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NEWTON GODOY É PRÉ-CANDIDATO AO CARGO
MÁXIMO DO PODER EXECUTIVO EM MARIANA

Convenção partidária deve denir em breve o nome do vice-prefeito de Mariana nas eleições 2020.

Jornal

Panetu’s
Cassianoaguilar
03/09/2020 a 10/09/2020
2
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
SEM AULA POR TEMPO INDETERMINADO
Em meio à pandemia discussão central é se deve voltar ou não.
Hoje o que mais se fala é sobre o possível
retorno das aulas presenciais. Alunos, pais e
professores sofrem com as escolas fechadas.
Destaco alguns sintomas observáveis enfrentados
por alunos e professores dentre eles temos
ansiedade, desânimo, doenças, comportamentos
regressivos, depressões, insegurança quanto ao
futuro, aumento da dependência. Claro que, como
todo evento humano, não há generalização
possível. Muitas crianças deram saltos
qualitativos no desenvolvimento a partir do
contato intenso e inédito com os pais. Mas,
mesmo para essas, o benefício vem se esgotando e
dando lugar à saudade e luto pelos meses longe de
colegas e de professores.
Para tanto, crianças que não têm acesso à internet
relatam o temor de que os professores as tenham

esquecido e que o sonho de ter acesso à escola não
se cumpra, sem falar na falta da merenda como
fonte de alimentação. São essas as que mais
pagam o preço do fechamento prolongado.
Ao sofrimento das crianças devemos acrescentar
o de pais e de professores. Professores têm se
sentido na obrigação de responder a demandas
impossíveis: não foram contratados nem treinados
para dar aulas pela internet e são exigidos como se
o fossem. São responsabilizados erroneamente
pelo fracasso retumbante dessa modalidade de
ensino para a maioria das crianças fracasso da
virtualidade e não da dupla professor/aluno. São
pressionados a voltar no meio de uma pandemia
ignorada pelo governo e veem seu projeto
pedagógico para 2020 ruir.
Para os pais, ﬁca a missão impossível de encarar

as tarefas domésticas, o trabalho, ao mesmo
tempo em que acompanham as aulas virtuais dos
ﬁlhos. Soma-se a isso a dor de ver o sofrimento de
alunos frustrados e o medo de que a perda
pedagógica seja irreparável.
De um lado da balança, sofrimento psíquico e
perda educacional, do outro, o aumento de mortes
em uma cidade estacionada num platô altíssimo
que mal deu sinais de diminuição.
Somente autoridades sanitárias em acordo com
administradores escolares seriam capazes de
responder com acuidade se a abertura da escola é
viável hoje, não me cabe respondê-lo. Mas não há
consenso entre os especialistas e a discussão é
acalorada. Ainda que a resposta seja sim, não tem
como ser prontamente implementada.
Contudo, enquanto a discussão do abre-fecha

segue, e é fundamental que se discuta com o
máximo de dados, pensemos saídas urgentes para
lidar com o adoecimento. Mini-circuitos
familiares, de colegas ou vizinhos que permitam
um contato mais restrito entre jovens e crianças e
o rodízio de cuidadores já têm sido feitos, mas
precisam ser bem orientados e sistematizados.
Portanto, fracassamos quanto à adesão ao
isolamento. Há pessoas na rua sem máscara,
aglomerações desnecessárias e circulação de
quem pode ﬁcar em casa. Órfãos do governo, sem
ministro da Saúde ou plano de contingência
eﬁcaz, caberá à sociedade civil um esforço a mais
na direção do bem comum.

TRAUMAS, SINTOMAS E ILUSÕES.

Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
Os seres humanos apresentam diversas crenças
que não passam de ilusões. Uma delas é a de que
conseguem superar seus traumas de forma rápida
e simples, acreditando que não restam problemas
a serem elaborados. Isso acontece porque
expressamos sintomas e vivemos ancorados neles
como forma de (falsa) superação das faltas do
passado. Doce (ou amarga) ilusão! É comum
algumas pessoas apostarem todas as suas ﬁchas
em alguns elementos como superação de vazios
que foram componentes de sua personalidade e
que ressoam no presente, mas não são
perceptíveis devido às fugas e ﬁxações em alguns
fatores. A partir da experiência da escuta clínica,
destaco três deles: 1- o trabalho; 2- a família; 3- o
dinheiro.
Muitas pessoas escondem frustrações em
diversos relacionamentos e traumas que
vivenciaram no passado na aposta excessiva e
obsessiva em algum tipo de trabalho. Comumente
essa escolha envolve uma aposta cega na função
daquela atividade, na empresa ou mesmo como

uma atividade cotidiana praticada de forma mais
automática, preenchendo um sentimento de
obrigação. O trabalho deve ser sim bem
realizado, com racionalidade, busca pelo
constante conhecimento da área e com inovação.
No entanto, apostar todo (ou quase) o sentido da
nossa existência nele revela alguns sintomas que
poderiam ser elaborados/tratados para evitarmos
algumas frustrações futuras. Aﬁnal, o trabalho
não será eterno, a empresa pode não nos querer
mais e até talvez tenhamos que mudar de função.
A família também esconde, para muitos,
severos sintomas. É claro que o ambiente
familiar nos afeta (positiva e negativamente),
que será importante para nossa existência
sempre. Por outro lado, não devemos vivenciálo com um “peso de exclusividade”, como se não
existissem pessoas fora do nosso núcleo familiar
e nem que as pessoas da família não pudessem
descobrir novos horizontes. A família deve ser
um lugar de liberdade, afetos e leveza, não um
espaço de aprisionamento de sentimentos e

