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TUDO QUE VOCÊ PRECISA PARA SUA CONSTRUÇÃO OU REFORMA
VOCÊ ENCONTRA NA FORTALEZA MACON EM MARIANA
Empresa no ramo de materiais para construção é referência em qualidade, atendimento e preços especiais.

Fortaleza Macon recebendo o Troféu Empresarial 2019
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
O TEMPO DIZ TUDO
CUIDADO: AQUELE QUE VOCÊ VAI VOTAR PODE TER IDO CONTRA AO QUE HOJE SERIA ESSENCIAL.
Em um momento em que o país está
profundamente dividido em termos políticos,
ideológicos e do sistema de saúde. Percebi,
nessa preocupação, que a pregação totalitária
das últimas décadas conseguiu sequestrar
corações e mentes. Enquanto nos dividiam,
impuseram-nos o totalitarismo do pensamento
único. Por isso, estranhamos, hoje, que haja
correntes diferentes de pensamento, de posições
ideológicas. Enquanto nos enfraqueciam, nos
convenceram de que toda diversidade é
politicamente correta, menos a de pensamento.
Passaram por cima do princípio constitucional
básico de que “todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza”. Está no
artigo 5º da Constituição, abrindo o Capítulo
dos Direitos e Garantias Individuais. Quer
dizer, é o primeiro dos direitos e garantias
individuais. Mas essa igualdade já foi derrubada
no Supremo. Embora a Constituição diga que

somos iguais sem distinção de natureza alguma,
destruíram esse princípio, mostrando que cor da
pele, preferenciais sexuais, adesões sociais e
políticas tornam alguns diferentes de outros. Foi
a forma de fracionar a nacionalidade, deﬁnir
condições diferentes para manipular direitos
naturais, invadir direitos pessoais, inclusive e
principalmente a liberdade de pensamento.
Contudo, destaco o mês de junho que já
passou, ou melhor, o mês de junho trouxe à
importância da diversidade humana. Não julgue
seu semelhante, seja você e sem ﬁltros.
À pandemia do Covid-19 está obrigando a
humanidade a repensar muitas coisas, como o
valor da vida, da saúde, da família, a nossa
organização social, a economia, o papel dos
governos e governantes, a solidariedade, a
empatia, o diálogo, entre tantas outras.
Para tanto, mudando de assunto, tão
importante quanto o narrado acima, precisamos

analisar bem o passado dos possíveis
candidatos à prefeitura de Mariana. Lembre-se
quem votou favorável a construção da UPA,
lembre-se quem interrompeu a ﬁnalização da
UPA, lembre-se de tudo para que você não
arrependa do voto mais tarde. Ademais, não
apenas as questões voltadas à UPA, é preciso
que você analise com precisão o caminhar dos
que estão pleiteando uma vaga no poder público
esse é o nosso dever como cidadão que defende
o direito democrático.
Neste sentido, o jornal Panﬂetu´s vem
conduzindo com imparcialidade as entrevistas
com os pré-candidatos a prefeito e ao legislativo
com o objetivo de apresentar a população à vida
pública de cada nome que deve ser apreciado
pela população na corrida eleitoral. Mariana
passou por altos e baixos nos últimos anos,
considere as ações públicas realizadas em cada
momento vivenciado. É preciso reconhecer os

avanços e retrocessos, ﬁltrá-los e votar
consciente.
Portanto, será inenarrável comentar os ataques
que estão por vir nesta corrida eleitoral. As
redes sociais estão minadas de perﬁs fakes que
nada inﬂuenciam na condução do exercício da
democracia, aliás vale pontuar que muitos fakes
certamente defendem seus próprios précandidatos. Vamos parar com esses ataques
equivocados e levianos. Difamar A e B não faz
parte do jogo político muito pelo contrário,
atrapalha o processo eleitoral. A população
espera que nesta campanha os candidatos
discutam seus projetos em prol do que a
população almeja. Trabalhe com objetividade,
apresente propostas e soluções efetivas, deixe o
cidadão fazer a escolha. Os marianeses clamam
por dignidade. Acompanhe nossas lives no
perﬁl do jornal no Facebook. Voto certo é com o
jornal Panﬂetu´s.

MUDANÇAS NO PRESENTE E NO FUTURO

Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
dentzrene
Em tempos como o que estamos vivendo, sem
dúvida há uma mudança em comportamentos e
emoções para muitos de nós. Até certo ponto, os
sentimentos de incerteza e de dúvida, aliados ao
medo, geram contraditoriedade. Por outro lado,
muitos estão também vivenciando boas mudanças.
Vamos analisar o porquê desse fenômeno.
Ao longo dos últimos anos, muitos foram aqueles
afetados pela alta conectividade em redes sociais.
Como vivemos em uma sociedade conectada, o
mesmo vale para as emoções e para os afetos:
estamos em conexão. No entanto, nesses últimos
meses de quarentena, é notável a diminuição de
postagens e suas consequentes afetações. As pessoas
não estão mesmo fazendo muitas coisas tão diferentes
e nem tão interessantes, havendo certo padrão de
comportamento nas redes. Assim, os desejos estão
mais apaziguados e menos afetados. Também é
interessante notar que as experiências, tão valorizadas

no mundo pré-pandemia, agora não são assim tão
ricas. Não é mais possível vivenciar grandes
emoções ou experiências singulares no tempo
presente. No entanto, muitos estão valorizando mais
a simplicidade do cotidiano, das relações e aqueles
que estão mais próximos (e são mais importantes). O
espaço mais próximo também passou a ser o mais
importante. Não precisamos estar em Dubai ou no
Tibet para encontrarmos o sentido da vida (ou
imaginarmos um). De fato, no mundo prépandemia, as experiências podiam ser muitas, mas
comumente eram pobres, sem grande sentido.
Quantas pessoas não faziam ou pretendiam fazer
viagens apenas para seguir o desejo de outras
pessoas ou mesmo para fazer bons “posts”? Agora,
igualmente o leitor pode continuar fazendo viagens,
mais reais, aquelas que estão na literatura, presentes
nos livros, imaginadas ricamente pelos grandes
escritores.

René Dentz

O que nos resta? Um mundo triste e sem graça?
Certamente não! O ser humano pode se reinventar
em qualquer circunstância, em tempos de glória ou
naqueles adversos. Agora é o momento de
cuidarmos dos nossos desejos, de fazermos
reﬂexões e avaliarmos nossa vida. Ao mesmo
tempo, é preciso projetar, pensar cuidadosamente
como será nossa vida no mundo pós-pandemia!
Podemos sim mudar de rumo. Uma mudança que
me parece inevitável é a maior valorização do
conhecimento crítico e da inovação. Claro que antes
o espírito inovador já era valorizado. Entretanto,
penso que será ainda mais em um futuro próximo,
por alguns motivos. Mais do que nunca, temos
presenciado uma enxurrada de oferta de informação,
conhecimentos, saberes variados nas redes. Quem
quiser aprender alguma coisa nova, não terá
diﬁculdade em achar um curso online ou um tutorial
rapidamente. Assim, o conhecimento não será mais

um diferencial tão crucial. Por outro lado, esse
mesmo conhecimento raramente faz uma passagem
ao conhecimento crítico, analítico, onde as pessoas
conseguem processar informações e estabelecer
novas conexões a partir delas. Em um mundo de
pouca originalidade e crítica, as pessoas pensam
iguais e as reﬂexões cada vez mais se empobrecem.
Por isso, a educação precisa urgentemente ser
repensada, para além de inovação, de pensar fora da
caixa, como venho aﬁrmando nessa coluna, é
preciso desenvolver o pensamento crítico.
Trataremos desse assunto na próxima coluna, sem
falta!

LOUCURA CONCEBIDA É ESQUADRO DE NORMALIDADE
Pardais cantam louvores em minha janela.
Amanheci saudade. Nuvens em expansão
acobertam o sol. Abro a janela, um pardal entra
batendo asas, pousa na cômoda coberta de
poeira. Dobro as cobertas. Faz frio, venta, ainda
não choveu. Não há planejamentos pautados.
Talvez eu limpe o quarto, faça café. Caminho
dentro de casa, sorrio dentro de casa, choro
dentro de casa, leio dentro de casa... Do céu ao
inferno é mais tênue do que ﬁo de navalha. Louco
é quem esquadrinhou a normalidade. Fecho-me
em mim. Miro o teto por minutos. Computador,
celular e televisor desligados. Minha conduta
pertence ao acaso. Vivo em conﬂito com a
coerência cotidiana. Pregaram Cristo na cruz.
Não explico a crueldade por meios técnicos ou
organicistas.
Justiça é pautada nas infrações da lei. Pessoas
boas não são santas. Espalho grãos de

canjiquinha para pássaros. Ninguém gritou nem
fez birra. Canso-me de ouvir drama que não seja
poesia. Revelei meu pranto à brisa. Fecho-me a
diálogos maldosos. Preﬁro papear com
montanhas e brumas. Epifania da rosa amarela
entreabriu no quintal. Do início ao ﬁm: ciclo
fechado. Lembro-me dos vasos, da cantoria, de
Vida. Fiquei sentida com o estrago do furacão
pandêmico. Apunhalada de falso amigo é morte
consumada, sem direito à defesa. Quem
aconselha é companheiro. Morre gente todo dia.
No auge da pandemia todo cuidado é mixaria.
Leio algo sobre a loucura. Temos um quê
esquizofrênico. Vivo quase meio século sem
pressa. Respiro ar frio das manhãs geladas.
Canto de galo desperta meu sono petriﬁcado.
Recordo-me do sonho de voar céus: liberdade!
Sonhos são cargas emocionais armazenadas no
inconsciente. Não deixei de lutar contra a
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imbecilidade diária. Tenho dó das lamentações
do guri que chora pelas aulas remotas. Ouço
mais choramingos do que outrora. Ausência de
contato físico entristece. Saudade descomunal
da professora. Saudade, pedra bruta no pulmão
d'alma. Menino grita, revoltado. Pai chora
ausência permanente da esposa. Choro do lado
de cá.
Não limpei o quarto, ﬁz café. Permaneci
observando o céu. Cinza chumbo escuro.
Quando eu era menina caçava monstros e anjos
nas nuvens. Céu era lugar onde vivia gente
grande, inalcançável. Vivo duras realidades.
Crio novos atalhos para continuar a caçar
monstros e anjos. A praticidade das relações
cotidianas desumaniza. Técnico demais,
amoroso demais, toda exacerbação é mal.
Quase perdi a paciência por um triz de prosa
recalcada. Rezei poesia para acalmar a alma.
Conclui especialização em ouvir o choro do
outro. Recolho excrementos das maritacas,
tranquilamente.
Nuvens escurecem. Tarde abocanhada pela

Andreia Donadon Leal
Mestre em Literatura pela UFV

entrada da noite. Anoiteci esperança. Amanhã
recolho dejetos dos morcegos; limpo quarto e
banheiro. Fiz café para hoje e amanhã. Esqueci
o bule de alumínio na geladeira. Guardei três
vasilhas que servem para nada. Abro as
cobertas. Faz frio, não venta nem chove. O
menino parou de chorar; creio que dorme com
os pardais no quintal. Antes de fechar as janelas,
toco as estrelas com as pontas dos dedos.
Loucura concebida e particularizada é de quem
esquadrinhou a normalidade.

#ansiedadenaquarentena

Expediente

com Leticia Aguilar e Cassiano Aguilar

Toda sexta-feira um receita tness e
deliciosa para vocês! Participe com
a gente e se livre dessa ansiedade
na quarentena! Um beijo!
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CORONAVÍRUS: ANS TORNA OBRIGATÓRIA COBERTURA DE
TESTE POR PLANOS DE SAÚDE
@jornalpanetus Resolução está no Diário Ocial da União.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) decidiu incluir, no rol de procedimentos
obrigatórios a serem atendidos por planos de
saúde, os testes para conﬁrmação de infecção
pelo novo coronavírus, que causa a covid-19. A
Resolução Normativa 458, de 2020, que inclui
os exames laboratoriais, foi publicada nesta
segunda-feira (29) no Diário Oﬁcial da União.
As pesquisas de anticorpos IgA, IgC ou IgM
serão obrigatórias para os planos de saúde nas
segmentações ambulatorial, hospitalar (com ou
sem obstetrícia) e referência, nos casos em que
o paciente apresente ou tenha apresentado
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alguns quadros clínicos.
Entre esses quadros clínicos estão gripe com
quadro respiratório agudo (com febre, tosse, dor
de garanta, coriza ou diﬁculdade respiratória) e
síndrome respiratória aguda grave (diﬁculdade
para respirar, pressão persistente no tórax,
saturação de oxigênio menor que 95% em ar
ambiente ou coloração azulada nos lábios e
rosto).
A inclusão dos exames no rol de procedimentos
obrigatórios para planos de saúde foi tomada em
reunião colegiada da ANS na semana passada,
em cumprimento a uma decisão judicial.

