 176 de enfermaria, 39 de
urgência e emergência e 50 leitos de UTI, além
de 9 salas de cirurgia.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUESTIONA AÇÕES DO GOVERNO NO
COMBATE AO CORONAVÍRUS
@jornalpanetus

Parlamento aprovou 86 normas para o enfrentamento à pandemia e destinou recursos para saúde e pesquisa.

Desde o início da pandemia de Covid-19,
causada pelo novo coronavírus, a Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) colocou o
enfrentamento dos efeitos dessa nova ameaça no
centro de suas atividades, seja na elaboração
legislativa, aprovando diversas leis fundamentais
neste momento de crise; seja na ﬁscalização do
Poder Executivo, convocando secretários de
Estado para prestar informações sobre as ações
de governo e encaminhando sugestões para
aprimoramento das políticas públicas.
Entre a suspensão dos trabalhos presenciais na
ALMG, em 25 de março, e as últimas votações
ocorridas no 1º semestre de 2020, o Plenário
aprovou 86 proposições e analisou dez vetos do
governador. As propostas aprovadas incluem 57
projetos de lei (PLs), 26 projetos de resolução
(PREs) e três projetos de lei complementar
(PLCs).
Máscaras
Uma das principais proposições aprovadas foi o
PL 1.661/20, do deputado Alencar da Silveira Jr.
(PDT), que deu origem à Lei 23.636, de 2020,
tornando obrigatório o uso de máscaras de
proteção contra o coronavírus em todo o Estado.
Foram 26 projetos aprovados com o objetivo de
reconhecer a situação de calamidade pública no
Estado e em 452 municípios mineiros, em
decorrência da pandemia. Isso representa
52,98% das 853 prefeituras de Minas.
Apesar de os decretos municipais de calamidade
pública terem validade por si mesmos, as
prefeituras precisam da aprovação da ALMG
para obter o direito de suspensão de prazos e
limites referentes a despesas com pessoal e
dívida pública ﬁxados pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Essa maior autonomia
ﬁnanceira permite ﬁnanciar a reação à epidemia e
suas consequências, de forma mais ágil.
Recursos
Outro projeto importante foi o PL 1.750/20,
transformado na Lei 23.632, de 2020. Ela criou o
Programa de Enfrentamento dos Efeitos da
Pandemia Internacional Covid-19 e permitiu a
destinação de aproximadamente R$ 300 milhões
para o combate ao coronavírus em Minas Gerais.
É um recurso ﬁnanceiro proveniente do
remanejamento de emendas parlamentares. A
destinação inicial desse montante foi modiﬁcada
a ﬁm de ﬁnanciar o reforço na área da saúde e no
socorro aos setores prejudicados pela pandemia.

Foto: Divulgação

O primeiro crédito suplementar proveniente das
emendas parlamentares foi efetivado em 1º de
maio, no valor de R$ 39,4 milhões. Em 5 de
maio, foi disponibilizada parcela ainda maior, de
R$ 118,5 milhões. Todos esses recursos são de
emendas propostas pelos deputados estaduais,
com outras parcelas ainda a serem liberadas.
Mesmo antes da epidemia, o Parlamento já
vinha destinando à saúde os recursos
economizados em seu orçamento. Foi o que
aconteceu em 16 de dezembro de 2019, quando o
presidente da Assembleia, deputado Agostinho
Patrus (PV), devolveu ao Executivo R$ 46
milhões que foram economizados pelo
Parlamento ao longo do ano. O Colégio de
Líderes da Assembleia recomendou que esse
recurso fosse destinado à área da saúde.
Outra medida de economia foi a redução da verba
indenizatória, que é destinada ao pagamento das
despesas relacionadas ao exercício do mandato
parlamentar. Uma redução global de 30% do
limite máximo de gastos a serem ressarcidos está
disponibilizando recursos que serão repassados a
pesquisas relacionadas ao enfrentamento da
Covid-19.
Previdência
Ao ﬁnal do primeiro semestre de 2020, a
Assembleia também iniciou a análise da reforma
da Previdência do Estado. A tramitação das
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propostas do governo foi interrompida para a
realização de um amplo debate sobre as
mudanças pretendidas na legislação, no
Seminário Reforma da Previdência do Estado.
As representações sindicais apresentaram 244
propostas, que foram consolidadas em
documento entregue ao governo. Cada uma das
sugestões será também analisada pelos
parlamentares, durante a retomada da tramitação,
em agosto.
LDO
O impacto da pandemia de Covid-19 na
economia mineira foi evidenciado durante a
discussão do último projeto aprovado no
primeiro semestre: o PL 1.966/20, que trata da
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para
2021. Ele estima um deﬁcit de R$ 17,2 bilhões
para o ano que vem. O crescimento recorde de
29,5% em relação ao rombo previsto para este
ano se deve, sobretudo, à crise provocada pelo
novo coronavírus.
Legislativo ﬁscaliza atuação do Executivo no
combate à pandemia
O acompanhamento das ações do Poder
Executivo foi parte importante do trabalho
realizado pelos parlamentares durante a
pandemia. Representantes de diversas áreas do
governo participaram de reuniões com os
deputados, seja presencialmente ou em

videoconferência, para debater o impacto da
pandemia em cada setor e as medidas de
enfrentamento.
Para essas ações de ﬁscalização da Assembleia,
entre 25 de março e 10 de junho, foram realizadas
sete Reuniões Especiais de Plenário com a
participação de secretários de Estado. Nas
comissões parlamentares, no mesmo período,
foram 14 reuniões em que foram ouvidos e
questionados representantes do Executivo.
Como resultado, foram aprovados 526
requerimentos parlamentares endereçados a
autoridades estaduais, entre pedidos de
informações e de providências relativas ao
enfrentamento do coronavírus.
Entre as autoridades que prestaram contas de
suas ações ao Parlamento estão o secretário de
Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral; o
secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa; e a
secretária de Estado de Educação, Julia
Sant'Anna. Também participaram dirigentes das
Secretarias de Cultura e de Desenvolvimento
Social, da Cemig, da Fundação Ezequiel Dias
(Funed), entre outros.
Em todas as reuniões, os deputados chamaram
atenção para a diversidade regional do Estado e
para as diferenças econômicas que permeiam a
sociedade mineira, exigindo adaptações nas
políticas públicas.

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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COMO SUPERAR O ISOLAMENTO E VENDER NO DIA DOS PAIS
@jornalpanetus

Pesquisa mostra que a pandemia mudou a forma como 47,3% dos brasileiros comprarão o presente para a data; segundo
especialistas da Fecomércio MG, com dicas simples, é possível incrementar o caixa no período.