caminhos. Muitas pessoas não aceitam, por
exemplo, que os ﬁlhos sigam trajetórias
diferentes daquelas que imaginaram (e
desejaram) para eles. Ora, os ﬁlhos, os irmãos,
os pais são seres humanos livres, com seus
próprios desejos e possibilidade de elaboração e
libertação de traumas originados pela própria
família.
O terceiro aspecto é o dinheiro. É evidente que
uma vida confortável é objetivo de todos. Por
outro lado, muitos encontram no gozo e no
poder advindo de riquezas que esquecem de
viver de forma equilibrada. Há uma falsa
impressão de que o desejo ﬁnal é enriquecer e
uma consequente e constante cobrança por mais
e mais (além de um medo paranoico de perder o
que tem). Essa característica em geral esconde
traumas infantis que determinam a vida daquele
indivíduo a acumular de forma insana,
esquecendo de superar medos, ausências e
vazios que se situam em algum lugar do
passado. O risco desse caminho é justamente

chegar ao ﬁnal da vida e perceber que os traumas
continuam no lugar em que sempre estiveram,
mas agora os sintomas não são vivenciados de
forma tão forte e, portanto, o vazio impera.
Talvez um processo de reconciliação para
muitos valeria mais do que vastas fortunas.
Por isso, caro leitor, temos a vida toda para tratar
e elaborar nossas ausências, nossos vazios e
nossos traumas, mas quanto antes o ﬁzermos,
mais cedo encontraremos a nossa liberdade.

dentzrene

René Dentz

CARTAS
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Cartas me emocionam. Lembro-me da época em
que estudei a clássica de Pero Vaz de Caminha,
descrevendo ao Rei de Portugal as belezas e
riquezas imensuráveis encontradas no Brasil.
Imagino o deslumbramento dos descobridores; as
expressões de encantamento e fascinação pelas
paisagens tropicais. Não foi somente nos estudos
que me fascinei pelo gênero epistolar. Na infância,
veriﬁcava a caixa postal de casa, a pedido de meus
pais. O que me fascinava era o envelope não tão
branco, com marcas de cola, dedos, canetas, com
selos coloridos; a curiosidade se aguçava ao ler o
nome do remetente e 'carta social'. Certamente
pensava que a expressão signiﬁcava coisa
'importante'. O envelope poderia trazer boas ou
péssimas novas, que mudariam nossas vidas para
melhor, ou não.
Uma vez recebemos carta em que comunicava a
transferência do meu pai de Itabira para Vitória-ES.

Carta burocrática, alguém explicou. A meninada
chorou horrores, quando pai leu a missiva,
pausadamente. Estranhamento e insegurança com
o desconhecido. Primeiro pânico: perder os
amigos da escola... Segundo: experimentar algo
novo. Mal sabíamos que lá teríamos boas
surpresas. Mal sabíamos que lá, viveríamos
confortavelmente em casa espaçosa e de frente
para a praia. Mal sabíamos que lá veríamos o mar,
tão perto, ao alcance das mãos e de nossos corpos
desejosos das águas do oceano. Mal sabíamos que
lá, aprenderíamos a nadar. Mal sabíamos que lá
viveríamos a melhor época de nossas vidas. Carta
burocrática, abençoada! Nem sempre recebemos
boas novas. Isto é fato, mas aqui relato o que ﬁcou
guardado na memória, e hoje faz parte de
lembranças que faço questão de contar. Recordome, ainda, de outras que cheguei a receber.
Na infância e adolescência recebi duas missivas,
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devidamente envelopadas e seladas; de uma
amiga de Itabira e de um conhecido de Santa
Bárbara. A internet não estava ao meu alcance;
não havia nem e-mail nem redes sociais. Cresci e
conheci e-mail. Que coisa soﬁsticada ler carta em
tela luminosa. Custei a me acostumar com a
facilidade do e-mail. Custei a me acostumar com
a velocidade dos comunicados e informações.
Custei, mas ﬁnalmente, gostei de poder escrever
para amigos, parentes e pessoas conhecidas, que
não via havia tempo. O correio eletrônico, sem
dúvida, facilitou o envio de cartas e proporcionoume encontros. No ﬁnal do curso universitário tive
o ímpeto de escrever cartas-poemas para meu exprofessor, que hoje é meu marido. Não por e-mail,
mas pelo correio tradicional, com bordados feitos
à mão, letras bordadas, com direito a gotículas de
perfume. Não sei o número de cartas, mas
certamente foram tão eloquentes e apaixonadas,
que chegaram a atingir o objetivo: laçar o moço
pelas palavras. Mudei-me para Mariana quando
me casei. A paixão pela escrita e leitura sempre
ﬁzeram parte de minha vida. Corri atrás do sonho,
de poder ilustrar palavras em jornais, revistas e
livros.
Com o passar dos anos e à medida que escrevia e
publicava livros, comecei a receber mais cartas
eletrônicas e/ou postadas pelo correio tradicional;
impressões, críticas e relatos sobre obras,
personagens dos livros. Recebi de inúmeros
lugares, desde os mais improváveis ou
inesperados. Algumas vieram de sistemas
prisionais, talvez por distribuir grande parte dos
livros para entidades culturais, ﬁlantrópicas,
bibliotecas públicas e comunitárias e escolares.
Mas, cadê a emoção nisto tudo? A carta que mais
me tocou. A carta das cartas. A carta que