RENOVA AFIRMA QUE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM MINAS
E NO ESPÍRITO SANTO CHEGA A R$ 2,5 BILHÕES
@jornalpanetus Cerca de 321 mil pessoas receberam valores por danos materiais e morais e lucros cessantes, além de Auxílio Financeiro Emergencial.
O valor pago pela Fundação Renova em
indenização e auxílio ﬁnanceiro emergencial aos
atingidos pelo rompimento da barragem de
Fundão chegou a R$ 2,5 bilhões em maio de
2020. Cerca de 321 mil pessoas em toda região
impactada, em Minas Gerais e no Espírito Santo,
receberam indenização por danos materiais,
morais e lucros cessantes, além do pagamento de
auxílio ﬁnanceiro emergencial.
A indenização é calculada de forma individual
ou por grupo de atingidos e leva em
consideração as suas particularidades. Os
pagamentos são realizados por meio dos
Programas de Indenização Mediada (PIM) e do
Auxílio Financeiro Emergencial (AFE). A
Fundação Renova trabalha para dar
continuidade ao processo de indenização durante
o período de isolamento social para o
enfrentamento da Covid-19.
Negociações que até então exigiam a presença
dos atingidos foram remodeladas para poderem

ser realizadas de forma remota, como a
continuidade das indenizações dos atingidos de
Mariana, o pagamento do Lucro Cessante
referente ao ano de 2019 e o acordo dos
camaroeiros da Enseada de Suá, e, dessa
maneira, dar continuidade às indenizações.
O PIM é uma alternativa de resolução
extrajudicial de conﬂito e assegura aos atingidos
a justa reparação de seus danos e sem a
burocracia e os custos de uma ação judicial.
Mariana
Em Mariana, o pagamento de indenizações
passou por um processo diferente do ocorrido no
restante da região impactada, em razão de
diversos fatores, que incluem o ajuizamento de
Ação Civil Pública pelo Ministério Público e as
decisões dos próprios atingidos, que escolheram
que o cadastro fosse realizado pela Assessoria
Técnica Cáritas. Em respeito a essa decisão, a
Fundação Renova não iniciou o processo de

pagamento das indenizações na região antes de
um acordo no âmbito da Ação Civil Pública. O
acordo foi ratiﬁcado pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG) e pelo Centro Judiciário
de Solução de Conﬂitos e Cidadania (Cejusc) da
Comarca de Mariana.
De outubro de 2018, quando a Fundação Renova
obteve autorização para iniciar os atendimentos
de indenização ﬁnal em Mariana, até maio deste
ano, a instituição pagou cerca de R$ 149 milhões
em indenizações para 589 famílias do município.
Nesse atendimento, 1.323 famílias foram
cadastradas, 792 negociações iniciadas com o
PIM e 832 dossiês entregues. Foram pagos cerca
de R$ 53 milhões em auxílio ﬁnanceiro
emergencial a 565 titulares.
Valores desembolsados em cada programa
(Até 31 de maio de 2020)
Auxílio Financeiro Emergencial (AFE): R$ 1,3
bilhão
Programa de Indenização Mediada (PIM) Dano

Geral: R$ 908,6 milhões
Programa de Indenização Mediada (PIM) Dano
Água: R$ 278,8 milhões
Valores pagos por Estado
Minas Gerais:
Valor total pago em Minas: R$ 1,23 bilhão
- Valor pago em AFE: R$ 663,7 milhões de AFE /
7.557 titulares
- Valor pago em PIM Dano Geral: 363 milhões /
5.164 pagamentos
- Valor pago em PIM Dano Água: R$ 197,34
milhões / 181 mil pessoas
Espírito Santo:
Valor total pago no Espírito Santo: R$ 1,28
bilhão
- Valor pago em AFE: R$ 660,3 milhões / 7.197
titulares
- Valor pago em PIM Dano Geral: R$ 545,6
milhões / 4.923 pagamentos
- Valor pago em PIM Dano Água: R$ 81,48
milhões / 89 mil pessoas
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SISTEMA PRISIONAL ADOTA MEDIDAS CONTRA A COVID-19 NOS
PRESÍDIOS
@jornalpanetus Ações adotadas nos presídios mantêm curva de contágio abaixo da contaminação da população em geral.
O Governo de Minas, por meio da Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e
do Departamento Penitenciário de Minas Gerais
(Depen-MG), vem trabalhando intensamente e
de forma integrada para prevenir e conter o
avanço da covid-19 no sistema prisional mineiro.
Todas as medidas tomadas são discutidas e
atualizadas, em duas reuniões diárias, realizadas
desde março, para que servidores e custodiados
se mantenham protegidos na melhor
conﬁguração possível.
O diretor-geral do Depen-MG, Rodrigo
Machado, explica que não têm sido poupados
esforços no combate ao coronavírus dentro do
sistema prisional mineiro. "Com o objetivo
prioritário de evitar e controlar a disseminação do
vírus nas unidades, os proﬁssionais da segurança
vêm trabalhando sete dias por semana e 24 horas
por dia, com o apoio das áreas técnicas, de Saúde
e outras”, aﬁrma. O diretor-geral ressalta que
toda essa diligência foi fundamental para manter
a curva de contágio abaixo da evolução de outros
estados e até mesmo da população em geral.
Porta de entrada
Uma das primeiras providências assumidas pelo
sistema prisional de Minas Gerais foi a adoção de
um modelo pioneiro no país de circulação restrita
de detentos durante o período de pandemia,
classiﬁcado como referência pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública. Para evitar a
contaminação por novos presos, foram criadas 30
unidades de porta de entrada, distribuídas em
todo o estado, que funcionam como centros de
triagem para novos custodiados do sistema
prisional.
Todas as pessoas que são presas em Minas
Gerais estão sendo encaminhadas para uma
unidade especíﬁca em cada região e ﬁcam, pelo
menos, 15 dias, em quarentena e observação,
evitando possível contágio, que poderia
acontecer caso fossem direcionadas de imediato
para outras unidades. Após a observação e
atestada a sua saúde, são conduzidas para as
demais unidades prisionais do Estado.
Suspensão
Com objetivo de evitar a disseminação do
coronavírus por meio de contato com o público
externo, as visitas presenciais foram suspensas,
diminuindo a circulação de pessoas provenientes
do ambiente extramuros. A entrega, até então
opcional, de kits suplementares, contendo
alimentos, remédios, entre outros itens, também
está interrompida, para conter o ﬂuxo de
materiais contaminados.
Destaca-se que esses itens continuam sendo
fornecidos pelas unidades prisionais e recebidos
via Correios. Todos os kits enviados por meio
postal são inspecionados, por questões de
segurança, e, estando em conformidade com a
legislação, são entregues aos presos.
Além disso, os familiares podem manter contato
com seus parentes de três formas: por meio de
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cartas (com média de 35 mil recebimentos por
semana), ligações telefônicas (cuja média
semanal é de 15 mil ligações realizadas, com
variações em cada unidade) ou visitas virtuais
por meio de videoconferências nas unidades
prisionais em que essa tecnologia está
disponibilizada. Mais de 40% das unidades já
realizam contatos virtuais com as famílias.
Para esclarecer sobre os novos procedimentos, o
Departamento Penitenciário de Minas Gerais
tem emitido comunicados periódicos via
WhatsApp para familiares que se cadastram, por
meio do "Depen Comunica". Notícias sobre o
sistema prisional ainda são disponibilizadas
diariamente pelos canais oﬁciais da Sejusp e do
Depen-MG.
Cuidados
Para indivíduos que se encontram no sistema
prisional e apresentarem sintomas relacionados à
covid-19, o protocolo é: isolamento imediato,
realização de exames e, em caso de conﬁrmação,
tratamento segundo protocolo da área da Saúde.
Em todas as unidades em que há presos
conﬁrmados para a covid-19, a desinfecção do
ambiente também é imediata e os demais
detentos passam a usar máscaras, de forma
preventiva.
Testagens em massa
A aplicação dos testes segue protocolo da

Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), por
meio do Centro de Informações Estratégicas de
Vigilância em Saúde, que analisa e indica o tipo
de teste a ser utilizado. Unidades com
proﬁssionais e custodiados sintomáticos têm
prioridade na testagem, que passa a ser realizada
massivamente.
Presos e servidores que apresentam sintomas
gripais recebem a aplicação do teste PCR,
fornecido pela SES. Já aqueles assintomáticos
que por ventura tiveram contato com casos
conﬁrmados realizam os testes rápidos, em boa
parte providos pelo Departamento Penitenciário
Nacional.
Limpeza geral e desinfecção
Os ambientes estruturais das unidades prisionais,
como celas, pátios, áreas administrativas e
técnicas, portarias, guaritas e, também, veículos,
estão passando por higienização reforçada,
semanalmente, durante a pandemia. A ação é
simultânea em todas as 194 unidades do Estado.
Em locais onde há vários detentos conﬁrmados
para a doença, a limpeza e a desinfecção são
feitas todos os dias, especialmente em alas e
pavilhões nos quais encontram-se isolados
aqueles custodiados que testaram positivo para o
coronavírus.
Máscaras e EPIs
O sistema prisional está produzindo máscaras

para uso no próprio ambiente intramuros. No
interior das unidades prisionais já foram mais de
2,2 milhões de máscaras produzidas por detentos.
Todos os servidores são obrigados a circular
dentro das unidades fazendo uso dos
equipamentos de proteção individuais (EPIs). O
material é fornecido sistematicamente. Os presos
também utilizam máscaras quando estão com
algum sintoma suspeito ou quando pertencem a
alas ou pavilhões onde algum detento foi testado
positivo para a doença.
Imprescindíveis para a segurança das unidades
prisionais, os policiais penais tiveram suas
escalas de trabalho dilatadas, de forma a diminuir
a circulação desses servidores intra e extramuros.
Audiências virtuais
Foram instalados equipamentos para a
realização de videoconferências judiciais em
todas as unidades prisionais que estão, aos
poucos, se adaptando para uso da ferramenta.
Com isso, evita-se o deslocamento da maioria
dos presos para o ambiente extramuros e se
diminui o risco de contágio pelo coronavírus.
Mais de 2 mil videoconferências judiciais foram
realizadas neste período de pandemia. Isso foi
possível graças a uma parceria com o Poder
Judiciário, que deve se estender no período pós
isolamento, por resultar em ganhos positivos
para todos os atores envolvidos.
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PELA PRIMEIRA VEZ, MENOS DA METADE DAS PESSOAS EM
IDADE DE TRABALHAR ESTÁ OCUPADA
@jornalpanetus Facebook: Jornal Panetu’s - Site: www.jornalpanetus.com.br
O percentual de pessoas ocupadas na população
em idade de trabalhar chegou a 49,5% no
trimestre encerrado em maio, queda de cinco
pontos percentuais em relação ao trimestre até
fevereiro. É mais baixo nível da ocupação desde
o início da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNAD Contínua), em
2012. Os dados da pesquisa foram divulgados
nesta terça-feira (30) pelo IBGE.
“Pela primeira vez na série histórica da
pesquisa, o nível da ocupação ﬁcou abaixo de
50%. Isso signiﬁca que menos da metade da
população em idade de trabalhar está
trabalhando. Isso nunca havia ocorrido na
PNAD Contínua”, explica a analista da pesquisa,
Adriana Beringuy. São 85,9 milhões de pessoas
ocupadas.
A taxa de desocupação passou de 11,6%, no
trimestre até fevereiro, para 12,9% no trimestre
terminado em maio, atingindo 12,7 milhões de
desempregados. São mais 368 mil pessoas à
procura de trabalho em relação ao trimestre
anterior. No mesmo período, 7,8 milhões de
pessoas saíram da população ocupada, uma
queda de 8,3%.

“É uma redução inédita na pesquisa e atinge
principalmente os trabalhadores informais. Da
queda de 7,8 milhões de pessoas ocupadas, 5,8
milhões eram informais”, destaca Beringuy.
Os trabalhadores informais somam os
proﬁssionais sem carteira assinada (empregados
do setor privado e trabalhadores domésticos),
sem CNPJ (empregadores e por conta própria) e
sem remuneração. O número de empregados no
setor privado sem carteira assinada caiu 20,8%,
signiﬁcando 2,4 milhões a menos no mercado de
trabalho. Já os trabalhadores por conta própria
diminuíram em 8,4%, ou seja, 2,1 milhões de
pessoas. Com isso, a taxa de informalidade caiu
de 40,6% para 37,6%, a menor desde 2016,
quando o indicador passou a ser produzido.
“Numericamente nós temos uma queda da
informalidade, mas isso não necessariamente é
um bom sinal. Signiﬁca que essas pessoas estão
perdendo ocupação e não estão se inserindo em
outro emprego. Estão ﬁcando fora da força de
trabalho”, analisa a pesquisadora.
Ela explica ainda que, com a redução no
número de trabalhadores informais, grupo que
geralmente ganha remunerações menores, o

rendimento médio habitual teve aumento de
3,6%, chegando a R$ 2.460, o maior desde o
início da série. Já a massa de rendimento real foi
estimada em R$ 206,6 bilhões, uma queda de 5%
frente ao trimestre anterior.
1,2 milhão de trabalhadores domésticos
saíram do mercado de trabalho
O número de trabalhadores domésticos,
estimado em 5 milhões de pessoas, teve uma
queda de 18,9% em relação ao trimestre
encerrado em fevereiro. São 1,2 milhão de
trabalhadores a menos no mercado de trabalho.
Já o contingente de empregados no setor privado
com carteira assinada (sem contar os
trabalhadores domésticos) teve uma queda de
7,5%, ou seja, menos 2,5 milhões de pessoas no
mercado, totalizando 31,1 milhões e atingindo o
menor nível da série.
Com essas reduções, o contingente na força de
trabalho (pessoas ocupadas e desocupadas)
chegou a 98,6 milhões de pessoas, uma queda de
7,4 milhões (-7%) em relação ao trimestre
encerrado em fevereiro.
“Uma parte importante da população fora da
força é formada por pessoas que até gostariam

de trabalhar, mas que não estão conseguindo se
inserir no mercado, muito provavelmente em
função do cenário econômico, das diﬁculdades
em encontrar emprego, seja devido ao
isolamento social, seja porque o consumo das
famílias está baixo e as empresas também não
estão contratando. Então esse mês de maio
aprofunda tudo aquilo que a gente estava vendo
em abril”, conclui Beringuy.
Comércio perde dois milhões de pessoas
ocupadas
O único grupamento de atividade que teve
aumento em relação ao trimestre encerrado em
fevereiro foi o de administração pública, defesa,
seguridade social, educação, saúde humana e
serviços sociais, que cresceu 4,6% no período.
Isso signiﬁca um aumento de 748 mil pessoas no
setor.
Entre os outros grupamentos de atividade, o que
apresentou a maior queda em relação ao número
de pessoas ocupadas foi o Comércio, reparação
de veículos automotores e motocicletas (11,1%), com menos 2 milhões de empregados.
Já a Indústria perdeu 1,2 milhão de pessoas (10,1%) e a Construção, 1,1 milhão (-16,4%).

MINAS TEM QUASE 700 CIDADES COM CASOS DE COVID-19
@jornalpanetus Segundo estatística ocial do governo estadual, coronavírus está em 81,5% dos municípios mineiros; número real, porém, deve ser
ainda maior, por conta da subnoticação.
Quase 700 cidades de Minas Gerais têm casos
conﬁrmados de coronavírus, apontam os dados
oﬁciais publicados nesta segunda-feira (29)
pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).
Segundo a SES, 696 cidades têm casos
conﬁrmados da COVID-19. Esse número
representa 81,5% dos 853 municípios mineiros.
Também de acordo com os registros oﬁciais do
governo estadual, 229 cidades (26,8%)
registraram ao menos um óbito em decorrência
da doença.
O boletim epidemiológico da SES aponta que
Minas Gerais tem 43.864 casos de coronavírus,
dos quais 918 resultaram em mortes. São 17.792
pacientes em acompanhamento, enquanto
25.154 se curaram da doença.
Os números reais, porém, tendem a ser maiores.
A própria SES admitiu que há subnotiﬁcação
dos casos de COVID-19. Outro problema
enfrentado por Minas no combate ao vírus é o
baixo índice de testagem da população.