Andar pelas ruas, parar em frente a uma vitrine e
encontrar o presente ideal para o Dia dos Pais
(09/08). Durante décadas, boa parte do
empresariado viu essa rotina se repetir antes ou
durante o segundo domingo de agosto. Neste
ano, com o isolamento social imposto pela
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), esse
encantamento continua. Mas, com inúmeras
atividades econômicas suspensas, as vitrines
precisam caber na palma da mão e na tela de um
computador.
Essa percepção foi captada por um
levantamento da Méliuz, empresa mineira de
cashback. De acordo com a startup, a pandemia
mudou a forma como 47,3% dos brasileiros
comprarão o presente para o Dia dos Pais. Neste
ano, segundo a pesquisa de opinião, 69% das
pessoas darão lembranças aos pais. Entre esses
consumidores, 79% pretendem fazer as compras
exclusivamente em lojas on-line, sendo que a
maioria (36%) espera gastar entre R$ 51 e R$
100.
A economista da Fecomércio MG, Bárbara
Guimarães, destaca que, embora não substitua as

vendas presenciais, a aposta no comércio
eletrônico colabora para a manutenção dos
pequenos negócios. “As datas comemorativas
trazem efeitos sazonais para o varejo,
incrementando as receitas. Por isso, aproveitar o
apelo emocional do período é fundamental,
sobretudo aos micros e pequenas empresas, que
precisam de capital de giro para manter as
operações durante a crise.”
As roupas (51%) devem ser os itens mais
buscados por quem deseja presentear os pais,
seguidas por acessórios e calçados (28%),
materiais eletrônicos e de informática (25,1%) e
perfumes e cosméticos (22,18%). “Os cuidados
que o empresário tem ao montar a vitrine da sua
loja física precisam ser reproduzidos em seu ecommerce ou redes sociais para oferecer a
melhor experiência ao cliente”, sugere a analista
de relacionamento da Fecomércio MG, Aline
Grazielle.
Se você está em dúvida sobre como se preparar
para as vendas, inclusive pela internet, siga as
dicas das especialistas da Federação:
Prepare sua loja. Invista seu tempo e recursos

em uma apresentação atraente para os seus
produtos. “Os feeds, timelines e stories das redes
sociais são vitrines virtuais, e, por isso, devem
'entrar no clima' do Dia dos Pais”, observa
Aline. Para a especialista, uma divulgação
caprichada deve ter fotos bem iluminadas, vídeos
criativos e uma descrição poderosa, que chame a
atenção do cliente. “Se você vende roupas, pode
montar os looks e mostrá-los nos manequins”,
ressalta.
Planeje promoções. Com as oscilações na renda,
devido aos efeitos ﬁnanceiros da pandemia de
Covid-19, oferecer promoções é uma estratégia
fundamental. “Os preços promocionais são
atrativos para o consumidor, facilitam as vendas
e ajudam a circular o estoque, gerando ﬂuxo de
caixa”, destaca Bárbara. Ela lembra que, além
dos valores, as condições e formas de pagamento
também são fatores decisivos para que o cliente
transforme a intenção em presente.
Atenda com excelência. As datas comemorativas
pedem atenção redobrada do empresário.
Veriﬁque frequentemente todas as plataformas
digitais onde sua empresa se encontra. “O

atendimento ágil e eﬁciente é uma das chaves
para o sucesso nas vendas, sejam presenciais ou
digitais. Se ainda não possui um canal por
WhatsApp, crie uma conta. Hoje, segundo o
Sebrae, 98% da população ativa do país tem esse
aplicativo instalado no celular”, salienta Aline.
Aposte no delivery e no voucher. Ainda não
sabe como aproveitar o período? Segundo
Bárbara, os cupons com direito a serviços póspandemia e as entregas em domicílio, inclusive
aos 'atrasadinhos', são boas alternativas para
melhorar a receita. “Os hábitos mudaram com a
pandemia. Mas isso não querer dizer que a
ocasião não possa vir acompanhada de um
almoço especialmente encomendado para a data
ou de um cupom para uma viagem futura”,
exempliﬁca.
Fique atento ao pós-venda. Aproveite o Dia dos
Pais para entender os hábitos de compra do seu
cliente, melhorar suas formas de atuação pela
internet e veriﬁcar a logística de entrega. “O pósvenda é tão importante quanto a venda em si.
Pois, é nesta etapa que o cliente é ﬁdelizado”,
ensina Aline.

MINISTÉRIO DO TURISMO DIVULGA VALORES PARA APOIAR
CULTURA NOS ESTADOS
@jornalpanetus

É importante que os gestores estaduais e municipais detectem os usuários que possuem o perl de gestor de convênios na Plataforma + Brasil.

O Ministério do Turismo anunciou, no dia 31 de
julho, os valores que serão repassados aos estados
e ao Distrito Federal para construir ações
emergenciais de apoio ao setor cultural e seus
trabalhadores durante à pandemia de coronavírus.
O recurso, no valor de R$ 3 bilhões, foi
estabelecido pela Lei 14.017/2020, mais
conhecida como Lei Aldir Blanc, sancionada pelo
presidente Jair Bolsonaro em 29 de junho. O
dinheiro será repassado aos estados e municípios
que têm a responsabilidade de fazer a distribuição.
De acordo com a lei, metade dos R$ 3 bilhões é
destinada aos estados e ao Distrito Federal. O
valor foi deﬁnido por uma equação que
considerou: 20% dos critérios de rateio do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal
(FPE) e 80% em relação à proporção da
população. Já o cálculo dos valores que serão
passados aos municípios considerou: 20% de
acordo com os critérios de rateio do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) e 80% em
relação à proporção da população.
O recurso poderá ser usado para pagamento de
renda emergencial mensal aos trabalhadores da
cultura – R$ 600 pelo período de três meses –,
subsídio mensal para manutenção de espaços
artísticos e culturais – entre R$ 3 mil e R$ 10 mil –
e iniciativas de fomento cultural, como: editais,
chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e

serviços vinculados ao setor cultural e outros
instrumentos destinados à manutenção de
agentes, espaços, iniciativas, cursos, produções,
entre outros. Para as ações de fomento foi deﬁnido
um percentual mínimo de 20%, o equivalente a
R$ 600 mil.
Os valores serão transferidos do Fundo Nacional
da Cultura, administrado pelo Ministério do
Turismo, preferencialmente para os fundos
estaduais, municipais e distritais de cultura. No
caso de não haver fundo para a realização da
transferência, o dinheiro poderá ser repassado
para outros órgãos responsáveis pela gestão
desses recursos.
Cadastro
Toda a operacionalização dos repasses será feita
por meio da Plataforma + Brasil. Por isso, é
importante que os gestores estaduais e municipais
detectem os usuários que possuem o perﬁl de
gestor de convênios. O gestor deve estar atento
para em breve entrar na Plataforma, cadastrar o
plano de ação e indicar a agência de
relacionamento no Banco do Brasil para onde será
feita a transferência.
O estado/município deverá enviar um relatório de
gestão e recolher os recursos não aplicados em um
prazo de até 180 dias.
Minas Gerais receberá R$ 295.972.990,00.
Conﬁra os valores destinados a cada estado.
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MEC AUTORIZA AULAS A DISTÂNCIA EM ESCOLAS TÉCNICAS
FEDERAIS DE ENSINO
@jornalpanetus A portaria de autorização entrou em vigor na quarta-feira.
De acordo com a portaria, os estágios e práticas
de laboratórios também poderão ocorrer à
distância desde que garantam a replicação do
ambiente de atividade prática ou de trabalho,
propiciem o desenvolvimento das habilidades e
competências esperadas no perﬁl proﬁssional do
técnico, estejam de acordo com a Lei do Estágio
sejam passíveis de avaliação de desempenho e
aprovadas pela instituição de ensino.
Os estudantes de cada curso deverão ser
comunicados sobre o plano de atividades com
antecedência mínima de quarenta e oito horas da
execução das atividades.
Em julho, o Ministério da Educação já havia
estendido a autorização de aulas a distância em
instituições federais de ensino superior até 31 de
dezembro de 2020. A medida também
ﬂexibilizava os estágios e as práticas em
laboratório, que podem ser feitos a distância nesse
período, exceto nos cursos da área de saúde.