informava possíveis modiﬁcações. As cartas com
depoimentos intrigantes que valeriam a pena
relatar neste texto. Não, não tenho este objetivo. O
que me emociona profundamente é quando
alguém ou algum fato consegue me tocar ao ponto
de lembrar fatos do passado. Isto sim, vale a pena
contar. Receber cartas que falam da paixão de ler
um livro, passagens de determinadas estórias,
encontros e aprendizagens com personagens me
emocionam muito, pois me fazem lembrar da
época em que estudei a de Pero Vaz de Caminha,
que descrevia o deslumbramento e fascinação
pelo novo, ou as que eu mesma escrevi no ﬁnal do
curso universitário, para meu professor, com
desejo de conquistar o amor, através das palavras.
Hoje, tive o prazer de receber em minha caixa
postal cartas envelopadas, seladas e com diversos
desenhos, relatos e impressões de escolares de
zona rural, sobre um livro meu de estória juvenil.
Penso que muitos escritores recebam convites e
missivas de alunos. Todos os remetentes tinham o
desejo de tocar a minha sensibilidade, com frases
e textos bem engendrados, que atingiram o
objetivo dos meninos: laçar a escritora pelas
palavras. Talvez com a mesma pitada de sedução
de uma ex-aluna que queria conquistar seu exprofessor...
Bem-vindas as cartas!

#fiqueligado
com Leticia Aguilar e Cassiano Aguilar
De Segunda a Sexta postamos várias
notícias, novidades e sorteios no instagram
do Jornal Panetu’s! Siga-nos!
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NOVA FASE DO PRONAMPE TERÁ PARTICIPAÇÃO DE
INSTITUIÇÕES REGIONAIS
@jornalpanetus Segunda etapa do programa receberá aporte adicional de R$ 12 bilhões.
Instituições ﬁnanceiras regionais vão ofertar
crédito na nova etapa do Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe). A segunda etapa do
programa terá aporte adicional de R$ 12 bilhões
da União no Fundo de Garantia de Operações
(FGO), destinado à concessão de garantias no
âmbito do Pronampe.
Segundo o Ministério da Economia, parte
desse aporte de R$ 12 bilhões será destinada
para algumas instituições ﬁnanceiras regionais
habilitadas: mais de R$ 21 milhões em crédito
pela Agência de Fomento de Goiás; R$ 268
milhões pelo Banco do Nordeste; R$ 203
milhões pelo Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG); R$ 282 milhões pelo
Banco da Amazônia e R$ 730 milhões pelo
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Banco do Estado do Rio Grande do Sul
(Banrisul).
No dia 19 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro
sancionou a Lei nº 14.043, de 2020, que amplia
o programa.
O ministério informa que o Pronampe
continuará atendendo as microempresas (com
faturamento até R$ 360 mil no ano) e empresas
de pequeno porte (faturamento até R$ 4,8
milhões no ano), além dos proﬁssionais liberais,
com taxa de juros máxima igual à Selic
(atualmente em 2% ao ano) mais 1,25% ao ano.
O prazo de pagamento é de 36 meses e carência
de oito meses. É possível acompanhar o recurso
sendo liberado pelo Emprestômetro do Portal
do Empreendedor, onde também poderão ser
consultadas as instituições habilitadas.

TUTORES DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO DEVEM FICAR ATENTOS A
PRODUTOS DE LIMPEZA
@jornalpanetus

Os mais indicados são hipoclorito de sódio diluído e detergente.