AVENIDA NOSSA SENHORA
DO CARMO - 440 - MARIANA

/magmotos_mariana

/magmotosmariana
magmotosmariana
@hotmail.com
Juninho - (31) 9 8914-4010
Bisk8 - (31) 9 8788-1829

*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

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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BDMG ABRE CADASTRO PARA MICROEMPRESAS INTERESSADAS
EM CRÉDITO VIA PRONAMPE
@jornalpanetus Banco não exige contratação de outros produtos para o cliente ter acesso aos recursos.
Desde terça-feira (30/6), microempresários
interessados em acessar a linha de crédito BDMG
Pronampe já podem se cadastrar previamente no
site www.bdmg.mg.gov.br. Nos próximos dias, o
banco iniciará a operação da linha e a liberação
dos recursos.
Poderão acessar o BDMG Pronampe as
empresas com faturamento anual de até R$ 360
mil e com data de fundação até 18 de maio de
2019. A liberação dos recursos terá data limite de
19/8/2020, com possibilidade de prorrogação até
por 3 meses, condicionado à disponibilidade de
recursos do programa.Portanto, quanto mais cedo
a microempresa realizar o cadastro, mais chance
terá de obter o crédito.
“Em maio, o BDMG registrou o maior
desembolso de seus 58 anos de atividade para os
empreendedores de menor porte. Agora, nossa
operação com o Pronampe vai trazer um novo
ﬂuxo de liquidez para as microempresas neste
momento de desaﬁo, deﬂagrado pela pandemia”,
avalia o presidente do banco, Sergio Gusmão.
Taxa e demais condições
A linha possui condições excepcionais de
mercado: juros de 1,25% ao ano + Selic, com
prazo total de 36 meses – sendo 8 meses de
carência e pagamento em 28 parcelas. O crédito

Foto: Comércio Mariana

poderá ser aplicado em capital de giro ou em
investimentos, com limite máximo de
contratação de 30% da receita bruta da empresa
em 2019.
Diferenciais
Como diferencial na operação do Pronampe, o
BDMG não exige a contratação de outros
produtos para ter acesso ao crédito, como ocorre
em muitos bancos comerciais, nem a necessidade
de se ter conta bancária, uma vez que o banco não
possui correntistas.
Outro diferencial é que as solicitações poderão
ser feitas por meio do BDMG Digital, plataforma
de atendimento on-line do banco disponibilizada
em seu site. O processo garante menos burocracia
e mais agilidade na concessão do crédito. Além
disso, o BDMG conta com uma rede de 350
correspondentes bancários em todo o estado de
Minas Gerais, o que permite maior capilaridade
no alcance de regiões mais distantes, com
atendimento personalizado e sem custos
adicionais.
Pronampe
O Pronampe é um programa de apoio ao crédito
para empresas de menor porte. Foi instituído pelo
governo federal, pela Lei nº 13.999, em 18 de
maio de 2020.

EM MARIANA JUSTIÇA DETERMINA QUE DONA DE BAR PAGUE
MULTA POR MANTER O SOM ALTO
@jornalpanetus O TJ-MG reconheceu que o estabelecimento já havia sido autuado pela prefeitura por causa da altura do som, o que afetava a comunidade próxima.
A justiça condenou a proprietária,
mas não especiﬁcou multa. O bar ﬁcou
proibido de utilizar som e fazer shows
sem a autorização da prefeitura de
Mariana. Mas o Ministério Público
recorreu.
Em segunda instância, o TJMG
reconheceu que o estabelecimento já
havia sido autuado pela prefeitura por
causa da altura do som, o que afetava a
comunidade próxima. Por isso,
estabeleceu a multa.
O valor da indenização levou em
conta a localização do imóvel, que ﬁca
em bairro simples, e as poucas posses
da proprietária.

A justiça determinou que a
proprietária de um bar, em Mariana, na
Região Central de Minas Gerais,
pague indenização de R$ 2 mil por
poluição sonora. A decisão foi
divulgada pelo Tribunal de Justiça
(TJMG) na segunda-feira (29).
O Ministério Público (MP) recebeu,
em 2009, um abaixo-assinado contra o
funcionamento do bar devido ao
volume alto de uma máquina de som
do estabelecimento. O órgão, então,
ajuizou uma ação civil pública contra a
dona do imóvel, alegando poluição
sonora e ofensa ao direito da
coletividade.

URBAN STYLE

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

multimarcas

A loja do seu estilo!

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

Venha nos conhecer!
31 985948697

urbanstylemultmarcas_
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SEDESE E SEE FIRMAM ACORDO PARA IMPLANTAR SISTEMA DE
DIREITOS HUMANOS EM MAIS DE 3,6 MIL ESCOLAS
@jornalpanetus Ferramenta permite identicar e monitorar casos de violência e de violações em direitos humanos e planejar ações.
Um acordo de cooperação técnica ﬁrmado entre
as Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Social (Sedese) e de Educação (SEE) vai garantir o
ingresso de 3.609 escolas estaduais de Minas e 47
Superintendências Regionais de Ensino (SREs) no
Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação
(Sima), um dos produtos do Projeto Sistema
Estadual de Redes em Direitos Humanos (SERDH).
A adesão da SEE é um passo fundamental para o
fortalecimento e promoção dos direitos humanos
na rede estadual de ensino. Isto vai permitir ao
gestor escolar o registro, encaminhamento e
monitoramento das situações de violação que
ocorrem no ambiente escolar e o cadastro de ações
de promoção de direitos humanos e a gestão
integrada da rede de políticas públicas – objetivos
também do Programa Convivência Democrática,
instituído pela Educação, em 2018.
Segundo a coordenadora do Projeto SER-DH,
Bárbara Amelize, o acordo demonstra o
comprometimento da Secretaria de Educação com
a pauta de Direitos Humanos e com a execução de
políticas públicas atentas aos grupos
sistematicamente vulnerabilizados. “Efetivamente,
a SEE demonstra que se preocupa com a
integração das redes de políticas públicas, com

acesso de todos os professores e alunos à rede de
proteção e promoção de direitos e com a redução
das vulnerabilidades sociais, principal objetivo da
política da Sedese”, enfatiza.
O processo de implantação do Sima nas escolas
será gradual e terá início com os Seminários
Metodológicos do Projeto SER-DH. Neles, haverá
a disponibilização de informações para os gestores
das escolas e técnicos da Educação sobre como
realizar atendimentos de violência, elaborar ações
de promoção em direitos humanos e como utilizar
o Sima. O sistema é uma ferramenta gratuita,
desenvolvida para entidades governamentais e não
governamentais que atuam em direitos humanos e
que dispõe de metodologias de colhimento e
monitoramento de casos de violência e de
violações e metodologias de construção de ações
de promoção em direitos humanos.
Com a parceria, as escolas poderão, além de
acompanhar e monitorar os casos de violação de
Direitos, divulgar seus cursos abertos à sociedade,
palestras, grêmios estudantis e todas as ações de
direitos humanos promovidas pelo ambiente
escolar.
Jogo pedagógico
Além do acesso às tecnologias e metodologias do
Sima, as escolas também receberão o jogo “Quem

Sou Eu”, que trabalha os 34 grupos temáticos ou
sistematicamente vulnerabilizados identiﬁcados
no âmbito do Projeto SER-DH, como mulheres,
idosos, pessoas com deﬁciência, público
LGBTQI+, dentre outros.
O jogo se assemelha àquele conhecido como
“Perﬁl” e poderá ser aplicado pelos professores em
aulas cujo conteúdo seja vinculado à temática de
Direitos Humanos. Ele é composto por 34
popcards representando cada um dos grupos
temáticos e busca, por meio das dicas fornecidas
de acordo com as imagens apresentadas, que o
estudante acerte qual segmento o card representa.
Cada dica corresponde a um número de pontos.
Vence o jogo quem terminar com maior número de
acertos.
“Ao tentar compreender qual é o grupo temático
retratado pelo card do jogo, o aluno tem contato
com aspectos da realidade, violências, violações e
também luta pelo reconhecimento de direitos em
cada grupo. O jogo abre uma porta para o
desenvolvimento de sentimentos de empatia por
parte dos educandos, tendo em vista que o
conhecimento, ou reconhecimento, da existência
das discriminações às quais cada grupo temático
está submetido pode levar o educando a reﬂetir
sobre os aspectos que guardam similaridade na

sua própria vida”, explica Bárbara.
Projeto SER-DH
O Projeto SER-DH busca estabelecer, em
conjunto com parceiros – governamentais e nãogovernamentais – ferramentas para o
fortalecimento, modelagem e integração das redes
setoriais de promoção e proteção de direitos, sendo
uma delas a implantação do Sistema Integrado de
Monitoramento e Avaliação em Direitos Humanos
(Sima).
A Sedese tem buscado garantir a adesão de mais
instituições governamentais e não-governamentais
aos produtos do projeto.
Hoje, na Assistência Social, os Centros de
Referência Especializados em Assistência Social
(Creas) Regionais passaram pelo processo de
formação nos Seminários Metodológicos do
Projeto SER-DH e já estão utilizando o Sima. As
Diretorias Regionais da Sedese também se
encontram em processo de aprovação do módulo
do sistema e, em breve, os Creas terão acesso às
tecnologias e metodologias do Projeto SER-DH.
Qualquer instituição governamental ou não
governamental, que atua na promoção de direitos
(construção de cursos, palestras, eventos) ou que
trabalha, direta ou indiretamente, com casos de
violência, pode aderir ao projeto SER-DH.

DESCONTO: SERVIDORES DE MARIANA TEM DIREITO A DESCONTO
PARA MESTRADO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
@jornalpanetus Facebook: Jornal Panetu’s - Site: www.jornalpanetus.com.br
A Secretaria de Administração da cidade de
Mariana, ﬁrmou um convênio com a
Universidade Vale do Rio Verde – UninCor, para
qualiﬁcação dos seus servidores. A oportunidade é
para cursar um mestrado proﬁssional com o tema
Sustentabilidade, Meio Ambiente e Recursos
Hídricos.
Vale ressaltar que o município instituiu o Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), dos
servidores públicos no ﬁnal do ano de 2019 e
dentre as melhorias propostas pelos planos, foi
criada a promoção vertical por titulação,
permitindo que o servidor invista em sua carreira
funcional e obtenha melhoria salarial pela
conclusão de ensino médio, graduação, pósgraduação, mestrado e doutorado, conforme
abaixo especiﬁcado:
a) Cargos de nível fundamental: será possível
promoção vertical de 10% mediante conclusão do
ensino médio.
b) Cargos de nível médio: será possível promoção
vertical de 10% mediante conclusão de graduação
em nível superior e mais 10% em caso de pósgraduação.
c) Cargos de nível superior: será possível
promoção vertical de 10% mediante conclusão de

pós-graduação lato sensu, mais 20% em caso de
mestrado e mais 5% em caso de doutorado.
Na parceria a Universidade, por meio da
Fundação Comunitária Tricordiana de Educação
(FCTE), oferecerá bolsas de 40% aos
colaboradores da Prefeitura de Mariana. O

mestrado proﬁssional tem por objetivo
desenvolver pesquisas práticas para solução de
desaﬁos cotidianos.
Na perspectiva do conhecimento cientíﬁco,
inovação e desenvolvimento tecnológico, o
mestrado em sustentabilidade em recursos

hídricos garantirá aos proﬁssionais uma formação
técnica consistente que o permitirá se diferenciar
com proposição de soluções integradas de
conservação ambiental, gestão de recursos
hídricos, políticas públicas e produção. Para mais
informações, ligue: 3557-9061
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DEPUTADOS APROVAM PROJETO QUE REFORMULA O CÓDIGO
DE TRÂNSITO
@jornalpanetus

Texto seguirá para o Senado.

O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu na
quarta-feira (24) a votação do Projeto de Lei
3267/19, do Poder Executivo, que altera o Código de
Trânsito Brasileiro. A proposta foi aprovada na forma
do substitutivo do relator, deputado Juscelino Filho
(DEM-MA), e seguirá para o Senado.
Entre outros pontos, o projeto aumenta a validade
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dez
anos e vincula a suspensão do direito de dirigir por
pontos à gravidade da infração.
Juscelino Filho incluiu no seu substitutivo ideias
contidas em 110 emendas, de autoria de 45
deputados. Ele retirou alguns pontos de resistência,
como o ﬁm da cadeirinha obrigatória. “O texto
aprovado foi construído por várias mãos, um
resultado que atende aos anseios da população”,
aﬁrmou.
Validade da CNH
De acordo com o substitutivo, a CNH terá validade
de dez anos para condutores com até 50 anos de
idade. O prazo atual, de cinco anos, continua para
aqueles com idade igual ou superior a 50 anos.
Já a renovação a cada três anos, atualmente exigida
para aqueles com 65 anos ou mais, passa a valer
apenas para os motoristas com 70 anos de idade ou
mais.
Foi aprovado pelo Plenário, por 244 votos a 212,
destaque do PSL que retirou, do substitutivo do
relator, nova exigência para os proﬁssionais que
exercem atividade remunerada em veículo
(motoristas de ônibus ou caminhão, taxistas ou
condutores por aplicativo, por exemplo).
Juscelino Filho havia proposto que os motoristas
proﬁssionais fossem obrigados a renovar a carteira a
cada cinco anos. Suprimido o trecho, eles seguirão as
regras gerais, como já acontece atualmente.
Para o deputado Abou Anni (PSL-SP), os
trabalhadores do setor de transporte não precisam de
renovação com periodicidade menor que os demais.
"Eles têm RH na garagem, médico, psicólogo. Peço
aos colegas para dar os mesmos direitos que o
particular tem ao trabalhador de transporte", disse.
Exame médico
Quanto aos exames médico e psicológico, o
substitutivo introduz na lei a exigência do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) de que eles tenham
titulação de especialista em medicina do tráfego e
psicologia do trânsito. O relator optou por não tratar
do credenciamento desses proﬁssionais. Hoje essas
regras são deﬁnidas pelos Detrans, por delegação do
Denatran.
Médicos e psicólogos terão três anos a partir da
publicação da futura lei para obterem essa
especialização. O texto cria ainda um processo de
avaliação do serviço, tanto por parte dos examinados
quanto por parte dos órgãos de trânsito em
cooperação com os conselhos regionais de medicina
e de psicologia.
Condutores cujo direito de dirigir foi suspenso, que
tenham sido condenados judicialmente por delito de
trânsito e que tenham sido enquadrados em casos
deﬁnidos pelo Contran como risco à segurança do
trânsito deverão ser submetidos a avaliação
psicológica além do curso de reciclagem.
Todas as mudanças feitas pelo projeto valerão depois
de 180 dias da publicação da futura lei.