O Ministério da Educação autorizou as
instituições federais de ensino médio técnico e
proﬁssional a suspenderem as aulas presenciais
ou substituí-las por atividades à distância até 31
de dezembro de 2020, em razão da pandemia de
covid-19. A portaria de autorização foi publicada
nesta terça-feira (4) no Diário Oﬁcial da União e
entrou em vigor na quarta-feira (5).
As instituições que optarem pela suspensão das
aulas presenciais deverão repô-las integralmente,
para cumprimento da carga horária total do curso,
e poderão alterar os seus calendários escolares,
inclusive os de recessos e de férias.
Já aquelas que optarem por atividades não
presenciais deverão disponibilizar aos estudantes
o acesso às ferramentas e materiais de apoio e às
orientações para a continuidade dos estudos “com
maior autonomia intelectual”. As atividades
poderão ser mediadas ou não por tecnologias
digitais.

RESULTADO DA SEGUNDA CHAMADA DO PROUNI JÁ ESTÁ
DISPONÍVEL
@jornalpanetus Estudantes devem acessar página do Prouni na internet.
O Ministério da Educação divulgou nesta
terça-feira (4) as listas dos estudantes préselecionados na segunda chamada do Programa
Universidade para Todos (Prouni). O resultado
está disponível na página do Prouni. O prazo
para comprovação das informações também
começa nesta terça e vai até o próximo dia 11.
Os estudantes pré-selecionados devem
comparecer às instituições de ensino e entregar
os documentos que comprovem as informações
prestadas no momento da inscrição. Quem
perder o prazo ou não comprovar os dados será
desclassiﬁcado.
Os candidatos que não foram pré-selecionados
em nenhuma das duas chamadas do ProUni
ainda podem disputar uma bolsa por meio da
lista de espera. O prazo para que o candidato
inscrito manifeste interesse nessa última etapa
da seleção é de 18 a 20 de agosto. Nesse caso, o
resultado será divulgado no dia 24 de agosto e as

informações devem ser comprovadas até o dia

28 do mesmo mês.

Bolsas de estudo
O Prouni é o programa do governo federal que
oferece bolsas de estudo, integrais e parciais
(50%), em instituições particulares de educação
superior. Nesta edição, 440,6 mil estudantes
inscritos disputaram 167,7 mil bolsas em 1.061
instituições.
Para concorrer às bolsas integrais, o estudante
deve comprovar renda familiar bruta mensal,
por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as
bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta
mensal deve ser de até três salários mínimos por
pessoa.
Podem participar estudantes brasileiros que
não possuam diploma de curso superior e que
tenham participado do Exame Nacional do
Ensino Médio mais recente e obtido, no
mínimo, 450 pontos de média das notas. Além
disso, o estudante não pode ter tirado zero na
redação.

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

*Vidros em geral
Rua Jatobá *Forro PVC
Loja 97 - Rosário - Mariana
*Pisos Duraor
*Corrimão de escada
9 8859-9502
*Esquadrias em alumínio
*Box, Fechamento para pias
3558-4159
*Lavatórios

Endereço: MG-129, n° 160, Km 3,5 B. Gogo Morro
Santana - Mariana - MG /Telefone: (31) 99737-7000
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MINERADORA VALE PAGARÁ CERCA DE R$ 130 MILHÕES AO INSS
POR VÍTIMAS DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO
@jornalpanetus Essa é a maior conciliação da previdência nacional, totalizando 273 benefícios em um acordo que durou sete meses com a AGU.
benefícios destinados aos funcionários ou aos
seus dependentes, vítimas do desastre de janeiro
do ano passado. Foram 259 mortos no total.

A mineradora Vale irá pagar R$ 129,5 milhões
ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
para restituir os benefícios previdenciários
pagos às vítimas do rompimento da barragem de
Brumadinho (MG). O valor foi deﬁnido em
acordo com a AGU (Advocacia-Geral da
União) e anunciado nesta segunda-feira (3).
Trata-se da maior conciliação extrajudicial da
história da previdência do Brasil. Foram 7
meses de negociação.
O montante vai cobrir o que já foi pago pelo
INSS e o que ainda será reembolsado, que
representa mais de 90% do total. São 273

Por meio de nota, a Vale informou que o acordo
“prestigia as soluções negociadas de forma
rápida e pacíﬁca em benefício de toda a
sociedade, evitando a judicialização através da
conciliação extrajudicial, por meio da qual a
autarquia previdenciária concede quitação à
e m p re s a , e m re l a ç ã o a o s b e n e f í c i o s
previdenciários atualmente existentes ou já
cessados”.

MUNICÍPIOS MINEIROS RECEBEM SÉTIMA PARCELA DO ACORDO
JUDICIAL REFERENTE AO ICMS E FUNDEB
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
As prefeituras mineiras
receberam na última sexta-feira,
31 de julho, a sétima parcela do
acordo entre a Associação
Mineira de Municípios (AMM) e
o governo de Minas Gerais, com
mediação do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais
(TJMG), para a quitação do
conﬁsco de R$ 7 bilhões da cotaparte dos municípios sobre os
valores do ICMS, IPVA e Fundeb.
Pelo acordo, homologado pelo
TJMG, o Estado vai pagar a
dívida em 33 parcelas. As sete
primeiras já foram quitadas entre
os meses de janeiro e julho de
2020.

O presidente da AMM, 1º vicepresidente da CNM e prefeito de
Moema, Julvan Lacerda, que
encabeçou o acordo representando
os 853 prefeitos mineiros,
comemora e destaca o papel do
executivo estadual para solucionar
a questão. “Em abril de 2019,
ﬁzemos o maior acordo da história
do judiciário mineiro, visando
solucionar o calote que o governo
de Minas estava dando nos
municípios. E, agora, o
governador Romeu Zema, se
mostrando um gestor sério,
conﬁrma que cumprirá as datas
estabelecidas nesse acordo”,
conﬁrma.

Veterinária
Gameleira

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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CINEMA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL É O MOTE DAS EDIÇÕES
ANUAIS DA CINEOP QUE CELEBRA 15 ANOS EM 2020
@jornalpanetus

Único evento audiovisual do país dedicado a preservação, história e educação será realizado de 3 a 7 de setembro de 2020 com edição especial online e gratuita.

Pioneira desde sua criação (2006), a enfocar a
preservação audiovisual, memória, história e a
tratar o cinema como patrimônio, a CineOP –
Mostra de Cinema de Ouro Preto chega a sua 15ª
edição, de 3 a 7 de setembro de 2020 reaﬁrmando
o propósito de ser um instrumento de reﬂexão e
luta pela salvaguarda do rico e vasto patrimônio
audiovisual brasileiro em diálogo com a educação
e em intercâmbio com o mundo.
Em atendimento ao momento atual de pandemia
de Covid-19, em que o distanciamento social é a
recomendação para salvar vidas, a Universo
Produção planejou uma edição especial do evento
transferindo para o ambiente digital a
programação e o mesmo propósito e conceito das
edições realizadas presencialmente.
“Estamos diante de um momento complexo em
que salvar vidas é o que importa e, por outro lado,
adaptar é a palavra de ordem para enfrentar as
mudanças, pensar em estratégias de atuação
visando dar continuidade às nossas realizações e
encarar este imenso desaﬁo que o setor da
indústria criativa como uma forma de expansão e
crescimento. Por isto, a CineOP comemora 15
anos num tempo histórico em que o evento
acontece na tela, em cenário digital”, destaca a
coordenadora da CineOP e diretora da Universo
Produção, Raquel Hallak.
Trata-se de um programa audiovisual que
promove o fomento ao empreendedorismo, realiza
um programa de formação, dissemina a
informação, produz e difunde conhecimento, cria
oportunidades de negócios, realiza ações e
atividades sociais, culturais e educacionais, gera
desenvolvimento social, humano e econômico,
renda e empregabilidade em minas gerais e no
brasil.
A programação está estrutura em três temáticas:
preservação, história e educação e o público terá
oportunidade de vivenciar um conteúdo inédito,