Neste momento em que o mundo enfrenta a
pandemia da covid-19, a preocupação com a
limpeza da residência para evitar a proliferação do
vírus se intensiﬁcou. Os produtos utilizados são
diversos, mas é preciso estar atento quando se tem
um animal de estimação em casa.
No país, há pelo menos 141,6 milhões de animais
de estimação nos lares. Desses, segundo o Instituto
Pet Brasil, 55,1 milhões são cachorros e 24,7
milhões, gatos.
Há ainda as aves (40 milhões), peixes (19,4
milhões) e os répteis e pequenos mamíferos (2,4
milhões). Por isso, é necessário tomar cuidado, já
que produtos tóxicos aos animais podem até causar
a morte.
Segundo o médico veterinário e presidente da
Comissão de Clínicos de Pequenos Animais do
Conselho Regional de Medicina Veterinária de São
Paulo (CRMV-SP), Márcio Mota, os produtos mais
indicados para a limpeza geral da casa e a
desinfecção são o hipoclorito de sódio diluído (na
medida de uma parte para dez), detergente neutro
ou uma solução de amônia quaternária, que pode
ser encontrada em pet shops.
A terceira opção já é testada, sendo muito usada em
clínicas, hospitais e consultórios veterinários,
justamente por promover a limpeza sem oferecer
riscos aos bichos.
"Todos esses produtos são efetivos contra o novo
coronavírus. Com eles não se agride as patinhas,
nem a pele. Temos que lembrar que os bichinhos
deitam no chão e às vezes têm alguns problemas de
pele por conta de produtos de limpeza. É preciso
evitar os desinfetantes de modo geral e produtos
muito fortes. E sempre lembrar de armazenar em
um local onde o animal não alcance, porque o
cheiro pode atrair os animais que podem até
ingerir o líquido, resultando em intoxicação,
gastrite ou uma lesão gastrointestinal severa, até
com queimaduras", explicou.
O tutor deve ainda ﬁcar atento aos sinais de uma
possível ingestão de algum produto. Segundo o
médico veterinário, quando ocorre a ingestão,
normalmente o pet começa a salivar bastante,
alguns vomitam ou tem diarréia (ambos com
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sangue), o que sinaliza intoxicação.
Na pele podem ocorrer alergias, com uma coceira
muito forte e áreas avermelhadas, além do
incômodo, que o animalzinho demonstra lambendo
ou ﬁcando muito inquieto.
As manchas podem ser observadas
principalmente na região da barriga, do ânus e
patinhas, que incham. "Aí é sinal de que tem
alguma coisa errada e precisa procurar um médico
veterinário para examinar e medicar", ensina.
Passeio na rua
Uma das preocupações dos tutores é com os
passeios na rua, já que, apesar de não pegarem nem
transmitirem o novo coronavírus para o ser
humano, os animais podem carregar o vírus nas
patas e nos pelos e levá-lo para dentro de casa. Por
isso, Mota ressaltou que é preciso fazer a higiene do
cachorro todas as vezes em que ele for levado à rua.
Nesse caso é importante nunca usar o álcool gel,
nem o álcool 70º no animal, porque ambos podem

causar queimadura nos coxins, parte inferior da
pata, e que ﬁcam em contato com o chão
(conhecidos popularmente como almofadinhas).
"O que temos recomendado é a solução de
hipoclorito de sódio a 0,1%, que pode ser
manipulada em um spray para borrifar e limpar
depois com um lencinho. Pode-se ainda pedir para
manipular a solução de hipoclorito em um
lencinho umedecido e aí passa no pelo, pata e na
parte traseira onde ele senta. Pode-se ainda usar a
clorexedina ou o detergente neutro. Se for lavado,
sempre enxaguar e secar muito bem para não
deixar resíduo do produto", aﬁrmou.
Para os banhos, Mota indicou que os tutores
procurem fazer em casa, mas, se não for possível,
sempre levar em locais de conﬁança, que estão
seguindo à risca todas as regras de biosegurança
preconizadas pelo CRMV, Ministério da Saúde e
órgãos responsáveis.
"Atentar para que o proﬁssional que está dando o

banho esteja de luva e máscara. Para quem vai
usar o táxi dog, veriﬁcar a higienização das
gaiolinhas. Mesmo assim, vale a pena limpar as
patinhas na volta do banho e tosa", disse o médico
veterinário.
Gatos
Mota lembrou ainda que os gatos que saem para a
rua também precisam ser higienizados quando
voltam para casa.
Segundo ele, o ideal seria não deixar os felinos
saírem sozinhos para passear, mas se não houver
alternativa, é preciso higienizá-los da mesma
maneira que é feita com os cães.
"É um pouco mais difícil porque às vezes o gato é
mais arredio. O melhor é mesmo não deixar sair
nesse e em nenhum período, porque, a partir do
momento em que domesticamos o animal e ele é da
nossa casa, ele não deve ﬁcar perambulando por aí
para não pegar nenhuma doença de gato ou não
trazer o coronavírus".
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RELATOR PROPÕE NOVO TEXTO PARA PEC DA PREVIDÊNCIA
@jornalpanetus Após análise de comissão especial, matéria está pronta para apreciação em Plenário, em 1º turno.
Um novo texto para a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 55/20, que trata da reforma da
previdência do Estado, foi aprovado em reunião
na segunda-feira (31) pela comissão especial
criada para analisá-la, na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG).
O relator da matéria, deputado Cássio Soares
(PSD), opinou pela rejeição do substitutivo nº 3,
encaminhado pelo governador Romeu Zema,
autor da matéria, ao Plenário, e apresentou o
substitutivo nº 4, que foi aprovado por quatro
deputados, com o voto contrário do líder do Bloco
Democracia e Luta, deputado André Quintão
(PT). A proposta segue para análise do Plenário,
em 1º turno.
“Analisando o substitutivo nº 3 apresentado em
Plenário pelo governador do Estado, entendemos
que ele não merece ser aprovado, tendo em vista
que praticamente não difere da proposta original,
a não ser por algumas mudanças de redação e
outras poucas de conteúdo”, justiﬁcou o relator,
em seu parecer.
O novo substitutivo traz alterações a texto
proposto anteriormente pelo próprio relator, no
substitutivo nº 2. O objetivo, segundo Cássio
Soares, foi aprimorar a técnica legislativa e
aperfeiçoar alguns pontos para tornar a proposta
mais justa e equânime.
Idade mínima
No substitutivo nº 2, o relator havia proposto
redução da idade mínima para aposentadoria de
mulheres de 62, como estava no texto original,
para 60 anos. No novo texto, ele retorna ao
parâmetro proposto pelo governador para as
servidoras que ingressarem no serviço público
após a entrada em vigor da emenda.
Outra alteração proposta é com relação à
cobrança de contribuições extraordinárias para
servidores ativos, aposentados e pensionistas,
caso haja déﬁcit atuarial, ou seja, se a cobrança
das contribuições não for suﬁciente para
equilibrar as contas previdenciárias.
No texto anterior, o relator propunha que a
contribuição fosse cobrada apenas na parcela
superior ao teto do regime geral. No substitutivo
nº 4, ele estabelece que a cobrança seja feita sobre
proventos que superem três salários mínimos. O
novo texto mantém a determinação de que essa
contribuição suplementar seja prevista em lei
especíﬁca, tenha vigência por tempo determinado
e que sejam adotadas outras medidas para
equacionamento do déﬁcit.
O substitutivo determina, ainda, que, no caso de
adoção de alíquotas progressivas, os valores de
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referência utilizados para ﬁns de ﬁxação das
faixas de incidência das alíquotas serão
atualizados na mesma data e com o mesmo índice
em que se der o reajuste dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles
eventualmente vinculados ao salário mínimo, aos
quais se aplicará a legislação especíﬁca.
Forças de segurança
O novo texto também promove aperfeiçoamento
na redação do artigo 148. O dispositivo trata das
regras de transição para policiais legislativos,
policiais civis e agentes penitenciários ou
socioeducativos. Esses proﬁssionais, desde que
tenham ingressado na carreira até a entrada em
vigor da emenda, passam a ter a garantia dos
proventos na integralidade e com paridade aos
ativos, com a idade mínima de 53 anos, para
mulheres, e 55 anos, para os homens.
O substitutivo nº 4 passa a mencionar
expressamente a Defensoria Pública entre os
poderes que recebem os recursos estaduais por
meio de duodécimos, citados no artigo 36 da
Constituição Estadual.
Também promove ajuste na redação do caput do
mesmo artigo, reproduzindo determinação da
própria Constituição da República no sentido de
que a instituição previdenciária responsável por