Pontuação
Quanto à pontuação a partir da qual a pessoa tem o
direito de dirigir suspenso, o texto de Juscelino Filho
estabelece uma gradação de 20, 30 ou 40 pontos em
12 meses conforme haja infrações gravíssimas ou
não. Atualmente, a suspensão ocorre com 20 pontos,
independentemente de haver esse tipo de infração.
Assim, o condutor será suspenso com 20 pontos se
tiver cometido duas ou mais infrações gravíssimas;
com 30 pontos se tiver uma infração gravíssima; e
com 40 pontos se não tiver cometido infração
gravíssima nos 12 meses anteriores.
Para o condutor que exerce atividade remunerada, a
suspensão será com 40 pontos, independentemente
da natureza das infrações. Isso valerá para motoristas
de ônibus ou caminhões, mas também para os
taxistas e motoristas de aplicativo ou mesmo
mototaxistas.
Entretanto, se o condutor pertencente a esse grupo
quiser participar de curso preventivo de reciclagem
quando, em 12 meses, atingir 30 pontos, toda a
pontuação da carteira será zerada. Atualmente, essa
possibilidade existe para aqueles com carteiras do
tipo C, D ou E se acumulados 14 pontos.
Exame toxicológico
Juscelino Filho manteve a exigência de condutores
com carteiras das categorias C, D e E fazerem exame
toxicológico na obtenção ou renovação da CNH e a
cada dois anos e meio.
Para adaptar os prazos em razão das validades

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

WS

Energia Elétrica Solar

diferenciadas da carteira, somente os motoristas com
menos de 70 anos precisarão fazer novo exame
depois de dois anos e meio da renovação.
Atualmente, quem tem 65 anos ou mais precisa
repetir o exame depois de um ano e meio,
periodicidade que passa a ser exigida para aqueles
com 70 anos ou mais.
O relator incluiu no código uma multa de cinco
vezes o valor padrão, pontuação de infração
gravíssima, penalidade de suspensão do direito de
dirigir por três meses e necessidade de apresentar
exame com resultado negativo para acabar com a
suspensão.
A multa será aplicada se o infrator for pego
conduzindo veículo para o qual seja exigida
habilitação nas categorias C, D ou E e também para
aquele que exerce atividade remunerada com esse
tipo de veículo e não comprovar a realização do
exame toxicológico periódico quando da renovação
da CNH.
Proibições
Atualmente, para que uma pessoa possa habilitar-se
nas categorias D ou E, ou ser condutora de transporte
escolar, ônibus, ambulância ou transportar produto
perigoso, o Código de Trânsito exige que ela não
tenha cometido infração grave ou gravíssima ou não
seja reincidente em infrações médias durante os
últimos 12 meses.
Pelo texto aprovado, será exigido do proﬁssional que
ele não tenha cometido mais de uma infração

Mercearia Bom Preço
Atendimento eﬁciente

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

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

gravíssima nesse período.
Retenção de CNH
Na penalidade por dirigir com velocidade 50%
superior à permitida na via, o deputado Juscelino
Filho retirou a apreensão da CNH e a suspensão
imediata do direito de dirigir. Esta suspensão passará
a depender de processo administrativo.
No dia 29 de maio, o Supremo Tribunal Federal
(STF) julgou constitucionais esses procedimentos
incluídos no código pela Lei 11.334/06 e
questionados em ação do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Cadeirinha
Outro ponto polêmico, o uso da cadeirinha ou
assento elevado por crianças, foi incorporado ao
código, que já prevê multa gravíssima por transporte
de crianças sem observar as normas de segurança da
lei.
O relator acrescentou o limite de altura de 1,45m à
idade de dez anos. Atualmente, o código apenas
especiﬁca que as crianças devem ir no banco traseiro
e é uma resolução do Contran que obriga o uso da
cadeirinha.
Juscelino Filho também retira a possibilidade de
aplicação de multa com base em resoluções do
Contran, objeto de contestações judiciais.
Por outro lado, esse órgão regulamentará situações
em que o uso do dispositivo de retenção da criança
(assento elevado ou cadeirinha) poderá ocorrer no
banco dianteiro.

Preço justo
Produtos de qualidade
Endereço: Rua Bom Jesus, 618 / Telefone:(31) 3557-1088

Entrega imediata e sem frete em Mariana, distritos e região.
Agora Reinaldo Silva é Construrey Materiais de Construção!!!
E-mail: construrey2019@gmail.com
Tel: (31)3558-5353 /
Whatssap: (31) 98518-7082
Horário de funcionamento:
7:00h as 18:00h

Endereço: Rua Cônego Amando - nº 285- São José- Chácara
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CÂMARA APROVA MP QUE ALTERA REGRAS TRABALHISTAS
PARA EVITAR DEMISSÕES NA PANDEMIA
@jornalpanetus A MP 927 prevê medidas como antecipação de férias e de feriados, concessão de férias coletivas e teletrabalho.
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou
na quarta-feira (17) a Medida Provisória
927/20, que altera regras trabalhistas durante a
pandemia causada pelo novo coronavírus. O
projeto de lei de conversão, apresentado ontem
pelo relator, deputado Celso Maldaner (MDBSC), segue agora para análise do Senado.
A MP 927 prevê antecipação de férias e de
feriados, concessão de férias coletivas e
teletrabalho, entre outras medidas durante o
estado de calamidade pública em razão da
Covid-19, reconhecido pelo Congresso
Nacional e válido até dezembro.
Durante a sessão virtual, foi aprovada apenas
uma alteração, com apoio do relator, por meio
de uma emenda de nove partidos de centro. O
trecho incluído prevê que, na pandemia, quando
houver paralisação total ou parcial das
atividades da empresa por determinação do

poder público, ﬁcará suspenso o cumprimento
de acordos trabalhistas em andamento.
Maldaner já havia incluído em seu projeto de lei
de conversão algumas emendas apresentadas
pelos parlamentares, como a permissão do
desconto de férias antecipadas e usufruídas das
verbas rescisórias no caso de pedido de
demissão se o período de aquisição não tiver
sido cumprido pelo trabalhador.
O relator também retirou a necessidade de
concordância por escrito do empregado na
antecipação dos feriados religiosos exigida pelo
texto original do Poder Executivo. O texto
aprovado permite ainda a compensação de
horas acumuladas em banco de horas também
nos ﬁns de semana, conforme as regras da
legislação trabalhista.
“Vivemos um momento em que se busca um
objetivo comum que se sobrepõe aos interesses

individuais: a preservação de empresas e de
empregos, sem abrir mão da proteção da saúde
dos trabalhadores”, disse Maldaner, ao

justiﬁcar o parecer.
Debate em Plenário
Parlamentares contrários à MP tentaram, sem
sucesso, adiar a votação. “Não tem cabimento
que o acordo individual prevaleça sobre
acordos coletivos”, criticou o deputado Bira do
Pindaré (PSB-MA). “É uma nova reforma
trabalhista, é fazer do emprego um trabalho
escravo”, aﬁrmou a deputada Jandira Feghali
(PCdoB-RJ).
A maioria favorável ao texto aprovado
defendeu a mitigação dos impactos econômicos
da pandemia. “A MP não retira direitos dos
trabalhadores, ela dará um novo fôlego aos
empresários”, disse o deputado José Nelto
(Pode-GO). “Ninguém falou em gerar
e m p re g o s , m a s p re s e r v a r e m p re g o s ” ,
concordou o deputado Alexis Fonteyne (NovoSP).

PROPOSTA AUTORIZA BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS CONTRA
PANDEMIA MESMO NAS ELEIÇÕES
@jornalpanetus Texto altera a Lei Geral das Eleições.
O Projeto de Lei 3105/20 prevê que, nas
eleições municipais deste ano, poderá ocorrer
distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios pela administração pública desde
que com o ﬁm especíﬁco de mitigar os efeitos da
pandemia do novo coronavírus. O Congresso
Nacional reconheceu estado de calamidade
pública devido à Covid-19.
O texto em tramitação na Câmara dos
Deputados altera a Lei Geral das Eleições. Essa
norma proíbe, em ano eleitoral, a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios pela
administração pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária.

“A proposta pretende atenuar os efeitos
econômicos gerados pela crise e pelo aumento
do desemprego”, aﬁrma a autora da proposta,
deputada Geovania de Sá (PSDB-SC). “Apesar
de a Lei das Eleições já excepcionar os casos de
calamidade pública, entendo que é necessária a
alteração para citar especiﬁcamente a
pandemia de Covid-19”, continuou.
Nesta semana, o Senado aprovou proposta
(PEC 18/20) que prevê que o adiamento das
eleições municipais deste ano, dos dias 4 e 25 de
outubro para os dias 15 e 29 de novembro, em
razão da pandemia. O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, defendeu o adiamento, mas
alertou que ainda não há apoio suﬁciente entre
os deputados.

Por, Carol Pessoa
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ENTREGO MINHA FILHA À VOCÊ. E FOI ASSIM QUE ELZA, MULHER
POBRE, PRETA E PERIFÉRICA SE CASOU
@jornalpanetus

Abuso daqui e dali, uns tapas daqui e dali, Elza pari seu primeiro lho aos 12 anos de idade. Com 15 anos e dois lhos, ela vê seu o mais novo morrer de fome.

Num misto de tristeza e esperança, Elza,
pobrezinha, tem que trabalhar pra sustentar sua
família, seu marido e algoz é acometido por
uma tuberculose. E lá se vai Elza, trabalhar.
Trabalha Elza!
E num é que vaso ruim não quebra? Depois de
um ano, o diacho do marido se recupera da
doença e volta a ser o algoz de Elza. E o tempo
passou... Aos 21, até que enﬁm, Elza enviuvou,
e foi ser feliz, ou ao menos tentar! Entre um
namoro aqui e outro ali, um sofrimento aqui e
outro ali, um chamego por aí, a vida traz pra ela
um jogador, mas ora, ora, num é que era casado?
E Elza, novinha, porém já traquejada, não
aceitou ser a outra. O mundo dá voltas e anos
depois esse mesmo ex amor, volta dizendo que
saiu de casa, Elza cai de amores e vai ser feliz,
porém, quando descobrem tudo, julgam!
Quem? Elza! Aﬁnal ela acabou com o
casamento do cabra. A culpa sempre foi da
mulher. Elza passou por perdas, de pessoas, de
amor. Elza superou e canta lindamente e de uma
forma única e profunda suas dores e amores.
Malu, rica, branca, enganada e roubada pelo
marido, é deixada a mercê no Rio de Janeiro, é
excomungada pela família, execrada pela
sociedade, aﬁnal, uma mulher desquitada é uma
vergonha até mesmo como vizinha.
Adélia, ah, Adélia! Tal qual Elza, é uma mulher
periférica, mãe solo, doméstica, desacreditada
como gente, come o pão que o diabo amassa pra
levar o pão pra sua mesa. Falar que Adélia é
julgada de todas as formas seria pleonasmo
Lígia é doce, delicada e dedicada ao marido e a
família, tem uma voz de estarrecer até quem não
gosta de músicas. Mas o marido, esses maridos
às vezes são difíceis, aﬁnal ele a amava tanto
que a queria somente pra ele, era somente amor

e super proteção.
Thereza, essa é arretada! Forte e determinada,
feminista. Mas é mulher, e lugar de mulher não é
bem onde ela quiser. Casada e independente,
Thereza colhe os cravos de toda sua
independência. Uma mulher, casada com um
homem da alta sociedade, trabalhando e sem

ﬁlho? Safada!
Todas essas mulheres existem, e estão entre
nós. Elza, cantora conhecida e reconhecida.
Malus, Adélias, Lígias e Therezas estão entre
nós disfarçando seus dissabores, seus olhos
roxos, com medo dos julgamentos, e ainda
assim, sendo julgadas com olhares tortos,

piadas de extremo mau gosto e palavras que
arrebentam.
Tanto Elza, que passa sua mensagem em suas
músicas, pautando sempre o empoderamento
feminino e o preconceito, quanto Malu, Adélia,
Lígia e Thereza, personagens da série do
momento “Coisa mais Linda”, são consumidas
como puro entretenimento por uma elite que
constantemente nos presenteia nas redes sociais
com suas pérolas e alegações de “mimimi', pelo
simples fato, de que, as pessoas estão se unindo
pra discutir pautas que salvam vidas, que
libertam das amarras daqueles preconceitos e
costumes que estão enraizados em nós por
séculos, e como uma erva daninha toma conta
de boa parte dessa sociedade doente, que ainda
acha que feminismo e preconceito é apenas
mimimi. Ah, como eu gostaria que essas
pessoas abrissem seus corações e suas cabeças e
entendessem a mensagem, todas as histórias
acima, tanto a de Elza que é real, como as
ﬁctícias, se passaram a décadas atrás, porém são
tão atuais que, em pleno 2020 as mulheres
morrem, por serem mulher, por serem negras e
por buscarem seus direitos. A arte tem o
brilhante papel de atingir um número imenso de
pessoas, porém algumas pessoas sofrem com
uma seleção visual, auditiva e moral especíﬁca,
onde não conseguem (apesar de acharem que
conseguiram) absorver a verdadeira mensagem
que contêm essas produções.
E como diria a grande Elza Soares,
“Mil nações moldaram minha cara
Minha voz uso pra dizer o que se cala
O meu país é meu lugar de fala”.
Vejam Coisa mais Linda, ouçam Elza e tantas
outras mulheres maravilhosas, mas vejam
direito, com empatia e noção da realidade.