descobrir novas tendências, assistir a ﬁlmes, curtir
lives musicais, trocar experiências com
importantes nomes da cena cultural, do
audiovisual, da preservação e da educação
participando do programa de formação do evento
que vai oferecer oﬁcinas, masterclasses
internacionais e debates temáticos.
A 15ª CineOP será online e gratuita. Basta acessar
o site www.cineop.com.br e começar a participar
da extensa programação.
A CineOP
Mostra de Cinema de Ouro Preto é uma iniciativa
pioneira no circuito de festivais e mostras de
cinema a agregar valor de patrimônio à Sétima
Arte e contribuir com um olhar para a história a
partir do contemporâneo, em diálogo com a
educação e em intercâmbio com o mundo.
Idealizada em 2006 para estar a serviço da
preservação do patrimônio cinematográﬁco
brasileiro, foi acolhida de imediato por

instituições, técnicos, pesquisadores, historiadores,
colecionadores, jornalistas e colaboradores, que a
elegeram fórum de reﬂexões e encaminhamento
de ações do setor da preservação.
O perﬁl amplo da Mostra permitiu muitos
cruzamentos e descentramentos de pontos de vista,
perspectivas e abordagens. Tornou-se palco de
encontros, discussões e decisões do setor da
preservação, que clama por atenção e políticas
públicas em um mundo hiperacelerado e
tecnológico, que muitas vezes esquece ou
negligencia a sua própria história.
A Mostra de Cinema de Ouro Preto estrutura sua
programação em três temáticas: Preservação,
História e Educação. E preocupa-se com
estratégias, instrumentos, agentes e políticas que
viabilizem transformações necessárias a uma
sociedade mais justa, ativa e preocupada com seu
patrimônio humano, histórico, cultural e artístico.
Em suas edições anuais, a CineOP promove o

Encontro Nacional de Arquivos e Acervos
Audiovisuais Brasileiros e o Encontro da
Educação: Fórum da Rede Kino, que reúnem
centenas de proﬁssionais de vários estados.
Ao celebrar 15 anos de realizações em 2020, a
CineOP propõe fazer um balanço, pensar as
perspectivas e os desaﬁos políticos, econômicos,
tecnológicos e educacionais que cercam o setor
em suas múltiplas dimensões.
“Olhando o início, e neste ano comemorando 15
anos de realizações, a proposta de fazer uma
mostra de cinema dedicada à preservação, que
parecia uma aventura, e hoje é mais que um
evento: é uma declaração de princípios em favor
do fortalecimento do cinema nacional – que
polariza importantes ações de formação, reﬂexão,
exibição e difusão que pode ser vivenciadas na
conquista de um trabalho coletivo”, ressalta a
coordenadora geral da CineOP e diretora da
Universo Produção, Raquel Hallak.
Em 15 anos, muita coisa mudou. O cinema
brasileiro passou por profundas transformações e
avanços. A própria ideia de preservação
audiovisual começou a alargar o seu escopo,
ultrapassando a sempre dominante presença do
ﬁlme cinematográﬁco e incorporando acervos de
televisão, materiais domésticos, videogames,
conteúdo web e muitos outros suportes. Mas ainda
há muitos desaﬁos pela frente. O cinema, como
arte que retrata o homem e sua complexidade,
merece ser preservado, ter as condições para o
acesso, a pesquisa e a educação.
Neste sentido, a CineOP prossegue reaﬁrmando
sua vocação e propósito e ampliando a
participação e o diálogo entre preservação,
história e educação e faz do cinema uma ponte de
conhecimento e aprofundamento da história e seus
desdobramentos contemporâneos. Uma trajetória
alicerçada no compromisso de expressar toda a
diversidade social e humana brasileira.
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CRÉDITO: FUNDO DESENVOLVE RIO DOCE EMPRESTA CERCA DE
R$ 53 MILHÕES PARA NEGÓCIOS EM MINAS E NO ESPIRITO SANTO
@jornalpanetus Linha de capital de giro oferece crédito com condições e taxas de juros a partir de 0,45% ao mês a micro e pequenas empresas.
O Fundo Desenvolve Rio Doce concedeu, de
2017 a junho de 2020, cerca de R$ 53 milhões em
crédito para 1.364 micro e pequenas empresas
mineiras e capixabas localizadas nos municípios
atingidos pelo rompimento da barragem de
Fundão. A iniciativa oferece condições especiais
para que essas empresas atravessem a crise
econômica causada pelo coronavírus, como a
manutenção da redução das taxas de juros a partir
de 0,45% ao mês.
Além disso, desde abril, o Fundo passou a
incluir a Tarifa de Análise e Abertura de Crédito
(TAAC) no ﬁnanciamento. E, para os contratos já
existentes, haverá possibilidade de renegociação
para aproveitar as novas condições. A partir de
outubro, com o retorno da cobrança do Imposto
sobre Operação Financeira (IOF), por parte do
governo federal, o imposto também poderá ser
incluído no empréstimo.
“Inicialmente, a intenção era que essas medidas
especiais valessem até o dia 30 de junho. No

entanto, decidimos prorrogá-las devido à
situação que ainda estamos vivendo no país.
Hoje, a taxa de juros a partir de 0,45% a.m. está
bem abaixo da maioria das praticadas no
mercado, o que torna o Fundo muito atrativo. O
intuito é estimular a saúde ﬁnanceira dos
empreendedores para que eles possam manter e
até gerar empregos”, diz Diógenes Fonseca
Lima, da área de Economia e Inovação da
Fundação Renova.
O Fundo Desenvolve Rio Doce já concedeu R$
43,9 milhões para 984 empresas mineiras e R$ 9
milhões para 380 empresas capixabas.
Criado pela Fundação Renova e gerido pelo
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) e pelo Banco de Desenvolvimento do
Espírito Santo (Bandes), o Fundo tem o objetivo
de fomentar o desenvolvimento dos territórios ao
longo do Rio Doce. A iniciativa foi criada para
facilitar o acesso de micro e pequenas empresas
ao crédito, nos municípios atingidos nos dois

estados pelo rompimento da barragem de
Fundão, em Mariana (MG).
Para participar, a empresa deve ter faturamento
anual de até R$ 30 milhões e sede em um dos 35
municípios mineiros e quatro capixabas que
estão na área de abrangência da Fundação
Renova. Em Minas Gerais, são: Mariana, Barra
Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado,
Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros,
São Domingos do Prata, São José do Goiabal,
Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo
d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho,
Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do
Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu,
Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho,
Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga,
Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e
Aimorés.
No Espírito Santo participam os municípios de
Linhares, Colatina, Baixo Guandu e Marilândia.
As empresas podem solicitar empréstimos com

valores entre R$ 10 mil e R$ 200 mil, divididos
em até 48 parcelas ﬁxas e com até seis meses de
carência para o pagamento da primeira parcela.
Acesso ao crédito
Em Minas Gerais, os interessados podem
procurar informações e fazer solicitações pelo
site www.bdmg.mg.gov.br. O limite de crédito é
calculado em cerca de uma hora. Após esse
procedimento, em caso de aprovação, a empresa
deve imprimir o contrato de ﬁnanciamento e
enviar a documentação solicitada ao BDMG. Se
a documentação estiver correta, os recursos são
liberados em até três dias úteis.
No Espírito Santo, os interessados podem
procurar as agências do programa Nossocrédito
nos municípios. Também é possível consultar o
site www.bandes.com.br ou entrar em contato
pelo telefone 0800-283-4202 para informações.
Depois da conversa com o consultor, a próxima
etapa é o cadastro. Com a documentação correta,
o processo segue para análise e aprovação.