TENHA UMA ECONOMIA DE ATÉ 95%
NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
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gerir o regime próprio de previdência social deve
ter natureza pública e instituição por lei.
Por ﬁm, o parecer acata proposta de emenda
apresentada pela deputada Celise Laviola (MDB),
que propõe a manutenção da isenção tributária
dos portadores de doença incapacitante em
relação à contribuição previdenciária, como
previsto no artigo 36 da Constituição Estadual. O
texto original do governador propunha a
revogação do dispositivo.
O texto aprovado mantém outros dois pontos que
também tinham sido acolhidos pelo substitutivo
do governador: a previsão de que o Estado adotará
mecanismos para incentivar a opção pelo regime
de previdência complementar pelos servidores
que ingressaram antes de sua instituição; e a
garantia de remuneração do cargo de origem ao
servidor que sofrer alguma limitação em sua
capacidade física ou mental.
Voto contrário
Durante a discussão da PEC 55/20, foram
apresentadas 22 propostas de emendas
parlamentares. Destas, três não foram recebidas
pelo presidente da comissão, deputado Gustavo
Valadares (PSDB): a da deputada Celise Laviola,
por já ter sido contemplada no parecer, e outras
duas, por serem semelhantes a outra proposta. As

demais 19 foram rejeitadas após parecer contrário
do relator Cássio Soares.
Dos cinco integrantes da comissão, apenas o
deputado André Quintão (PT) votou
contrariamente ao substitutivo nº 4 e votou em
branco no caso das emendas parlamentares.
Todos os demais quatro integrantes da comissão
acompanharam o relator.
André Quintão foi também o único deputado a se
pronunciar durante a discussão. Ele reconheceu
que o texto elaborado pelo relator Cássio Soares
promove uma “redução de danos” em relação ao
texto original e ao substitutivo do governo, mas
disse que votou contrariamente para reaﬁrmar o
posicionamento contrário da bancada
oposicionista tanto às propostas da reforma
previdenciária como também à sua tramitação
durante a pandemia de Covid-19, sem a
participação presencial dos servidores, principais
atingidos pelas medidas.
“Estamos trabalhando para que não se vote”,
aﬁrmou o deputado do PT. André Quintão disse
que a votação das emendas parlamentares
apresentadas mostra as limitações da análise
remota das propostas, uma vez que não houve
tempo e condições para uma apreciação adequada
dos textos elaborados pelos parlamentares.
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SALÁRIO MÍNIMO FICARÁ EM R$ 1.067 PARA 2021
@jornalpanetus

Aumento será menor que o previsto na LDO.

A queda da inﬂação fez o governo reduzir o
reajuste do salário mínimo para o próximo ano.
Segundo o projeto do Orçamento de 2021,
enviado na segunda-feira (31) ao Congresso, o
mínimo subirá para R$ 1.067 em 2021.
O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2021, enviado em abril, ﬁxava o
salário mínimo em R$ 1.075 para o próximo
ano. O valor, no entanto, pode ser revisto na
proposta de Orçamento da União dependendo
da evolução dos parâmetros econômicos.
Segundo o Ministério da Economia, a queda da
inﬂação decorrente da retração da atividade
econômica impactou o reajuste do mínimo. Em
abril, a pasta estimava que o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) encerraria 2020
em 3,19%. No projeto do Orçamento, a
estimativa foi revisada para 2,09%.
A regra de reajuste do salário mínimo que
estabelecia a correção do INPC do ano anterior
mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB,