ARTESÃOS TÊM DIREITO A RENDA MÍNIMA EMERGENCIAL
@jornalpanetus

Medida é prevista em lei oriunda de projeto aprovado pela ALMG para combater os efeitos da pandemia.
Plenário da ALMG no dia 4 de junho.
Ela se baseia no fato de que a produção cultural,
incluindo o artesanato regional mineiro
responsável pela sobrevivência de centenas de
famílias, foi duramente afetada pela pandemia.

Já estão em vigor, em Minas Gerais, outras duas
leis oriundas de projetos aprovados na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para o
enfrentamento da pandemia causada pelo novo
coronavírus. Elas foram sancionadas pelo
governador Romeu Zema e publicadas no Minas
Gerais, Diário Oﬁcial do Estado, de sábado (27/6).
Uma delas é a Lei 23.665, de 2020, originária do
Projeto de Lei (PL) 1.810/20, do deputado Doutor
Jean Freire (PT). O objetivo é apoiar os artesãos e
empreendedores solidários.
A nova lei permite que esses artesãos e pequenos
empreendedores, cadastrados nos programas
estaduais de apoio ao artesanato e à economia
popular e solidária, passem a receber do governo a
renda mínima emergencial e temporária, de modo
que possam garantir as condições de
sobrevivência, segurança alimentar e higiene
necessárias à prevenção da Covid-19.
O projeto que deu origem à norma, a qual altera a
Lei 23.631, de abril de 2020, que dispõe sobre a
adoção de medidas para o enfrentamento do estado
de calamidade pública decorrente da pandemia de
Covid-19, foi aprovada pelos deputados no

Foto: Divulgação

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

Endereço: R. do Catete, 427 - Centro, Mariana
Telefone: (31) 3557-2937

Nova norma deﬁne critérios para divulgação de
informações
Também foi publicada a Lei 23.666, de 2020, que
acrescenta o artigo 19-A à Lei 23.631. A origem foi
o PL 1.939/20, do deputado Charles Santos
(Republicanos).
A norma deﬁne que o Estado divulgará a
destinação dos bens, equipamentos e insumos de
saúde adquiridos para o enfrentamento da
pandemia e em condições de serem reaproveitados,
após o término da vigência do estado de
calamidade pública decorrente da pandemia.
Quando os bens, equipamentos e insumos de
saúde forem destinados a municípios e entidades
de saúde, no entanto, o Estado deverá divulgar,
previamente à destinação, a relação dos itens
disponíveis e os critérios que foram usados para a
seleção dos destinatários.
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SENADORES COMEMORAM ACORDO DE BRASIL E REINO
UNIDO PARA VACINA CONTRA A COVID-19
@jornalpanetus Facebook: Jornal Panetu’s - Site: www.jornalpanetus.com.br
O governo federal anunciou que fechou um acordo
com a Universidade de Oxford e um laboratório,
ambos do Reino Unido, para a produção futura de
uma vacina contra a covid-19. A notícia foi recebida
com esperança e comemoração por vários
senadores, que se manifestaram em redes sociais
nos últimos dias. A vacina ainda está em
desenvolvimento, mas já está sendo testada em
voluntários brasileiros.
Para o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), a
parceria é uma “ótima notícia”. Ele explica que o
acordo prevê transferência de tecnologia para o
Brasil.
O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) informou
que o acordo envolve a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), a Universidade de Oxford e a empresa
biofarmacêutica AztraZeneca, e prevê a produção
de 100 milhões de doses no Brasil assim que

possível.
Na opinião do senador Eduardo Braga (MDB-AM),
a notícia é boa, mas ele ressalta que a vacina ainda
está em testes e que a população não pode relaxar o

isolamento social e outras medidas de prevenção.
“É tudo com que mais sonhamos agora: uma
vacina contra a covid-19! Mas não dá para
comemorar por antecipação nem para afrouxar o

isolamento e os cuidados para evitar o contágio.
Ainda não está de fato comprovada a eﬁcácia da
vacina”, escreveu Eduardo Braga no Twitter.
A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA)
elogiou o governo pela iniciativa. Ela disse que essa
vacina é, no momento, a mais promissora contra a
covid-19: “Pandemia se combate com ciência e não
com fake news”.
Os senadores Jorge Kajuru (Cidadania-GO),
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Plínio Valério
(PSDB-AM) também divulgaram a notícia em suas
redes sociais.
Na semana passada, em audiência pública na
comissão mista que acompanha as medidas do
governo federal para o enfrentamento da pandemia
de coronavírus, o ministro interino da Saúde,
Eduardo Pazuello, já havia adiantado aos
parlamentares a assinatura do acordo.

RENDA BRASIL: NOVO BENEFÍCIO VAI PAGAR R$ 300, VEJA
QUEM PODE RECEBER
@jornalpanetus Programa de benefícios elaborado na gestão, Jair Bolsonoro.
O programa de Renda mínima permanente do
governo Bolsonaro intitulado Renda Brasil
pagará um valor entre R$ 200 a R$ 300 aos
beneﬁciários, disse Paulo Guedes, ministro da
economia. O Renda Brasil irá ampliar o Bolsa
Família e englobar diversos outros programas do
governo.
Com isso o Renda Brasil terá uma abrangência
superior ao Bolsa Família que paga os
beneﬁciários um valor que varia entre R$ 89 a R$
205 para famílias com crianças ou adolescentes
na escola. No total são 13,5 milhões de famílias
beneﬁciadas pelo programa de acordo com a
Caixa Econômica Federal.
As expectativas do governo é de que cerca de 31

milhões de cidadãos sejam beneﬁciados pelo
Renda Brasil, incluindo 20 milhões de pessoas
que recebem o Auxílio Emergencial pelo Bolsa
Família e mais 11 milhões que foram incluídos
recentemente para ter direito ao benefício.
De acordo com informações o ministério da

economia desenvolveu uma estratégia para as
outras 25 milhões de pessoas que são pequenos
empresários e trabalhadores informais que não
farão parte do Renda Brasil.
Para estes trabalhadores a ideia é que os mesmos
possam ser formalizados por meio da Carteira

Digital Verde e Amarela, novo programa que
será lançado e funcionará como uma espécie de
“rampa” de acesso social, para sair da assistência
do auxílio emergencial para a formalização e
inclusão no mercado de trabalho.
A pandemia do novo coronavírus, mostrou um
outro lado em que revelou a necessidade de
fortalecer os programas sociais que na verdade
não atinge quem deveria, que são os mais
necessitados no país.
O Renda Brasil é a aposta da equipe econômica
do governo para evitar uma queda da economia e
proteção dos vulneráveis que já foram
identiﬁcadas durante o programa do Auxílio
Emergencial e com o próprio ﬁm do programa.
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ETANOL SERÁ VENDIDO DIRETO DAS USINAS PARA OS POSTOS,
DIZ PRESIDENTE
Conselho
Nacional
dePanetu’s
Política
Energética
estabeleceu
diretrizes.universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
Facebook:
uma
década
Jornal
para
a realização
- Site:
dewww.jornalpanetus.com.br
um
sonho comunitário
@jornalpanetus Quase
O presidente Jair Bolsonaro
informou nesta quarta-feira (1º)
que o Conselho Nacional de
Política Energética estabeleceu
diretrizes para que o etanol possa
ser vendido das usinas diretamente
para os postos de combustíveis. “A
venda direta de etanol pode
proporcionar maior concorrência
no setor e baratear o preço dos
combustíveis nas bombas”,
escreveu em publicação nas redes
sociais. O presidente não detalhou
quais são as diretrizes.
Atualmente, a norma da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP)
estabelece que todo combustível

deve passar por empresa
distribuidora antes de chegar às
bombas dos postos. Em diversas
ocasiões, Bolsonaro já defendeu a
venda direta como forma de
reduzir os preços dos
combustíveis.
Um projeto de decreto legislativo
para liberar a venda sem
intermediários também está
tramitando na Câmara dos
Deputados. Ele foi aprovado pela
Comissão de Minas e Energia no
ﬁm de 2019 e está sendo analisado
pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJ), para
depois seguir para votação no
plenário.

REFORMA PROPÕE ALTERAÇÃO DA IDADE MÍNIMA PARA
APOSENTADORIA
Professores
Facebook:
uma década
manterão
Jornal
para
Panetu’s
direito
a realização
de se
- Site:
aposentar
dewww.jornalpanetus.com.br
um sonho
cincocomunitário
anos mais cedo.
universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Entre as propostas do projeto de Reforma da
Previdência de servidores civis estaduais
mineiros está a mudança da idade mínima para
aposentadoria. O limite passará de 60 para 65
anos, no caso dos homens, e de 55 para 62 anos,
no caso das mulheres. A alteração acompanha
um movimento geral e é reﬂexo do novo
panorama em todo o mundo, que passa por um
aumento da expectativa de vida da população.
Com os modernos recursos da medicina, a
melhora do saneamento básico, entre outros
fatores, tanto homens quanto mulheres
ampliaram sua qualidade e tempo de vida.
A mudança na idade para aposentadoria tem
sido seguida pela maior parte dos estados
brasileiros que já ﬁzeram seus ajustes. Dos 20
estados que já aprovaram suas reformas, 14
adotaram o mesmo modelo de idade mínima. A
União também segue esse critério, além, de pelo
menos outros 46 países no mundo, segundo
estudo do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), de 2018.
Vale lembrar que, na elaboração da proposta do
Governo de Minas, foi levada em conta a
peculiaridade do trabalho dos servidores da
Educação. Professores continuam a ter menos
cinco anos na idade mínima para se aposentar.
Neste caso, permanece a exigência de 60 anos
para os homens e 57 para as mulheres.
Garantia de salários
A aprovação da Reforma da Previdência do
regime próprio de Minas Gerais ajuda o Estado
a garantir condições de honrar com o
pagamento de vencimentos de todos os
servidores - ativos, inativos e pensionistas. Com
a proposta aprovada, o Governo deve

economizar R$ 32,6 bilhões em dez anos,
assegurando não só o pagamento dos salários,
como também mais recursos para investir em
Saúde, Educação e Segurança.
"A Reforma da Previdência é necessária para
garantir o pagamento de aposentadorias e
pensões de categorias absolutamente
importantes para a a execução de políticas
públicas, como a dos professores, que se

dedicam tanto à prestação do serviço público",
ressalta o secretário de Governo, Igor Eto.
Tempo de contribuição
O projeto enviado pelo governador Romeu
Zema à Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) altera, ainda, o tempo de
contribuição, para garantir condições mais
dignas de aposentadoria aos servidores
mineiros. O período, que é atualmente de 35

anos para homens e 30 para mulheres, passará
a ser de 25 anos para todos. Para manter o valor
integral, serão necessários 40 anos de
contribuição.
Direito adquirido
O servidor que já tem os pré-requisitos para se
aposentar até a data da entrada em vigor da
nova lei poderá dar início no procedimento
com base na legislação atual.
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FALTA DE REMÉDIOS PARA TRATAR COVID-19 PREOCUPA
DEPUTADOS MINEIROS
@jornalpanetus Reforma da previdência também foi debatida no Plenário. Deputados criticam inclusão de temas trabalhistas nos projetos.
A preocupação com o aumento da
contaminação pela Covid-19 em Minas e no
Brasil e os vários impactos dessa situação deram
o tom da reunião de Plenário desta terça-feira
(30/06). Alguns dos parlamentares da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) também se
posicionaram com relação à reforma da
previdência proposta pelo Governo do Estado.
A falta de medicamentos, especialmente
anestésicos, e outros insumos para atender
infectados que precisam ser entubados, foi
abordada pelo deputado Arlen Santiago (PTB).
“Temos um problema nacional, e até mundial, de
falta de anestésicos e um aumento de preço de até
500%”, denunciou.
O deputado anunciou que solicitará à ALMG
que faça esforços para que Polícia e Ministério
Público Federais e o Exército ajam nessa questão:
“Não é possível que especuladores atuem
sumindo com medicamentos para especular com
os preços dos produtos. Essa situação é
inconcebível e tem que ser enquadrada na Lei de
Segurança Nacional”, reagiu ele, defendendo a
tipiﬁcação dessa prática como crime doloso.
Por ﬁm, o parlamentar também lamentou o
avanço do que chamou de “Covidão”. “Temos
visto prisões de prefeitos e outros gestores por
desvios de recursos que deveriam ser utilizados
no combate à pandemia da Covid-19”, aﬁrmou.
"O governo Bolsonaro tem enviado recursos para
os Estados e municípios e o dinheiro deve ser bem
aplicado“, concluiu.
Linha de frente
Já o deputado Doutor Jean Freire (PT) lamentou
o aumento de casos e de mortes por Covid-19 em
Minas e disse que retomou sua atuação como
médico durante a pandemia, atendendo pacientes
em enfermaria. Segundo o deputado, a situação
torna-se dramática com a falta de remédios. E
aﬁrmou que é preciso investigar porque esses
insumos estão em falta e veriﬁcar se não haveria
pessoas estocando os produtos para inﬂacionar os