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA DIMINUIR EVASÃO ESCOLAR
@jornalpanetus Startups têm até o dia 31/8 para se inscreverem em competição que premia projeto vencedor com até US$ 100 mil.
Startups com soluções tecnológicas para
identiﬁcar e impedir a evasão de alunos do
ensino médio em Minas Gerais têm até o dia 31
de agosto para se inscreverem no Global
EdTech Startup Awards (GESAwards).
Considerado a maior competição de startups de
EdTech do mundo, o programa selecionou a
problemática da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico (Sede), por meio
do Programa Hub MG, e da Secretaria de
Estado de Educação (SEE), e a colocou como
um desaﬁo mundial.
O desaﬁo foi lançado em abril deste ano e
ganhou força com a covid-19. Os impactos da
pandemia na educação mundial trouxeram
ainda mais urgência para a pauta de evasão
escolar. Dados GESAwards apontam que, em
2018, 82 mil alunos abandonaram a escola em
Minas Gerais, sendo 75% destes do ensino
médio.
“Para superar isso, estamos acolhendo
soluções que abordem a identiﬁcação de causas
de abandono escolar em um nível individual;
que aumentem a previsibilidade do abandono; e
proponham abordagens e ações inovadoras
para reduzir as taxas de abandono”, explica o
diretor de Fomento ao Ecossistema de Inovação
da Sede, Pedro Vaz.
Imersão
A solução vencedora será acompanhada pelo
Hub MG, MindCET e receberá um prêmio em
dinheiro de até U$ 100 mil. O valor será
aportado pelo Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID), para testar sua
solução junto ao Governo de Minas, além de ter
exposição global no ecossistema EdTech,
realizar conexões com o ecossistema de
inovação mineiro, desenvolver seus negócios e
participar do programa de aceleração que
acontecerá em Israel, na etapa subsequente do
programa.
Além da temática School Dropouts, proposta
pelo Governo de Minas, startups de todo o
mundo podem se inscrever em outros desaﬁos
como That's Geography, Let's Talk Data, R&D
Innovatin, Learn & Connect e Human-Machine

Pedagogy.
As cinco startups ﬁnalistas no desaﬁo School
Dropouts terão a oportunidade de fazer uma
imersão no Brasil, se aprofundar no sistema
público de ensino de Minas Gerais, além de
apresentar suas soluções para os gestores
públicos. A ideia que tiver maior aderência e
probabilidade de mitigar a evasão escolar
receberá o prêmio.
"O Hub MG, além de apoiar a conexão de
médias e grandes empresas mineiras com
soluções tecnológicas ao redor do mundo,
conecta desaﬁos do setor público com startups e

pesquisas cientíﬁcas. Esta é uma importante
iniciativa para o Governo e uma grande
oportunidade para o ecossistema de startups de
Minas. As EdTechs (startups de educação)
correspondem ao segundo maior setor desse
segmento no estado, de acordo com o Cadastro
do Ecossistema de Inovação realizado pelo
Sistema Mineiro de Inovação (Simi)", aﬁrma
Pedro Vaz.
Essa iniciativa é uma parceria da Sede (Hub
MG), SEE, BID, Fundação Lemann,
Imaginable Futures.
Hub MG
O Hub MG é um programa de inovação aberta
que apoia o setor público e as médias e grandes
empresas mineiras a se manterem inovadoras,
conectando desaﬁos relevantes a soluções
tecnológicas ao redor do mundo, por meio do
Ciclo de Inovação Aberta.
O Ciclo de Inovação Aberta do Hub MG tem
duração média de 5 meses e as seguintes etapas:
a deﬁnição e aprofundamento do desaﬁo
levantado pela organização, a prospecção e
avaliação de soluções tecnológicas ao redor do
mundo que sejam capazes de mitigar o desaﬁo
apresentado, a conexão das soluções mais
aderentes à organização, a realização de testes
pagos da organização para a solução
tecnológica e o acompanhamento dos testes
realizados.
O Hub MG já atendeu a 30 organizações no
Ciclo de Inovação Aberta com a realização de
33 testes de soluções tecnológicas.

URBAN STYLE

multimarcas

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

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

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

urbanstylemultmarcas_
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AÇÕES DE REPARAÇÃO PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE
FUNDÃO LEVAM MAIS DE R$ 7 MILHÕES PARA A EDUCAÇÃO DE
MARIANA
Prefeitos do Rio Doce, outras 37 cidades serão
beneﬁciadas. O repasse ﬁnanceiro já foi
homologado pela Fundação Renova nesta terçafeira (4/08) e chega a R$ 416 milhões.

Doze escolas de Mariana irão receber
infraestrutura tecnológica e equipamentos para
composição de laboratórios técnicos de
educação proﬁssional. O investimento é
resultado de um pacote de ações de reparação,
em razão dos prejuízos causados pelo
rompimento da Barragem de Fundão, em 2015.
A Prefeitura Municipal também receberá R$ 7
milhões para investimento na educação básica.
Para o deputado Thiago Cota, não há
compensação para a tragédia e o rastro de
destruição deixado por ela na cidade, mas, é
assertivo que a educação seja valorizada nas
ações propostas. "Elevar a qualidade do ensino
e proﬁssionalizar a população, sempre será um
caminho promissor para o desenvolvimento",
ressalta.
Articulado pelos governos de Minas Gerais e do
Espírito Santo e pelo Fórum Permanente dos

Benfeitorias
Conforme o cronograma, as unidades de
educação passarão por obras de infraestrutura,
receberão mobiliário e equipamentos de
informática. As ações terão início no próximo
mês e tem até agosto de 2022 para serem
concluídas.
Serão beneﬁciadas as escolas estaduais Cônego
Braga, Cônego Mauro de Faria, Coronel
Benjamim Guimarães, Dom Benevides, Dom
Silvério, Dona Reparata Dias de Oliveira,
Doutor Gomes Freire, João Ramos Filho,
Monsenhor Morais, Padre Viegas, Professor
Soares Ferreira e Professora Santa Godoy.

SAÚDE DETALHA MUDANÇA NA NOTIFICAÇÃO DE ÓBITOS
POR COVID-19
@jornalpanetus Sincronização entre banco de dados estadual e plataforma do governo federal objetiva agilizar compilação de dados.
Os proﬁssionais da rede de Saúde do estado
receberam treinamento e já estão aptos a alimentar
o sistema federal com a adequação e agilidade
necessárias.
“Após este período de treinamento, iniciamos a
transição para o Sivep-Gripe e, em breve, todos os
dados estarão sincronizados", pontuou o secretário.
Marcelo Cabral reforçou a efetividade do
planejamento e citou a estruturação da rede de
Saúde em Minas Gerais, com a ampliação de cerca
de 80% do número de leitos de UTI e de enfermaria
desde o início da pandemia.
“O Governo de Minas e a SES-MG realizaram um
planejamento bastante efetivo quanto à pandemia,
inclusive antecipando-se ao surgimento das
necessidades. O fato de não termos problema de
desassistência aos mineiros é uma prova disso”,
aﬁrmou.
Atualmente, estão cadastrados no SUS fácil
20.795 leitos de enfermaria e 3.740 leitos de UTI. A
taxa de ocupação geral de leitos de UTI está em
66,64% e de leitos de enfermaria está em 57,65%.