soma dos bens e serviços produzidos) de dois
anos antes perdeu a validade em 2019. O salário
mínimo agora é corrigido apenas pelo INPC,
considerando o princípio da Constituição de
preservação do poder de compra do mínimo.
PIB
O projeto do Orçamento também reduziu as
estimativas de crescimento econômico para o
próximo ano na comparação com os parâmetros
da LDO. A projeção de crescimento do PIB
passou de 3,3% para 3,2% em 2021. A previsão
para o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), usado como índice
oﬁcial de inﬂação, caiu de 3,65% para 3,24%.
Outros parâmetros foram revisados. Por causa
da queda da Selic (juros básicos da economia), a
proposta do Orçamento prevê que a taxa
encerrará 2021 em 2,13% ao ano, contra
projeção de 4,33% ao ano que constava na
LDO. O dólar médio chegará a R$ 5,11 em
2021, contra estimativa de R$ 4,29 da LDO.

TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS CAI 8,7% NO SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2020 EM MINAS GERAIS
@jornalpanetus

O percentual de empregos com carteira assinada era de 77,7% no setor privado.

A taxa de desocupação em Minas
Gerais foi estimada em 12,9% no
segundo trimestre de 2020, o que
representa um acréscimo de 1,4
ponto percentual (p.p.) em relação
ao primeiro trimestre do ano,
quando a taxa foi de 11,5%. No
Brasil, a taxa de desocupação foi
de 13,3%, aumentando 1,1 p.p. em
relação ao trimestre anterior.
Em relação ao segundo trimestre
de 2019, a taxa de desocupação no
Estado cresceu 3,4 p.p., ao passo
que, no País houve, aumento de 1,3

p.p. Apesar de ter aumentado de
forma mais acentuada no Estado
em relação ao que se observou para
o País, a taxa de desocupação em
Minas Gerais permanece um
pouco abaixo da taxa estimada
para o Brasil.
Dentre as unidades da federação,
as maiores taxas ocorreram na
Bahia (19,9%), Sergipe (19,8%) e
Alagoas (17,8%) e as menores em
Santa Catarina (6,9%), Pará
(9,1%) e Rio Grande do Sul
(9,4%).
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CIDADES DE MINAS E DO ESPÍRITO SANTO RECEBEM R$ 27
MILHÕES PARA REFORÇAR ASSISTÊNCIA SOCIAL
@jornalpanetus Recurso vai fortalecer o atendimento a famílias vulneráveis de 25 municípios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão.
recursos é feito semestralmente, atrelado à
prestação de contas acordada entre as partes.”
A iniciativa faz parte do Programa de Proteção
Social da Fundação Renova, que visa promover a
proteção social, por meio de ações
socioassistenciais, incluindo ações socioculturais
e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e
os indivíduos vulneráveis atingidos.
Fortalecimento e ampliação de serviços sociais
nos municípios
Além dos governos de Minas Gerais e do
Espírito Santo, são 25 municípios elegíveis ao
termo, ou seja, aqueles que possuem
comunidades atingidas com 50 ou mais famílias
vulneráveis, elegíveis às políticas da Renova,
atingidas pelo rompimento de Fundão.
O valor total de cada repasse varia de acordo
com o número de famílias vulneráveis
impactadas, identiﬁcadas no Cadastro Integrado
da Fundação Renova.

A Fundação Renova vai repassar R$ 27 milhões
para 25 municípios mineiros e capixabas, para
ampliação e fortalecimento do atendimento a
mais de 14 mil famílias vulneráveis que residem
nas localidades atingidas pelo rompimento da
barragem de Fundão. Os recursos serão
repassados por meio de um Termo de
Cooperação Técnica e Financeira, que também
prevê a aquisição de 35 veículos para os serviços
públicos de assistência social das localidades.
Entre as ações previstas estão repasse de
recursos ﬁnanceiros para contratação de
proﬁssionais e capacitação, aquisição de
equipamento e compra de insumos para

realização de oﬁcinas de fortalecimento de
vínculo familiar e comunitário. O acordo
também contempla a disponibilização de
veículos com manutenção e combustível para
esses municípios. Esse conjunto de ações está
voltado para o reforço Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
De acordo com a analista do Programa de
Proteção Social, Izabelly França, a iniciativa
neste momento é ainda mais importante. “Como
atuamos no apoio e fortalecimento das ações de
assistência social nos municípios para o
atendimento dos vulneráveis, neste momento de
pandemia, esse público pode ter sua

vulnerabilidade agravada e buscar com mais
frequência os serviços públicos da assistência
social, como o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS). Então, quando
realizamos as entregas previstas, criamos
condições de aumentar a capacidade instalada e,
consequentemente, melhorar a estrutura para o
atendimento dessas pessoas”, aﬁrma Izabelly
França.
Ainda de acordo com a analista do Programa de
Proteção Social, para aderirem ao termo, as
prefeituras e a Renova elaboram um plano
municipal para implementação das ações de
reparação em proteção social. “O repasse dos