Foto: Divulgação

preços.
Também preocupado com o quadro atual, o
presidente da Comissão de Saúde, deputado
Carlos Pimenta (PDT), considerou que o governo
estadual tem feito sua parte na contenção da
pandemia, mas advertiu que os cidadãos também
precisam colaborar e ﬁcar em casa sempre que
possível. “Os cidadãos têm direitos, mas também
têm deveres. E o dever agora é ﬁcar em casa”,
disse.
O parlamentar aﬁrmou, ainda, que alguns
prefeitos têm mantido os comércios locais abertos
porque acreditam que isso será importante para
suas reeleições. A eles, Carlos Pimenta pediu
responsabilidade com a vida da população.
Inclusão de temas trabalhistas na reforma é
questionada
A mescla, no projeto de reforma da previdência,
de questões previdenciárias com medidas que
afetam a carreira do servidor foi criticada durante
a reunião.
O presidente da Comissão de Segurança,

deputado Sargento Rodrigues (PTB), classiﬁcou
a reforma da previdência como “pacote de
crueldades”. Para ele, nas proposições que
contêm as medidas propostas pelo governo, está
inserida uma grande reforma administrativa que
altera a política remuneratória dos servidores
civis e militares do Estado, cortando a maioria dos
benefícios.
O parlamentar citou matéria do Portal Uai na qual
foi divulgado que a renúncia ﬁscal do governo em
2019 foi de R$ 6,2 bilhões. E lembrou que a
economia com a reforma da previdência será da
ordem de R$ 2,3 bilhões. “Então, a reforma da
previdência vai contribuir com um terço do que o
Estado deixou de arrecadar de impostos de
grandes empresas em 2019. O governo quer fazer
e c o n o m i a n a s c o s t a s d o s e r v i d o r. É
inadmissível”, lamentou.
Sargento Rodrigues divulgou que, nesta quartafeira (1º), participará de reunião com sindicatos e
associações de servidores para marcar uma
grande marcha até a Cidade Administrativa. “Tem

que haver um debate aprofundado sobre este
tema. Faço apelo a todos os servidores, para que
participem deste ato”, conclamou.
O deputado Virgílio Guimarães (PT) considerou
inoportuno misturar o tema previdenciário com
outros aspectos pertinentes ao servidor. “A
reforma de questões da previdência aqui tem a
ver com a adaptação da legislação mineira à lei
previdenciária nacional. Mas os outros pontos,
de caráter trabalhista, devem ser deixados para
outro momento”, recomendou.
Poder aquisitivo
Por outro lado, o parlamentar aﬁrmou não ser
daqueles que acham que qualquer reforma da
previdência é ruim. “Sempre ﬁz uma abordagem
realista a respeito do tema, mostrando que certas
medidas ﬁscais devem ser tomadas. Muitas
coisas mudam, como a expectativa de vida, e a lei
tem que acompanhar isso”, declarou. Ponderou,
entretanto, que não seria adequado promover
perda de poder aquisitivo do servidor nesta
situação de pandemia nem propor o arrocho
salarial como caminho para atingir o objetivo.
Por ﬁm, a deputada Celise Laviola (MDB)
declarou que tem recebido comunicações de
servidores públicos de várias regiões a respeito da
reforma da previdência. Ela respondeu a eles que
a reforma é necessária, mas será feita com
responsabilidade na ALMG. “É uma imposição
legal, mas vamos ver o que pode melhorar. Farei
tudo para amenizar a situação do servidor, de
forma responsável, mantendo a sustentação
ﬁnanceira do Estado”, aﬁrmou.
Mariana
A deputada disse ainda que recebeu várias
comunicações sobre os possíveis cortes em
auxílios garantidos pela Vale a pessoas atingidas
pelo rompimento da barragem de Fundão, em
Bento Rodrigues, distrito de Mariana (Região
Central). Ela anunciou reunião com responsáveis
pelo auxílio para saber o que está acontecendo e
para informar aos atingidos.

SANEOURO INICIA RECADASTRAMENTO DE CLIENTES DE PORTA
EM PORTA EM OURO PRETO
@jornalpanetus

Reforço estrutural, com ampliação de leitos e expansão da rede laboratorial, trará benefícios para população também no futuro.

A SANEOURO, concessionária responsável
pelos serviços de saneamento para o
abastecimento de água e esgotamento em Ouro
Preto, inicia nesta quarta-feira (01),
o recadastramento dos seus clientes.
O objetivo é atualizar o banco de dados
cadastrais de todo o Município - oriundo da
antiga gestão do Semae - a ﬁm de evitar
duplicidade de contas, agilizar o atendimento e
personalizar os serviços prestados. “As
informações desatualizadas têm gerado muito
transtorno aos moradores que têm recebido
múltiplas cobranças. A regularização trará
mais segurança na emissão das contas, além de
nos ajudar a traçar o perﬁl dos clientes e
dimensionar a distribuição dos sistemas de
saneamento na cidade”, explica a
superintendente da SANEOURO, Elisa Ribeiro.
O recadastramento vai acontecer de porta em
porta até dezembro, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 11h30, e
será feito pela equipe da GS Inima Serviços em
parceria com a Topázio Geologia, Meio
Ambiente e Serviços. Os agentes de cadastro
estarão uniformizados a serviços da
SANEOURO e identiﬁcados com crachá com

Foto: Divulgação

foto. Os trabalhos vão começar por Cachoeira
do Campo.
É importante que o proprietário esteja no
imóvel para que preencha os dados cadastrais
(nome completo, RG, CPF, telefone e e-mail).
Caso não tenha ninguém na residência ou o
morador não seja identiﬁcado como
proprietário, será deixado um comunicado para
o cliente entrar em contato por meio dos canais
de atendimento. Para imóveis alugados, os
locatários devem apresentar documentos
contratuais para atualização das informações.
Na ocasião, será assinado contrato de prestação
de serviços entre cliente e empresa. Essa medida
está garantida na Lei 1.126/2018, de acordo com
a regulamentação dos serviços.
A SANEOURO reforça que toda a equipe está
em campo seguindo as recomendações da
Organização Mundial de Saúde (OMS) para
preservar a saúde de nossos colaboradores e
clientes.
Para mais informações, os clientes podem
acessar os canais de atendimento da
SANEOURO. Telefones: (31) 99995- 5084;
(31) 99794-5950; (31) 99665-7071; (31) 998535014; (31) 3350-5152; 0800 026 1155.

Eletrônica
Qualidade nos serviços
prestados! Pontualidade no prazo!

Pão fresquinho e
muitas delícias
todos os dias!

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

Endereço: Avenida Manoel Leandro Correia - 220 - Centro
Telefone:(31) 35582072
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DEPUTADOS APROVAM ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
PARA NOVEMBRO; PEC SERÁ PROMULGADA HOJE
@jornalpanetus

Em razão da pandemia, a eleição será transferida para os dias 15 e 29 de novembro (1º e 2º turnos).

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quartafeira (1º) a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 18/20, que adia as eleições municipais
deste ano devido à pandemia causada pelo novo
coronavírus. O placar de votação da PEC no
segundo turno foi de 407 votos a 70. Pouco antes,
no primeiro turno, foram 402 votos favoráveis e
90 contrários.
Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), o texto será promulgado nesta
quinta-feira (2), às 10 horas, pelo Congresso
Nacional.
Oriunda do Senado, a PEC determina que os
dois turnos eleitorais, inicialmente previstos para
os dias 4 e 25 de outubro, serão realizados nos
dias 15 e 29 de novembro. Por meio de uma
emenda de redação, deputados deﬁniram que
caberá ao Congresso decidir sobre o adiamento
das eleições por um período ainda maior nas
cidades com muitos casos da doença.
“A alteração do calendário eleitoral é medida
necessária no atual contexto da emergência de
saúde pública”, defendeu o relator, deputado
Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR). “Os
novos prazos e datas são adequados e
prestigiam os princípios democrático e
republicano, ao garantir a manutenção das
eleições sem alteração nos mandatos”,
continuou.
Calendário eleitoral
Além de adiar as eleições, a PEC, de autoria do
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
estabelece novas datas para outras etapas do
processo eleitoral de 2020, como registro de
candidaturas e início da propaganda eleitoral
gratuita (veja quadro). Apenas a data da posse
dos eleitos permanece a mesma, em 1º de janeiro
de 2021.
Debate amplo
Jhonatan de Jesus destacou que as mudanças
resultaram de debates entre Câmara, Senado e
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com a

participação de representantes de entidades,
institutos de pesquisa, especialistas em direito
eleitoral, infectologistas, epidemiologistas e
outros proﬁssionais da saúde.
No Plenário, os deputados Hildo Rocha (MDBMA) e Bia Kicis (PSL-DF) criticaram a
proposta. Para Rocha, o adiamento favorecerá os
atuais prefeitos e vereadores. “Os governantes
poderão fazer mais propaganda, ferindo a
isonomia”, aﬁrmou. Kicis alertou para possível

aumento dos gastos públicos.
Prazo maior
O TSE ainda analisa as ações necessárias para
garantir a realização das eleições com as
garantias à saúde. Se houver necessidade de
adiamento maior em determinada cidade, a PEC
prevê que, após pedido do TSE instruído por
autoridade sanitária, o Congresso deverá aprovar
decreto legislativo para remarcar o pleito, tendo
como limite o dia 27 de dezembro.

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

Na versão do Senado, essa regra referia-se a caso
de um estado inteiro sem condições sanitárias
para realizar os turnos em novembro. Para
município em particular, a decisão caberia ao
TSE. A partir de destaque apresentado pelo bloco
do PP, deputados optaram por uniﬁcar as
normas, mantendo a decisão no âmbito do
Congresso.
Outro destaque do bloco do PP, também
aprovado pelo Plenário, retirou da PEC
determinação para que o TSE promovesse
eventual adequação das resoluções que
disciplinam o processo eleitoral de 2020. Pela
legislação infraconstitucional em vigor, as
normas já estão aprovadas desde março e não
podem ser alteradas.
Outros pontos
A PEC 18/20 contém outros pontos
importantes. Os principais são:
Os prazos de desincompatibilização vencidos
não serão reabertos;
Outros prazos eleitorais que não tenham
transcorrido na data da promulgação da PEC
deverão ser ajustados pelo TSE considerando-se
a nova data das eleições;
Os atos de propaganda eleitoral não poderão ser
limitados pela legislação municipal ou pela
Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver
fundamentada em prévio parecer técnico
emitido por autoridade sanitária estadual ou
nacional;
A prefeitura e outros órgãos públicos municipais
poderão realizar, no segundo semestre deste ano,
propagandas institucionais relacionadas ao
enfrentamento da pandemia de Covid-19,
resguardada a possibilidade de apuração de
eventual conduta abusiva, nos termos da
legislação eleitoral.
Para efetivar todas as mudanças, a PEC torna
sem efeito, somente neste ano, o artigo 16 da
Constituição, que proíbe alterações no processo
eleitoral no mesmo ano da eleição.
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PRORROGADA SUSPENSÃO DE PRAZO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
@jornalpanetus Nova data é 31 de julho, em função do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19.
Executivo, em razão da situação de emergência
em saúde pública no Estado. Essa é a terceira
alteração de data desde a publicação do primeiro
decreto, que previa inicialmente a suspensão dos
prazos dos processos administrativos até 30 de
abril.
Essas medidas se baseiam em normas publicadas
anteriormente, entre as quais a Resolução da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
5.529, de 25 de março, que reconhece o estado de
calamidade pública no Estado em decorrência da
doença provocada pelo novo coronavírus.

Foi publicado no Diário Oﬁcial de Minas Gerais
desta terça-feira (30), o Decreto 47.994, assinado
pelo governador Romeu Zema. Ele prorroga, até
31 de julho deste ano, a suspensão dos prazos de
processos administrativos, em função da
pandemia de Covid-19.
O norma altera o Decreto 47.890, de 19 de março
deste ano, que dispõe sobre a prorrogação da
vigência de convênios, parcerias e instrumentos
congêneres e sobre a suspensão de prazos de
processos administrativos no âmbito da
Administração Pública direta e indireta do Poder

CAIXA: "MESMO COM INTERMITÊNCIA, CLIENTES CONSEGUEM
FAZER OPERAÇÕES"
@jornalpanetus Banco presta esclarecimento a consumidores.
A Caixa Econômica Federal informou nesta
quarta-feira (1º), em Brasília, que, mesmo com
a intermitência nos sistemas, devido a uma
atualização, os clientes conseguem fazer
operações.

Segundo o banco, na terça-feira (30) foram
realizadas “ações de melhoria nos sistemas do
banco com objetivo de aumentar a capacidade
de atendimento, o que gerou intermitência em
alguns canais de atendimento”.

“O banco informa ainda que, mesmo com a
intermitência, os clientes e beneﬁciários estão
conseguindo concluir as operações, seja no
Caixa Tem, no IBC [Internet Banking Caixa] ou
no processamento de folhas de pagamento.”

A Caixa citou que, mesmo com a intermitência,
cerca de 255 mil boletos foram pagos na
segunda e na terça-feira desta semana pelo
Caixa Tem, demanda três vezes maior do que a
registrada na semana passada.

EDIÇÃO DE 2020 DO CONCURSO COMIDA DI BUTECO É CANCELADA
@jornalpanetus Devido à pandemia, tradicional evento de petiscos será realizado só em abril de 2021.
Um dos festivais de petiscos mais famosos do
país, o Comida di Buteco anunciou que a edição de
2020 do concurso não vai acontecer. O motivo é a
pandemia provocada pelo novo coronavírus.
Em março, quando começou a quarentena, o
evento, que tradicionalmente ocorre entre os meses
de abril e maio, havia sido remarcado para de 10 de
julho a 9 de agosto. Agora, divulgou a nova edição
somente para o ano que vem: 10 de abril a 10 de
maio de 2021.
Em comunicado, o evento aﬁrma que criou um
comitê de crise e que após o período de 90 dias de
acompanhamento da situação da pandemia, houve

um consenso para postergar o festival para o
próximo ano.

"Temos ciência do que representa este adiamento
em termos de custos para o CDB, para os botecos

participantes, para as marcas patrocinadoras e
parceiros, mas, agora, o mais importante é garantir
a segurança do público e a longevidade do
concurso, pois tempos melhores virão", aﬁrmam.
Lançado em 2000 em Belo Horizonte, o Comida di
Buteco está presente em 21 cidades do país.
O concurso avalia os botequins com notas de 0 a
10 em disputa decidida pelo público e por um júri
convidado. Embora higiene, atendimento e
temperatura da bebida sejam levados em
consideração, o maior atrativo do campeonato são
as receitas destacadas pelos estabelecimentos
participantes.