Em coletiva virtual realizada nesta terça-feira (4),
o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais,
Carlos Eduardo Amaral, voltou a esclarecer como
se dá a coleta de dados referentes às notiﬁcações de
óbitos relacionados à covid-19 no estado. Amaral
explicou que, desde o início da semana, houve
uniﬁcação da notiﬁcação de óbitos à plataforma do
governo federal. O médico também abordou a atual
situação da rede de Saúde em Minas.
“Conforme anunciado nesta segunda-feira (3/8),
ao longo desta semana será feita a sincronização
entre o nosso banco de dados e o Sistema de
Informação de Vigilância da Gripe (Sivep-Gripe),
que é o banco de dados nacional”, reforçou.
Já o secretário adjunto de Estado de Saúde, Marcelo
Cabral, pontuou que o dinamismo do cenário em
relação à covid-19 gera a necessidade de mudanças,
como a uniﬁcação da notiﬁcação de óbitos. “Houve
um aprendizado ao longo da epidemia e os ajustes
são necessários para melhor atender a população
mineira e garantir a assistência a todos”, explicou.
Treinamento

AVENIDA NOSSA SENHORA
DO CARMO - 440 - MARIANA

/magmotos_mariana

/magmotosmariana
magmotosmariana
@hotmail.com
Juninho - (31) 9 8914-4010
Bisk8 - (31) 9 8788-1829
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
É à partir de 15 de agosto deste ano que candidatos(as)
estarão proibidos de participarem de inaugurações de
obras e contratações de shows. Tal medida visa conduzir
o pleito. Sendo você servidor ou não estarão proibidos de
removerem, transferirem, nomearem ou contratarem,
admitirem ou demitirem sem justa causa ou impedirem,
qualquer exercício funcional. Estará também proibido
fazerem propaganda na rádio ou tv fora do horário
estipulado.
Para o candidato, em 15 de setembro seu nome será
colocado em Convenção. Entre 18 de agosto até 16 de
setembro o Juízo Eleitoral nomeará os membros das
mesas e o pessoal de apoio logístico nos locais de
prestação. Observando que em 1º de outubro, caso você
seja deﬁciente ou de mobilidade reduzida poderá
habilitar se para votar em outra seção ou local que lhe seja
mais propícia à suas necessidades.
Até 09 de outubro caso você seja escalado para ser
mesário ou trabalhar em apoio logístico em local diverso
de sua seção jurídica poderá pedir transferência

temporária de seção, desde que pertencente ao mesmo
município, de modo que lhe seja mais viável os trabalhos
a se desempenharem. Em 31 de agosto deverá a justiça
Eleitoral encaminhar à Receita Federal o pedido de
inscrição no CNPJ das candidaturas cujos registros
tenham sido requeridos pelos partidos o qual deverá ser
atendido em 3 dias. Também nesta data a listagem dos
presentes das Convenções deverá ser enviada ao TSE via
internet para publicação no sítio eleitoral.
Permite-se realizar Convenções para deliberar sobre
coligações e escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito
e vereador até 16/09 inclusive por meio virtual. É
também a data inicial que correrá até 04 de dezembro de
2020 que o Ministério Público e todos os juízes de todas
as instâncias DARÃO PRIORIDADE PARA OS
EFEITOS ELEITORAIS, ressalvados os Mandados de
Segurança e Habeas Corpus Todos os órgãos de contas
darão prioridade para apurar delitos.
Também serão assegurados os direitos de respostas aos
casos que se ﬁzerem necessários por conceito, imagem

ou aﬁrmação caluniosa ou difamatória, difundidos por
qualquer veículo de informação. Os lambe botas às
espreitas por medo de perderem o cargo tudo farão para
que seus candidatos ganhem as eleições. Sendo assim é
hora de você se concatenar com o que é de lei pois serão
formalizados contratos para gastos ou despesas para a
instalação física ou virtual de comitês. O desembolso
ﬁnanceiro só poderá ser feito após a obtenção do registro
do CNPJ do candidato e a abertura da conta bancária
especíﬁca para a organização ﬁnanceira de campanha e
emissão de recibos eleitorais. A justiça eleitoral
determinará os limites de gastos estabelecidos em lei para
cada cargo em disputa.
Sabendo você que é crime DEIXAR DE
APRESENTAR À CÂMARA, NO DEVIDO TEMPO
E EM FORMA REGULAR, A PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA, deve desde já prevenir um bom
prefeito de forma a assegurar que a sua programação
global e integrada deve envolver planos e metas,
investimentos e a totalização de receitas para tornar

imprescindível a Administração moderna.
Não cabe mais a um Prefeito secar-se de “baba-ovo”
para se manter no cargo. Sugiro que o mesmo cerque-se
de proﬁssionais gabaritados a trazer lhe à razão quando
fugir lhe ou dispessar razoável entendimento de como
proceder ou não. Inaceitável o improviso, inaceitável
porque qualquer verba a se gastar deve haver previsão e
autorização em lei. Dado que é público o dinheiro e não
uma empresa própria, ﬁca patente e gritante a
irregularidade, a infração política-administrativa a sua
não apresentação em tempo hábil e de forma regular,
como tal prevista em lei. Para seguir os ditames traçados
no PLANO PLURIANUAL deve manter a sensatez para
entender pari passu (ao mesmo tempo) que se está no
cargo, mas não é dono dele.

É QUASE SEM QUERER, DESCARTES... MAS, TENHO ANDADO TÃO DISTRAÍDA...
@priscillaporto
escritora
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mensagens para um pessoal especial.

“Tenho andado distraída... Impaciente e indecisa...”
E ainda estou bem confusa. Mas nem sei se agora é
diferente. Porque tá tudo passando tão rápido, que
nem tenho dado conta de fazer contas, ou de direito
reﬂetir...
Então, René Descartes, e agora? Se não penso, não
existo? Porque você chegou à conclusão de que
quem pensa, existe. Mas, poxa! A gente faz tanta
besteira pela vida, sem pensar. E, nossa! Agora
percebo “quantas chances desperdicei... quando o
que eu mais queria”... era outra coisa.
Nossa! E “agora é diferente”. E isso pode ser a causa
de eu não estar nem tranquila, tampouco contente. E
o tempo ao ir passando, vai roubando de nós todas as
preciosidades. Chega a roubar até mesmo nossos
pensamentos... Meu Deus! O tempo rouba, então, o
nosso existir? Quem sabe... porque viver sem pensar,
pode não ser viver de verdade.

E é como se hoje em dia, não existissem mais grandes
Pensadores, como Descartes. Ou até mesmo
“pequenos pensadores”. Mas... pensando bem...
além de muitos humanos, por exemplo, as plantas
não pensam. Então, elas não existem? Poxa, existe
sim um belo ipê amarelo em frente da minha casa. E
os animais? Pensam ou não pensam? Então, meu
cachorro carente, não pensa? Mas, ele existe sim,
bem como seus olhos pidões que sabem, com
certeza, o momento certo daquele jeito injusto de
olhar.
Então “O Discurso do Método”, de René Descartes,
bane da humanidade o ipê aqui de casa, bem como o
nosso estressado, mas carente cão? Lógico que
NÃO! Não viaja! (Mas “aqui” é o lugar para se
viajar...) E quem é que sabe realmente das coisas?
Eu, você, Descartes ou Deus?
O que sei mesmo é que “não sou mais tão criança a

ponto de saber tudo”. Mas parece (tanto!) que “às
vezes o que eu vejo, quase ninguém vê”. Tão
estranho... como ter que pensar para existir. Cogito,
ergo sum? E quem é que tem o privilégio da razão?
Eu ou você? Difícil chegar a um senso comum, desde
que na questão estejam envolvidos dois humanos detentores do existir.
É preciso ser racional para encontrar a verdade? As
coisas que concebemos muito clara e distintamente
são realmente verdadeiras, Descartes? Será por isso
que precisamos provar a todo tempo e a todo mundo,
bem como a todo O Mundo, coisas que nem sabemos
explicar? Acontece que, neste cosmopolita Mundo, o
que eu mais quero – MEU DEUS! – é não ter que
provar NADA pra NINGUÉM.
Ser, então, ceticista? E se fazer em mil pedaços de
dúvidas? Mas, só se faz em mil pedaços quem existe,
Descartes? E quem é que vai, depois juntar? Fazer o