Ações de apoio aos serviços de assistência
social em Mariana
Em Mariana, a Fundação Renova já realizou
uma série de ações para fortalecer os serviços
públicos de assistência social no município. “Já
foi feito um repasse de recursos, no valor de R$
1,25 milhão, para contratação de 31
proﬁssionais, incluindo psicólogos e assistentes
sociais, para reforçar o atendimento à
população. Além disso, foram disponibilizados
cinco veículos para apoiar os serviços de
assistência social e viabilizado o aluguel de um
i m ó v e l p a r a o C e n t ro d e R e f e r ê n c i a
Especializado”, explica Glaziane Silva,
especialista do Programa de Proteção Social e
Saúde da Fundação Renova.
Ainda em Mariana foram entregues cinco
brinquedotecas para o CRAS e CREAS e está
prevista capacitação para a equipe do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS).
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OMS: AUTORIZAÇÃO EMERGENCIAL PARA VACINAS CONTRA
COVID-19 REQUER MUITO CUIDADO
@jornalpanetus

Rússia concedeu aprovação para vacina contra novo coronavírus em agosto.

As autorizações para uso emergencial de
vacinas contra a covid-19 precisam de "uma
grande dose de seriedade e reﬂexão", aﬁrmou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) , após os
Estados Unidos anunciarem que estão
avaliando acelerar o processo para algumas
candidatas.
Embora todos os países tenham o direito de
aprovar os medicamentos sem concluir os testes
completos, "não é algo que se faz de maneira
leviana", disse na segunda-feira (31), em
Genebra, a cientista-chefe da OMS, Soumya
Swaminathan, em um pronunciamento à
imprensa.
O chefe da Administração de Alimentos e
Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) disse
que estaria disposto a contornar o processo
normal de aprovação para autorizar uma vacina
da covid-19, assim que as autoridades estiverem
convencidas de que os benefícios superam os
riscos.
A Rússia já concedeu aprovação regulatória
para uma vacina contra o novo coronavírus
neste mês, após menos de dois meses de testes
em seres humanos, levando alguns especialistas

Foto: OMS / Divulgação

do Ocidente a questionarem a segurança e a
eﬁcácia do medicamento.
Conjunto de dados
A abordagem preferencial da OMS seria
através da obtenção de um conjunto de dados
completos que poderiam ser utilizados para
uma pré-classiﬁcação das vacinas, disse
Swaminathan.
A OMS então consideraria a eﬁcácia e
segurança de cada um dos medicamentos com
base em cada caso, acrescentou a cientista.
A OMS já utilizou remédios experimentais
para combater o Ebola na África, uma medida
que se mostrou bem-sucedida, aﬁrmou Mike
Ryan, diretor do programa de emergências da
entidade.
Mas ele ressaltou que a abordagem para
acelerar o processo sem os testes completos
necessita de monitoramento intensivo e
trabalho de acompanhamento de segurança, e
deve ser suspensa imediatamente caso ocorram
problemas.
"Se você avança muito rápido para vacinar
milhões de pessoas, você pode perder alguns
efeitos adversos", acrescentou Ryan.

COMEÇOU NA SEGUNDA-FEIRA TREINAMENTO DE MESÁRIOS QUE
ATUARÃO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
@jornalpanetus

Capacitação será, preferencialmente, a distância, devido à pandemia.

Começou na segunda-feira (1º), o treinamento
para os mesários que atuarão nas eleições
municipais deste ano. Em razão da pandemia de
covid-19, a capacitação será, preferencialmente, a
distância, por meio do Portal de Educação a
Distância do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para participar do curso, o cidadão precisa ter sido
previamente convocado pelo cartório eleitoral e ter
recebido, na sua carta de convocação, as instruções
para se inscrever no treinamento (local, data, turma
e chave de inscrição). De acordo com o TSE,
excepcionalmente, aqueles com impossibilidade
de acesso às plataformas digitais, problemas de
conexão com a internet e outras restrições poderão
receber treinamento presencial.
Como em anos anteriores, os Correios são
responsáveis pela entrega de uma parte das cartas
de convocação, em que constam a data e a
modalidade do treinamento (presencial ou a
distância), o período e o meio de acesso ao
treinamento (Plataforma de Ensino a Distância ou
via aplicativo). Para os mesários voluntários, desde
que autorizado previamente, as convocações
poderão ser enviadas por e-mail, WhastApp ou
SMS.
O TSE destacou que nenhum site está

credenciado a oferecer a venda de curso aos
mesários que vão atuar nas eleições deste ano.
“Todos os mesários são treinados gratuitamente
em plataforma digital oﬁcial da Justiça Eleitoral, e
somente os cartórios eleitorais são responsáveis
por essa comunicação com os colaboradores”,
informou.
A conclusão do treinamento para o mesário que
trabalhar nas eleições equivale a um dia de
convocação, ou seja, dois dias de folga. O
certiﬁcado de conclusão do treinamento somente
terá validade para comprovar a convocação pela
Justiça Eleitoral se estiver acompanhado de
declaração ou certidão emitida pelo cartório
eleitoral.
A declaração de dias trabalhados e de participação
em treinamento é fornecida pelo cartório eleitoral
ou pelo Portal do TSE, alguns dias depois de cada
turno da eleição.
Devido à pandemia da covid-19, o Congresso
Nacional aprovou emenda constitucional adiando
o pleito para 15 de novembro, em primeiro turno, e
o segundo turno para 29 de novembro.
Originalmente, as eleições ocorrem no mês de
outubro.
Foto: Eleições 2020 / Divulgação

Jornal

Panetu’s

8
03/09/2020 a 10/09/2020
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

ESTADO PREPARA REDE DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO
CONTRA COVID-19
@jornalpanetus

Para se precaver de possíveis faltas no mercado, Governo de Minas cria Plano de Contingenciamento de Imunização.