FECOMÉRCIO MG OFERECE SOLUÇÕES E SERVIÇOS PARA
EMPRESÁRIOS DO SETOR TURÍSTICO MINEIRO
@jornalpanetus Facebook: Jornal Panetu’s - Site: www.jornalpanetus.com.br
Em parceria com a empresa Tourqual e a startup
Smart Tour, a entidade irá oferecer ferramentas
que contribuirão para o desenvolvimento das
atividades empresariais turísticas durante o
enfrentamento ao Covid-19.
O ano de 2020 iniciou com grandes expectativas
para o setor de turismo, principalmente, pela
quantidade de feriados prolongados. Só no
primeiro semestre eram seis datas previstas. No
entanto, a pandemia do novo coronavírus (Covid19) provocou uma reviravolta nas atividades
turísticas em todo o mundo.
Desde o início do surto de Covid-19, inúmeros
serviços ligados ao turismo foram cancelados ou
remarcados por clientes e prestadores. Com isso, o
setor acumula prejuízos mensais que, somados, já
chegam a R$ 62,56 bilhões, conforme dados da

Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
Em Minas Gerais, os impactos no faturamento
chegaram a 100% no mês de maio para 25,8% dos
empresários do setor, segundo um levantamento
do Núcleo de Pesquisas e Estatística do
Observatório do Turismo do Estado.
Diante desse cenário de incertezas, muitos
empresários do setor precisaram se reinventar para
continuar com suas atividades. Com o intuito de
fortalecer a atividade turística, a Fecomércio MG
implementou um canal exclusivo de atendimento
aos empresários e uma consultoria de diagnóstico
gratuita e personalizada, orientadas pela equipe de
Negócios Turísticos da entidade.
A analista de turismo da Federação, Milena
Soares, observa que retorno das atividades será

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

diferente, com o início de uma nova era para o
turismo, mais seguro em termos de exigências
sanitárias. “Estamos vivenciando uma situação
atípica em todos os setores produtivos. Por isso,
reinventar e planejar o negócio são atitudes
imprescindíveis ao empreendedor do turismo, que,
com organização, pode atrair uma demanda
retraída e ainda mais exigente pelo valor dos
serviços.”
Não por acaso, a Fecomércio MG contará com a
participação de parceiros para fortalecer as
atividades da área de Negócios Turísticos da
entidade. São eles, a empresa Tourqual (protocolo
de qualidade em equipamentos e serviços
turísticos) e a startup Smart Tour (monitoramento
inteligente de ﬂuxo turístico). Elas readequaram
seus serviços aos empresários para que eles

possam garantir qualidade e segurança aos seus
clientes durante a pandemia.
“Nós acreditamos que por meio dessas e de outras
parcerias já ﬁrmadas pela Fecomércio MG,
conseguiremos potencializar relações e contribuir
para a manutenção e o desenvolvimento das
atividades que compõem toda a cadeia turística
mineira”, ressalta Milena.
Soluções de combate ao Covid-19
O setor de turismo é uma das atividades mais
impactados pela crise econômica e social
decorrente do Covid-19. Diante desse cenário, a
Fecomércio MG em parceria com empresa
Tourqual e a startup Smart Tour oferecem
soluções para o enfrentamento aos efeitos
ﬁnanceiros decorrentes do Covid-19. São elas:
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COMEÇOU A SENTIR DORES NAS PERNAS?
Leandro
P. década
Chagas
- Panetu’s
Fisioterapeuta
Facebook:
uma
Jornal
para
a realização
- Site:
dewww.jornalpanetus.com.br
um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Para iniciarmos a segunda metade
do ano separei um tema que abrange todas as
idades e sexos. Hoje, falaremos sobre trombose,
aﬁnal, todos estamos sujeitos a desenvolvê-la. Já
adianto que existem diferentes tipos e formas de
trombose, mas aqui abordaremos apenas a mais
comum, a Trombose Venosa Profunda.
Garanto que algum dia você ouviu
falar sobre Trombose. Algum amigo ou
conhecido desenvolveu algo assim e logo surgiu
a palavra “embolo” na conversa. Contudo,
apesar de comentarmos a tragédia pela qual
alguns passaram desenvolvendo um trombo,
não divulgamos as formas de prevenção. Não
cometeremos o mesmo erro hoje.
P a r a s a b e r c o m o p r e v e n i r,
precisamos saber o que é Trombose. Trata-se do
bloqueio da passagem de sangue em veias
grandes das pernas e das coxas. Esse bloqueio
acontece pela formação de um trombo, ou seja,
um coágulo sanguíneo entupindo a veia e
impedindo a passagem do ﬂuxo de sangue.
É comum sentir dor na região em
que se forma o trombo. Além disso, podemos
observar vermelhidão e aumento da temperatura
no local, assim como rigidez muscular.
Apesar de ser um problema mais
comum em mulheres, homens também
desenvolvem trombose. Quando falamos de
pessoas mais jovens, entre 20 a 40 anos, a
Trombose é mais incidente entre mulheres por
maior exposição à fatores de riscos como
gestação ou uso de anticoncepcionais. No
entanto, a trombose ainda pode ocorrer por falta

de movimentação, seja por longos tempos
parado em frente à um computador ou viajando
dentro de um carro.
“Mas Leandro, eu não sou mulher,
não tomo anticoncepcionais e nem vou ﬁcar
gestante. Ainda tem como eu ter trombose?!”
Claro que tem! São várias as causas
de trombose no corpo humano. Já adianto para
você o seguinte: a maioria delas são evitáveis!
Os principais fatores que podem
causar trombose são:
Tabagismo (Evitável);
Ficar muito tempo sentado ou
deitado (Evitável);
Gravidez (Quase evitável – mas
lembre-se que estar grávida não é algo ruim!);
Obesidade (Evitável – apesar de
dizer isso, batalho contra a balança atualmente);
Hereditariedade;
Varizes;
Idade avançada;
Insuﬁciência cardíaca;
Tumores Malignos;
Histórico de Trombose.
Sempre que tocamos nesse assunto,
ao menos uma pessoa lembra de relacionar
trombose e viagens de avião. Apesar de que,
durante o voo o risco deste problema aparecer é
maior, o motivo não difere muito das viagens
longas em carros ou dos tempos em jogos de
vídeo-games ou computadores. Ficamos muito
tempo sem mover as pernas, isso aumenta o
risco da trombose. Não abordarei aqui
problemas relacionados à altitude.

Em época de quarentena, vale a
pena ﬁcar atento aos seus familiares em casa.
Pessoas mais velhas, com maior diﬁculdade para
caminhar, gestantes ou pessoas com histórico de
infarto agudo do miocárdio devem ser
cuidadosamente monitorados, pois possuem
mais risco de desenvolver um trombo. Vale a
pena observar atentamente os hábitos, incentivar
a movimentação e não ignorar os sintomas, caso
apareçam.
Para piorar a situação, o maior risco
da trombose se dá pela possibilidade do trombo
(aquela porção de sangue coagulado que
bloqueou a veia) se soltar e começar a andar pelo
corpo. Nesse momento ele não mais chama
trombo e recebe o nome de Embolia, uma massa
de sangue coagulado que é deslocada pelo ﬂuxo
sanguíneo.
Enquanto se desloca pelo corpo, a
embolia pode ﬁcar presa no cérebro, nos
pulmões, no coração ou qualquer outra área do
corpo. Independente de onde ﬁcar, irá gerar uma
lesão. Por isso devemos ﬁcar sempre atento aos
sintomas, pois complicações graves como
embolia, podem provocar lesões graves,
inclusive a morte.
O tratamento para Trombose não é
mistério, temos várias formas de lidar com o
problema. Aqui, porém, vamos focar em como
evitar o problema, pois esse é o nosso principal
objetivo. Os cuidados para prevenir trombose
não são difíceis de seguir, basta querer e tentar,
dia após dia.
Hoje, em vez de dicas, vamos para

uma lista de cuidados para prevenir esse
problema:
1 - Mantenha-se em movimento:
Faça atividades físicas regularmente, como
rotina (achou que não falaria sobre atividade
física hoje?!)
2 - Mantenha uma dieta equilibrada:
Junto ao controle do peso, evitando ganhar
muitos quilinhos, evite o consumo de álcool e
não abuse de alimentos gordurosos. No caso de
alguma dúvida em relação à dieta, procure um
Nutricionista para te auxiliar nesse processo.
Vale a pena corrigir a alimentação, verá que a
qualidade de vida é alavancada, melhorando
muito com a dieta correta.
3 - Pare de fumar!
4 – Beba água. Ingerir bastante
líquido irá te estimular a ir mais ao banheiro,
logo além de bem hidratado, passará menos
tempo parado.
No caso de perceber algum sintoma,
procure um médico para ser avaliado. O
diagnóstico da Trombose é realizado por exame
clínico e apenas o proﬁssional médico, com
auxílio dos exames que julgar necessários,
poderá fechar tal diagnóstico.
No caso de dúvidas, me contate pelo
WhatsApp (35) 9970-3949 ou ligue e marque
sua consulta na clínica Atrapopens - Mariana
(31) 3558-4096.
Despeço-me hoje, mas volto!
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
As eleições vem por aí e para tanto é preciso
esclarecer que a reprodução virtual de jornal
impresso até a antevéspera das eleições deve ser
feito apenas no sítio do próprio jornal,
independentemente de seu conteúdo sendo
obrigatório que essa reprodução respeite
integralmente o jornal impresso, o conteúdo
editorial, isso signiﬁca que o candidato não
poderá alterar com grifos, negritos, destaque de
cores ou qualquer outra alteração de conteúdo.
A inobservância de tal medida sujeitará os
responsáveis e os partidos ou coligações à multas
que variaram entre R$ 1000,00 a R$10.000,00.
Sendo assim, todo cuidado é pouco “pois que a
maré não está para peixe”. Concorrido sempre se
foi mas cada vez mais aumentam-se as
exigências. São assim limitados em até 10
anúncios por veículo, em datas diversas, para
cada candidato, no espaço máximo para edição de
1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão ou ¼
(um quarto) de página de revista.

Deve constar o valor pago pelo anúncio, de
forma visível. Caso não seja observado esse item
todos inclusive os proprietário de jornais estarão
em erro podendo também serem multados.
Estão proibidos desde 2013 enquetes e
sondagens para demonstrar intenções de
votos. A punição com pena de 6 meses a 1 ano,
multas que podem variar em valor até maior do
que cem mil reais.
Sugiro ainda aos candidatos que retirem às
vésperas das eleições sites de propaganda e
suspendam publicações no facebook e blogs. Se
feita antes das 22h deverá a mesma ser vedada
pois que se houver compartilhamento ou alguém
curtir ou comentar sujeita o autor da conduta às
penas previstas em lei.
É preciso esclarecer que o direito de resposta a
candidato ofendido não excluem a ocorrem de
crimes de difamação ou mesmo a divulgação de
fatos inverídicos e isso em qualquer veículo de
comunicação social.

A propaganda eleitoral em liberdade de expressão
desde que não injuriosa com responsabilidade e
controle judicial.
Como leciona o professor Guilherme Magalhães
Martins “a internet não é um mundo à parte, mas
uma parte do mundo”, portanto, toda atenção se
faz necessária para não cair em ofensas, injurias
ou questões que levem a danos à pessoa humana
sofridos nos âmbitos dos sites de redes sociais da
internet. Ele é um empreendimento privado. Se o
fornecedor se vale de dados inseridos pelo
usuário mas do potencial publicitário a página
conﬁgurará como uma relação de consumo e
remunerada indiretamente.
É pelo Princípio free and fair elections (eleições
livres) que deve pautar sua propaganda eleitoral e
para tanto os vídeos no you tube além de atrair a
responsabilidade solidária do provedor que não
pode ser omisso deve se evitar as astreintes (multa
diária ﬁxada na sentença ou despacho judicial
relativo a obrigação de fazer ou não fazer)

impostas na decisão judicial. Reitera-se
entretanto que o período eleitoral deve ser
marcado por valores fundamentais entre elas as
transparências das contas dos partidos na internet.
Também deve ﬁcar atento o candidato para
criação antecipada de perﬁs por outras pessoas
simpatizantes de sua candidatura ou que queiram
fazer tal perﬁl apenas para prejudica-lo(a) pois
que ainda que o candidato tenha simpatizantes
também poderá ter adversários.
Sempre se inteire de seus direitos e deveres de
forma que as eleições venham sempre para
benefícios em favor da sociedade.

DIA DE FAXINA
@priscillaporto
escritora

Jornalista
autora
dos
livros
“As verdades
que sonho
as mulheres
não contam”
e “Para alguém
que amo
– do vereador Juliano Duarte.
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mensagens para um pessoal especial.

Não era dia de semana, nem sábado ou
domingo. Tampouco feriado. Há alguns dias, já
vinha mandando água pra baixo. Muita.
Enxurrada. Pra lavar canto, pé sujo, trouxas,
encardido e sujeira grossa. Faltava o sabão em
pó.
Juntou, embaixo do braço, em uma daquelas
sacolas tipo de feira, escova, sabão em barra,
desinfetante. Pano de chão? Não era preciso.
Deixaria o sol secar por conta. Mas da faxina

precisava. Há muito.
Coçou um pouco a barba, olhou bem para sua
túnica. Melhor seria trocar. E arregaçar as
mangas da blusa trocada e as pernas da calça.
Para ir comprar o sabão em pó, chamou Maria.
Inventaram tantos ultimamente. Precisaria de
um bom de verdade, mas que não custasse muito
– por favor! Tinha Classic, Progress, Multiação,
Espuma Controlada, Espuma Descontrolada...
Optou pelo produto com Branqueadores

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

Superativos.
Armaria a limpeza geral, junto com Maria, a
Madalena, a qual se prontiﬁcou a ajudar. Não se
limitaria a lavar os pés dos ﬁéis. Resolveu lavar
tudo aqui embaixo: sacanagem, trapaça,
maldade, violência, golpes, tráﬁco de drogas,
traições ...
Mas, depois de pagar a conta no Supermercado
Celeste, percebeu que o tipo de sabão em pó que
teria que ter comprado era outro.

Adriana
NOIVAS

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

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

(31) 9 8466-4877 / (31) 9 8857-2879

Endereço: Rua Angelim - 12 - Rosário - Mariana Avenida Manoel Leandro Correia - 320 - Centro - Mariana - MG
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CÂMARA APROVA TEXTO-BASE DE MP QUE SUSPENDE
QUANTIDADE MÍNIMA DE DIAS LETIVOS EM ESCOLAS
@jornalpanetus

Foi adiada a votação dos destaques que podem alterar o texto.