que então? Seguir o seu preceito da análise e dividir
cada diﬁculdade nossa em tantas parcelas quanto for
possível e quantas sejam necessárias para resolvêlas?
Aﬁnal existe, SIM, essa mania nossa de tentar “achar
explicação pro que eu sentia”. E pode ser isto o que
nos tem deixado tão distraídos e tão estressados.
Mania de achar que para existir, é preciso explicar o
que sentimos.
Ah! Já nem me preocupo se não sei as respostas para
os nossos lancinantes “porquês?” Será mesmo?
Olha, olha! “Mentir pra si mesmo é sempre a pior
mentira”! Mas, só é verdadeiro o que é evidente?
“Vejo que se enganam facilmente acerca de coisas
que escrevi”.
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PCMG É FINALISTA EM CONCURSO NACIONAL DE INOVAÇÃO
@jornalpanetus Critérios de seleção envolvem contribuições para ampliar qualidade dos serviços públicos.
Os sistemas de Credenciamento de Empresas
(SCE) e de Rastreabilidade de Peças (SIRP) da
Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) estão
entre os ﬁnalistas do Concurso Inovação no Setor
Público, promovido pela Fundação Escola
Nacional de Administração Pública (Enap).
O concurso objetiva valorizar servidores
públicos que se dedicam a repensar atividades
cotidianas e incentivar a implementação de
inovação em serviços públicos dos governos
federal, estadual e municipal.
Critérios
A seleção dos ﬁnalistas tem foco em iniciativas
que contribuem para o aumento da qualidade dos
serviços públicos e tornam as respostas do Estado
às demandas da população mais eﬁcientes.
O chefe da Polícia Civil, delegado-geral Wagner
Pinto, destaca que estar entre os ﬁnalistas de um
concurso tão importante é reﬂexo do trabalho
desenvolvido pela PCMG, por meio do Detran.
“A direção do Departamento de Trânsito é
totalmente comprometida com o cidadão mineiro

e busca desenvolver o trabalho com o único
objetivo de melhorar a prestação ﬁnal do serviço,
trazendo eﬁciência e excelência ao resultado”,
avaliou.
O SCE e o SIRP foram inscritos na categoria
Inovação em Processos Organizacionais, na qual
seis iniciativas foram ﬁnalistas. Ao todo, o
concurso registrou 296 inscrições.
Sistemas
Os sistemas ﬁnalistas surgiram a partir de um
trabalho conjunto entre o Departamento de
Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) e a
Companhia de Tecnologia da Informação do
Estado de Minas Gerais (Prodemge), ao buscar
solução para o credenciamento de empresas que
exercem a desmontagem, reciclagem e venda de
peças automotivas, em conformidade com a Lei
Federal 12.977/2014.
Na próxima etapa do concurso, Avaliação Final,
a equipe fará apresentação oral de sua iniciativa
ao Comitê Julgador. A data será deﬁnida pela
coordenação do concurso. Após a apresentação

de todas os ﬁnalistas, o comitê escolherá as três
iniciativas vencedoras de cada categoria.
Inovação com resultado
O Sistema de Credenciamento de Empresas
(SCE) e Sistema de Rastreabilidade de Peças (
SIRP) representam mudanças signiﬁcativas nos
processos de credenciamento de pessoas jurídicas
e rastreabilidade de partes e peças de veículos
automotores, oferecendo ao consumidor ﬁnal
produto com certiﬁcação técnica de segurança e
de origem legal.
Atualmente, o Detran-MG tem capacidade para
rastrear mais de 420 mil partes e peças de
veículos, considerando o número de etiquetas já
faturadas desde a implantação dos sistemas.
Impacto
A criação de um mercado legalizado de partes e
peças de veículos automotores desmontados,
totalmente rastreáveis, promoveu uma redução
signiﬁcativa dos índices de furto e roubo de
veículos automotores em Minas Gerais.
No primeiro trimestre de 2020 foram registrados

6.237 furtos, 29,47% a menos do que no ano de
implantação dos sistemas. No mesmo período
foram registrados 2.495 roubos, 61,22% menos
do que o computado no mesmo período de 2017,
quando o sistema foi criado. Na época, houve
6.435 roubos de veículos.
“A migração dos processos para uma plataforma
digital promoveu o controle efetivo das
atividades de desmontagem e venda de peças
pelo estado, gerando capilaridade das ações da
Polícia Civil com a descentralização das
atividades entre todas as suas unidades. Isso,
certamente, contribui para a diminuição dos
índices de furtos e roubos de veículos”, aﬁrma o
diretor do Detran-MG, delegado Kleyverson
Rezende.
Em razão dos resultados obtidos com a
implantação dos sistemas, atualmente, o SCE é
utilizado para credenciamento e controle de todos
os parceiros ligados aos serviços do Detran-MG,
promovendo agilidade, transparência e segurança
à atividade e aos processos do órgão.

'NÃO DÁ PARA CONTINUAR MUITO', AFIRMA PRESIDENTE
BOLSONARO SOBRE PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO
@jornalpanetus Equipe econômica, porém, estuda prorrogar o benefício, com um valor menor, até dezembro.
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
disse nesta quarta-feira (5) que "não dá pra
continuar muito" o pagamento do auxílio
emergencial por causa do alto custo do
benefício.
"Não dá para continuar muito porque, por mês,
custa R$ 50 bi. A economia tem que funcionar. E
alguns governadores teimam ainda em manter
tudo fechado", disse Bolsonaro na área interna
do Palácio da Alvorada, após um de seus
apoiadores agradecer a ajuda de R$ 600
disponibilizada pelo governo em decorrência da
pandemia de Covid-19.
No domingo (2), Bolsonaro já havia criticado
quem defende que o benefício seja perenizado.
"Alguns estão defendendo o auxílio indeﬁnido.
Esses mesmos que quebraram os estados deles,
esse mesmo governador que quebrou seu
estado, está defendendo agora o [auxílio]
emergencial de forma permanente. Só que, por
mês, são R$ 50 bilhões. Vão arrebentar com a
economia do Brasil", disse o presidente da
República.

Apesar do discurso público de Bolsonaro, nos
bastidores, o Ministério da Economia avalia que
o auxílio emergencial pode ser estendido até

dezembro. Embora membros da pasta
mencionem preocupação com o impacto ﬁscal
da medida, há o entendimento que pressões
políticas podem levar à prorrogação.
O auxílio emergencial já demanda R$ 254,2
bilhões e representa a medida mais cara do
pacote anticrise. O programa foi criado para
durar apenas três meses, com valores
concedidos em abril, maio e junho. Depois, foi

prorrogado por dois meses (até agosto).
Técnicos do Ministério da Economia dizem
que o programa tem um custo mensal
aproximado de R$ 50 bilhões. Por isso, a
prorrogação com as mesmas regras até o ﬁm do
ano faria o custo total chegar a R$ 450 bilhões
(quase cinco vezes o rombo de todo o governo
em 2019, de R$ 95 bilhões).
O ministro Paulo Guedes (Economia) defende
um valor de R$ 200. Ele entende que esse valor
representa aproximadamente a média recebida
no Bolsa Família, e que portanto o auxílio não
poderia ser maior do que isso.
No entanto, Guedes já defendia uma redução
para R$ 200 em maio caso a medida fosse
prorrogada, e o governo estendeu o auxílio por
mais dois meses mantendo a quantia de R$ 600.
A prorrogação do benefício pelo valor de R$
600 dispensa novo aval (e possível derrota) no
Congresso. Isso porque a lei do auxílio permite
a extensão por ato do Executivo, mas mantendo
os valores previstos na proposta (de R$ 600 ao
mês).
A equipe econômica sempre defendeu que a
medida fosse temporária e não se prolongasse,
mas a partir de maio amenizou o discurso e
passou a admitir extensões (embora defendendo
valores menores).