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou
nesta terça-feira (30) o texto-base da Medida
Provisória 934/20, que suspende a obrigatoriedade
de escolas e universidades cumprirem a quantidade
mínima de dias letivos neste ano em razão da
pandemia de Covid-19.
Os deputados devem analisar, em outra sessão a
ser convocada para este ﬁm, os destaques
apresentados pelos partidos com a intenção de
mudar o texto da relatora da MP, deputada Luisa
Canziani (PTB-PR).
De acordo com o texto-base aprovado, os
estabelecimentos de educação infantil serão
dispensados de cumprir os 200 dias do ano letivo e
também a carga mínima de 800 horas.
Já as escolas de ensino fundamental e médio terão
de cumprir essa mesma carga horária, embora não
precisem seguir o número mínimo de dias (200).
O Conselho Nacional de Educação (CNE) deverá
editar diretrizes nacionais para implantar a regra,
segundo a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e sem prejuízo da qualidade do ensino e
da aprendizagem.
Devido ao tempo escasso que restará até o ﬁm do
ano para encaixar a carga horária nos dias
disponíveis, o projeto de lei de conversão permite
que o conteúdo deste ano seja aplicado no próximo
ano, aglutinando duas séries ou anos escolares.
O texto prevê que as estratégias de retorno das

aulas presenciais deverão ser adotadas em
colaboração com outros setores, como saúde e
assistência social, além de observar as diretrizes
das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas
pelo respectivo sistema de ensino. Para isso, a
União deverá prestar assistência técnica e
ﬁnanceira aos estados e municípios.
Aos alunos em situação excepcional de risco de
contrair o novo coronavírus deverá ser garantido
atendimento educacional adequado à sua condição,
como o regime domiciliar ou hospitalar. Para os
estudantes das redes públicas, deve ser garantida
ainda a continuidade de programas de apoio, como
os de alimentação e de assistência à saúde.
Atividades não presenciais
O texto permite ainda que os sistemas de ensino
desenvolvam atividades pedagógicas não
presenciais. Na educação infantil, isso deverá
seguir orientações pediátricas quanto ao uso de
tecnologias de informação e comunicação.
Nos ensinos fundamental e médio, deverão estar
vinculadas aos conteúdos curriculares de cada
etapa e modalidade. Para contar como carga
horária mínima, terão de seguir critérios objetivos
estabelecidos pelo CNE. Esses critérios deverão
levar em conta as especiﬁcidades de cada faixa
etária dos estudantes e de cada modalidade de
ensino.
Aqueles sistemas de ensino que optarem pelas

atividades não presenciais terão de assegurar que
os alunos tenham acesso aos meios necessários
para a realização dessas atividades. Se isso
envolver equipamentos e assistência técnica, a
União deverá ajudar estados, Distrito Federal e
municípios, tanto em favor dos proﬁssionais de
educação quanto dos alunos.
Os recursos deverão vir do “orçamento de guerra”
previsto na Emenda Constitucional 106, de 2020.
Ensino superior
Quanto ao ensino superior, as faculdades não
precisarão cumprir os 200 dias letivos, mas terão
de manter a carga horária prevista na grade
curricular para cada curso e não deverá haver
prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício
da proﬁssão. Atividades pedagógicas não
presenciais também serão admitidas para
completar a carga horária.
A relatora manteve, no caso de carreiras ligadas ao
enfrentamento da pandemia de Covid-19, a
permissão para antecipação da conclusão dos
cursos. A medida alcança os cursos de Medicina,
Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e
Odontologia, desde que o aluno cumpra, no
mínimo:
- 75% da carga horária do internato do curso de
Medicina; ou
- 75% da carga horária dos estágios curriculares
obrigatórios dos cursos de Enfermagem, Farmácia,

Fisioterapia e Odontologia.
Neste último caso, o Poder Executivo ﬁca
autorizado a ampliar, ouvido o CNE, a lista de
cursos da área da saúde cuja conclusão poderá ser
antecipada se diretamente relacionados ao combate
da pandemia.
De maneira semelhante, o relatório permite a
conclusão antecipada dos cursos de educação
proﬁssional técnica de nível médio caso
relacionados ao combate à pandemia. Para isso, o
aluno precisará ter cumprido, no mínimo, 75% da
carga horária dos estágios curriculares obrigatórios.
Sem redução de repasses
Para garantir os mesmos valores de repasses da
União aos outros entes federados no ano letivo de
2020, o projeto de lei de conversão prevê o uso dos
200 dias regulamentares no cálculo dos valores dos
programas.

INSCRITOS NO ENEM QUEREM PROVA EM MAIO DE 2021
@jornalpanetus

Inep fez enquete para escolha de data de aplicação da prova.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, nesta quartafeira (1º), o resultado da enquete para a escolha do
novo período de aplicação das provas do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Para
49,7% dos estudantes, o Enem impresso deve ser
aplicado em 2 e 9 de maio de 2021 e o Enem
digital em 16 e 23 de maio.
As outras opções de data eram o Enem impresso
em 6 e 13 de dezembro deste ano e Enem digital
em 10 e 17 de janeiro de 2021, com 15% dos
votos; e Enem impresso em 10 e 17 de janeiro de
2021 e Enem digital em 24 e 31 de janeiro, com
35,3% dos votos dos estudantes.
As provas, que aconteceriam em novembro deste
ano, foram adiadas em função das medidas de
enfrentamento à pandemia da covid-19.
A pesquisa com os estudantes foi aberta no dia 20

de junho na Página do Participante LINK 1 e
1,113 milhão de estudantes, que representam
19,3% dos inscritos no exame, responderam de
forma voluntária. O Enem 2020 tem pouco mais
de 5,7 milhões de inscritos.
Data
De acordo com o presidente do Inep, Alexandre
Lopes, a data escolhida pelos estudantes ainda não
é a oﬁcial, mas será levada em conta para a
deﬁnição. “Mais de 80% pediram para fazer a
prova no ano que vem. É uma opinião importante,
mas não é a única fonte de decisão”, disse,
ressaltando que poderá ser, inclusive, uma data
diferente daquelas que foram colocadas na
enquete.
Lopes explicou que o MEC e o Inep irão, agora,
consultar o Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed), que estão tratando do

Veterinária
Gameleira

cronograma das aulas no ensino médio, e as
associações que representam as instituições de
ensino superior, para saber quando pretendem
começar o primeiro semestre ano que vem. “A
data sairá desse processo de construção coletiva”,
disse.
A expectativa é que a deﬁnição do período de
aplicação da prova seja anunciado daqui duas ou
três semanas. Segundo Lopes, independentemente
da data, o governo está se preparando para garantir
a segurança sanitária dos participantes e das
pessoas que trabalham na aplicação do Enem, com
a disponibilização de álcool em gel e máscaras,
além de diminuir a quantidade de estudantes nas
salas.
Para o secretário-executivo do MEC, Antônio
Paulo Vogel, caso o Enem 2020 seja realizado em
maio do ano que vem, isso prejudicaria o primeiro
semestre letivo das universidades. “É uma

variável que será levada em consideração no
debate com as instituições”, explicou.
Sisu e Enade
Paulo Vogel disse que o portal do Sistema de
Seleção Uniﬁcada (Sisu) já está aberto para a
consulta de vagas para ingresso no segundo
semestre deste ano, nas universidades e institutos
federais de ensino. As inscrições vão de 7 a 10 de
julho.
O presidente do Inep, Alexandre Lopes, também
anunciou que a prova do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2020,
que aconteceria em novembro, será adiada para
2021 em razão da pandemia da covid-19 e dos
problemas para a conclusão do cronograma do
segundo semestre letivo. A nova data ainda será
deﬁnida. O Enade avalia o desempenho dos
estudantes e dos cursos de ensino superior.

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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A TRAMA A FAVOR DO MEIO AMBIENTE
@jornalpanetus

Brasil não precisa desmatar para car no topo do ranking de fornecedores globais de alimentos.

Brigar contra fatos e dados é uma luta inglória.
Quase sempre, quem se opõem a eles perde a
batalha. E existem dados, de inúmeras fontes, que
comprovam o triste fato que o Brasil segue
desmatando. E digo triste, pois tenho a convicção
de que não é necessário derrubar uma única
árvore para permanecermos no topo do ranking
de fornecedores de alimentos para o mundo por
muitas décadas.
Recentemente, 29 dos maiores fundos de
investimento do mundo, com ativos da ordem de
US$ 4 trilhões, enviaram uma carta ao governo do
Brasil e a algumas das principais embaixadas pelo
mundo, demonstrando preocupação com o
avanço do desmatamento em nosso país, em
especial na Amazônia. Como consequência, os
gestores desses fundos estariam dispostos a
reconsiderar possíveis investimentos por aqui.
Sem exposição na mídia, mas não menos
relevante, um grupo de sete importantes redes
varejistas da Alemanha enviou aos principais
comerciantes de soja que atuam no Brasil —leiase, o grupo ABCD— uma carta solicitando o
compromisso dessas empresas com o
desmatamento zero no cerrado.
O documento menciona os resultados positivos
obtidos no combate ao desmatamento na
Amazônia com a moratória imposta pelas
tradings desde 2008, pela qual deixaram de
comprar soja de áreas desmatadas a partir daquele
ano. Os europeus exigem, agora, que o mesmo
seja feito com o cerrado.
Por mais que não haja nenhuma prova cabal,
tanto a ação dos fundos quanto a dos varejistas
apresentam sinais, e até certas evidências, de uma

estratégia orquestrada.
Não me surpreenderia se, em algum momento
do futuro próximo, ambientalistas iniciassem
uma série de ações junto a redes de fast-food,
supermercados, entre outros pontos de venda,
como forma de pressionar essas empresas a
assumir compromissos e cobrar de seus
fornecedores medidas contra o desmatamento no
Brasil, agora também com foco no cerrado.
O roteiro é conhecido. Fundos pressionam o
governo. Varejistas pressionam as tradings e
outras indústrias. E os ambientalistas entram em
cena para dar publicidade ao espetáculo contra o
desmatamento. Soma-se a essas ações,
aparentemente parte de uma mesma trama, o fato
de pelo menos duas das quatro gigantes do ABCD
estarem buscando no mercado proﬁssionais
gabaritados a lidar com crises para reforçar suas
equipes de comunicação, antevendo, certamente,

a tempestade que está por vir.
Como sempre, a motivação ambiental é o
argumento de defesa dessas ações e sua principal
vitrine frente aos olhos da opinião pública.
Contudo, não se pode deixar de lado as
motivações econômicas.
Na safra 2008/09, por exemplo, a primeira a sentir
os impactos da moratória da soja na Amazônia, o
Brasil respondia por quase 27% da produção
mundial do grão e detinha quase 36% das
exportações. Já no ciclo 2019/20, que caminha
para seu ﬁm, a produção nacional tem uma fatia
de 37% da oferta global e de expressivos 55% do
comércio internacional da commodity.
O Brasil tem a mais ampla e rigorosa legislação
ambiental do mundo. A lei 12.651, de 25 de maio
de 2012, mais conhecida como Código Florestal,
deixa muito claras as regras vigentes e, mesmo
contra a vontade de muitos e sempre passível de

questionamentos, permite a abertura de novas
áreas agriculturáveis no Brasil, respeitando
determinados limites e com as devidas
autorizações dos órgãos ambientais de cada
estado.
No caso dos proprietários de terras na região da
Floresta Amazônica, é permitido o uso para
produção de até 20% da área total, devendo os
demais 80% ser preservados com vegetação
nativa. No caso do cerrado, a produção pode
ocupar até 65% das propriedades. Nesse sentido,
vale outro questionamento. Seriam as leis e
exigências do mercado superiores às leis e à
soberania de um país?
A atividade agropecuária não é o vetor da recente
onda de desmatamento. Maligna, ela é a
consequência da ocupação ilegal de terras
públicas, estratégia há décadas utilizada por
aqueles que vivem de usurpar o patrimônio
nacional em busca de verem legalizados atos
ilícitos. Seja a soja, a pecuária ou qualquer outra
cultura que surja no lugar da ﬂoresta, essa é
apenas a forma mais simples de demarcação do
território.
Impor embargos à produção oriunda do
desmatamento ilegal da Amazônia, do cerrado, da
caatinga ou de qualquer outro bioma é legítimo e
deveria, inclusive, contar com o apoio do próprio
agronegócio.
Agora, decretar restrições àqueles que cumprem
a lei provavelmente terá um efeito oposto ao
es perado. Em opos ição à bus ca pelo
desmatamento legal, regulado e controlado, a
nova procura poderá justamente voltar-se ao
caminho da infração.

GOVERNO DE MINAS OFERECE OPORTUNIDADE DE REPARCELAR
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
@jornalpanetus

Procedimento é válido até 31 de agosto, para ICMS, IPVA, ITCD e taxas.
parcelamentos e optarem por reparcelar suas
dívidas com o Fisco terão a certidão de débitos
regularizada, suspendendo eventual execução
ﬁscal existente, evitando inscrição em dívida
ativa e protesto extrajudicial.
Mas é importante atentar para a data-limite

estabelecida para requerer o reparcelamento,
que é até 31 de agosto de 2020. Os interessados
podem simular e contratar o reparcelamento
pela internet, acessando a página:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/parc
elamento/.

CARLOS
V e í c u l o s

Devido à diﬁculdade ﬁnanceira imposta pela
pandemia a grande parte dos contribuintes e
cidadãos mineiros, o Governo de Minas Gerais
concede a possibilidade de recontratação de
parcelamentos, anteriormente vedados, com os

benefícios do Programa Regularize. O objetivo
é proporcionar a essas pessoas uma nova
oportunidade de regularização dos débitos
tributários em aberto.
Os contribuintes que perderam seus

Endereço: Rua Helvio Moreira De Morais, 15 - Vila do Carmo / (31) 3558-5129

M.E GESSO

Mude seu ambiente

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

Contatos: Mário - 9 9666-5997 / Elias - 9 8606-9297
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Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

facebook.com/JornalPanetus

Sociais da Leticia Aguilar
Oi pessoal, tudo bem?
Queria conversar um pouco com vocês sobre a ansiedade na
quarentena, creio que muitos estão passando por isso, e uma ótima
dica é melhorar a alimentação nessa época.
Por isso lançamos o quadro #ansiedadenaquarentena!
É um quadro com diversas receitas fitness e com muito sabor!
Nosso apoio é a loja Armazém a granel e Delícias de Minas!
Corre pra acompanhar no nosso instagram @jornalpanfletus. Um
beijo! Aguardo vocês lá!

"Mãos que doam amor, nunca cam vazias. , escreveu
Gustavo Gomídes em sua rede social!

Presença vip em nossa coluna social do Pré-Candidato
Newton Godoy!

Adriely Souza esbanjando beleza por aqui!

Casal 10! Roberto Verona e Mariléia! Felicidades!

TBT Troféu 2019! Saudades... tudo vai passar e vamos voltar
a comemorar todos os anos!

Leonardo Caballero em um momento descontraído,
feliz da vida!

2 aninhos da Totoninha Boroni! Papai Gleiser Boroni baba nessa bonequinha!

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