COMUNICADO
V I X T R A N S P O R T E S D E D I C A D O S LT D A , C N P J :
09.452.900/0014-69 torna público que obteve da SEMMADS
MARIANA, através do Processo SEMMADS 2103/2020 a
Licença Ambiental Simplicada (LAS) N.º 015/2020, para as
atividades de Lavagem de Veículos e Ocina Mecânica,
elétrica ou de lanternagem, na localizado na Estrada de
Acesso Condomínio Vila Del Rey, 10 Vila Del Rei, Mariana,
MG.

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
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CINCO ANOS DEPOIS: INVESTIMENTO DE R$ 416
MILHÕES PARA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO EM MARIANA
@jornalpanetus “O anúncio é, ao mesmo tempo, motivo de orgulho e constrangimento”, arma Romeu Zema.
O Governo de mineiro anunciou, na terça-feira
(4), investimentos de R$ 416 milhões para ações
integradas de reparação na Bacia do Rio Doce,
em razão dos prejuízos causados pelo
rompimento da Barragem do Fundão, em
Mariana, em 2015.
Os recursos são resultantes de ações integradas
articuladas pelos governos de Minas Gerais e do
Espírito Santo e pelo Fórum Permanente dos
Prefeitos do Rio Doce. O acordo com a
Fundação Renova para o repasse ﬁnanceiro foi
homologado nesta terça-feira (4/8) pela 12ª Vara
de Fazenda Federal.
Do montante, R$ 188 milhões serão utilizados
para promover melhorias em escolas estaduais e
municipais localizadas nas cidades impactadas
pelo rompimento da barragem. O projeto
beneﬁciará 34 municípios e 210 escolas
estaduais. Entre as melhorias previstas, há obras,
aquisição de mobiliário, infraestrutura
tecnológica, criação de laboratórios e fomento à
educação proﬁssional.
Conjunto de investimentos
Também serão realizados investimentos para a
pavimentação de estradas de acesso ao Parque
do Rio Doce, retomada das obras do Hospital
R e g i o n a l d e G o v e r n a d o r Va l a d a r e s e
implantação de Distrito Industrial em Rio Doce,
ação que será executada pelo município.
Na avaliação do governador Romeu Zema, o
anúncio é, ao mesmo tempo, motivo de orgulho e
constrangimento.
“Orgulho porque o Governo de Minas está
entregando um conjunto de investimentos que
beneﬁciará a população mineira, sobretudo os
cidadãos afetados pela tragédia”, disse.
Já em relação ao constrangimento, Zema
chamou atenção ao fato de a homologação dos
repasses acontecer cinco anos após o acidente de
Mariana.
“Isso demonstra que está longe de fazermos

justiça como ela deve ser feita. Não é razoável
alguém receber uma indenização ou uma
compensação cinco anos depois”, criticou.
Reconhecimento
O presidente do Fórum de Prefeitos e prefeito
de Mariana, Duarte Júnior, enalteceu o trabalho
do governador ao dar abertura aos municípios
atingidos para que os pleitos fossem atendidos.
“Apesar da diﬁculdade ﬁnanceira que Minas
enfrenta, vejo o empenho do governador para
que haja uma construção conjunta para a
destinação dos recursos”, enfatizou.
O prefeito também destacou a transparência da
atual gestão com o dinheiro público. Segundo
ele, ser um gestor com recurso é muito fácil.
Agora, ser um gestor sem recursos e cumprir as
obrigações é muito difícil. “O governador Zema
cumpre suas obrigações e, por isso, merece
nosso reconhecimento”, frisou.
Marco
Para o juiz federal Mário de Paula Franco Júnior,
o anúncio é considerado histórico, uma vez que
os recursos retornarão à sociedade por meio de
medidas que beneﬁciarão diretamente a
população.

“Estamos falando de respiradores que estão
sendo utilizados no combate à pandemia,
melhorias nas escolas, construção de um
hospital, pavimentação de estradas e construção
de um distrito industrial”, enumerou.
Estradas
Serão destinados R$ 140 milhões para a
retomada das obras de pavimentação dos 40
quilômetros da LMG 760, rodovia que liga São
José do Goiabal (entroncamento da BR 262) ao
Parque do Rio Doce. A ordem de início será dada
nesta quarta-feira (5/8).
Os 18 quilômetros restantes da ligação até o
m u n i c í p i o d e Ti m ó t e o t a m b é m s e r ã o
pavimentados. Este trecho não faz parte do
acordo, mas a ordem de início para as obras
ocorrerá de forma simultânea, com recursos que
o Governo de Minas obteve junto ao BNDES.
Pelo acordo ﬁrmado, também haverá obras na
Estrada do Bispo, como é conhecida a rodovia
(AMG 900) que liga o entroncamento da LMG
760 a Marliéria, paralisadas em 2011. Serão 9
quilômetros de pavimentação e outros 7
quilômetros de melhorias em trecho já
pavimentado.

As obras beneﬁciarão direta ou indiretamente
todos municípios da Região do Vale do Rio
Doce, que possui uma população superior a 1,7
milhão de habitantes. A previsão é a de que os
trabalhos sejam concluídos em 2022.
Hospital Regional
As obras do Hospital Regional de Governador
Valadares, paralisadas desde 2017, serão
retomadas, beneﬁciando uma população de
quase 700 mil pessoas. O investimento na obra e
em equipamentos será superior a R$ 75 milhões
e a previsão de inauguração é para junho de
2022.
Homologação
A homologação aconteceu nesta terça em
solenidade com etapas presenciais e virtuais,
com participação dos governadores de Minas
Gerais, Romeu Zema, do Espírito Santo, Renato
Casagrande, do juiz federal Mário de Paula
Franco Júnior, do diretor-presidente da
Fundação Renova, André Freitas, do presidente
do Fórum de Prefeitos e prefeito de Mariana,
Duarte Júnior, do vice-prefeito de Mariana,
Newton Godoy, e do vice-presidente do Fórum e
prefeito de Rio Doce, Silvério da Luz.
Pleitos
Os pleitos haviam sido aprovados pelo Comitê
Gestor Interfederativo (CIF) em fevereiro de
2020, após deﬁnição do Governo de Minas, por
meio do Comitê Gestor Pró-Rio Doce,
coordenado pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (Seplag), e do Governo
do Espírito Santo.
O Comitê conta com a participação de diversos
órgãos do Executivo Estadual e foi instituído em
2019 para coordenar o planejamento e o controle
estratégico, em âmbito estadual, das ações
promovidas pela Fundação Renova em prol da
recuperação da Bacia do Rio Doce, em
decorrência do rompimento da Barragem de
Fundão.

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

Laura e lavignia esbanjando simpatia por aqui!

Dia 5 foi aniversário do meu querido tio Zé, que Deus
continue te abençoando sempre meu querido!

Quem aniversariou no último ﬁnal de semana foi
nossa querida, Rosilene esposa do nosso amigo
Valmir do Gesso. A equipe do Panﬂetu´s deseja-lhe
sucesso constante. Parabéns!

Pedro vem aí com muitas novidades no ramo político!
Fiquem ligados!

Aniversariante super especial do mês de agosto, Rosângela, esposa do Vice-prefeito
Newton Godoy! Felicidades e paz querida!

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