Quando a vacina contra o coronavírus chegar,
Minas Gerais quer estar preparado para recebê-la.
Para isso, já foi traçado o Plano de
Contingenciamento de Imunização para a covid19 do Governo de Minas, com objetivo de se
precaver para qualquer imprevisto. Em seis meses,
o Estado espera se estruturar para aplicação e
armazenamento das doses e para dar assistência à
população no pós-vacina.
As ações estratégicas adotadas antes mesmo de ter
uma vacina aprovada consideram uma possível
corrida mundial para a aquisição de insumos
referentes ao armazenamento e aplicação do
imunobiológico quando for validado, causando
um aumento nos preços desses itens e a falta deles
no mercado.
“O objetivo do plano é organizar nossas ações e
estratégias para a imunização, abordando as
fases de pré-campanha, fase de campanha e pós
campanha. O foco, primeiramente, é a fase de
pré-campanha, na qual vamos preparar a rede de
Saúde de Minas para aquela que pode ser
considerada a maior vacinação do planeta”,
ressalta o secretário de Estado de Saúde de Minas
Gerais, Carlos Eduardo Amaral.
Planejamento
“Trata-se de uma fase de planejamento para
quando as doses estiverem disponíveis. Estamos
trabalhando com uma previsão de que, em seis
meses, isso ocorra, por isso, precisamos adequar
nossa rede para recebê-las. Fizemos esse plano
para que não haja empecilhos nem diﬁculdades
de compras diante da alta demanda que haverá”,
comenta Janaína Fonseca, diretora de Vigilância
de Agravos Transmissíveis da Secretaria de
Estado de Saúde (SES-MG).
No planejamento estadual, está prevista a compra
de seringas, que é um dos insumos que podem

Foto: Divulgação

faltar quando a vacina estiver disponível. Outro
processo de aquisição, que está em avaliação pelo
Estado, são os reﬂetores para a Rede de Frio e
câmaras de refrigeração para regionais e
municípios – usadas no armazenamento das
vacinas. Também estão sendo cotados os valores
de aluguéis de contêineres para depósito das
imunizações. O projeto prevê, ainda, a capacitação
de proﬁssionais e o diagnóstico das regionais.
Centros Especializados
Uma das medidas previstas no Plano de
Contingenciamento é a implementação de Centros
de Referência em Imunobiológicos Especiais
(Crie) e Vigilância de Eventos Adversos Pós-

Veterinária
Gameleira

Vacinação. Segundo explica Janaína, o Crie é um
serviço novo no estado, existente apenas nos
municípios de Belo Horizonte e Juiz de Fora.
O Centro de Referência para Imunobiológicos
Especiais é o local onde são encontradas vacinas,
imunoglobulinas e soros indicados em situações
especiais, tais como pessoas com doenças ou
condições especiais de saúde e que precisam de
vacinas não contempladas no Programa Nacional
de Imunizações ou proﬁlaxias pós-exposição a
animais e a material biológico. A intenção é
estruturar um Crie estadual no Hospital Eduardo
de Menezes, que servirá de referência para os
demais estados.

Como Belo Horizonte já possui um Crie
implantado atualmente, o Estado contará com 15
centros, a partir da deﬁnição e implantação desta
nova política. Para isso, está em fase de elaboração
edital para municípios interessados na
implantação dos centros.
De acordo com o documento, a demanda de
vacinas para a imunização da população contra a
covd-19 deve ser estimada, atentando-se para o
quantitativo de doses necessárias para cada grupo
prioritário da campanha. Deve-se primar pelo uso
consciente, bem como ter disponíveis as vacinas
no tempo certo em quantidade e qualidade
desejável.
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R$ 300: GOVERNO PRORROGA AUXÍLIO EMERGENCIAL ATÉ O
FIM DO ANO
@jornalpanetus

Anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje (1º)
que o auxílio emergencial será prorrogado em
mais quatro parcelas de R$ 300. Ele se reuniu na
manhã desta terça-feira (1º) com ministros e
parlamentares da base do governo, no Palácio da
Alvorada, para alinhar as próximas ações do
governo na área econômica.
O auxílio é destinado aos trabalhadores
informais, microempreendedores individuais,
autônomos e desempregados, como forma de dar
proteção emergencial durante a crise causada pela
pandemia da covid-19. O benefício começou a ser
pago em abril, e foi estabelecido em três parcelas
de R$ 600.
Em junho, por decreto, o governo prorrogou o
auxílio por mais duas parcelas, no mesmo valor. E
agora, com mais quatro parcelas, em valor menor,
o benefício vai se estender até o ﬁnal do ano.
“Resolvemos prorrogá-lo, por medida provisória,
até o ﬁnal do ano”, disse Bolsonaro, em
declaração à imprensa após a reunião. “O valor,
como vínhamos dizendo, R$ 600 é muito para
quem paga e podemos dizer que não é o valor
suﬁciente para todas as necessidades [das
famílias], mas basicamente atende”, disse.
Reforma administrativa
Durante a reunião, também ﬁcou acertado que,
na quinta-feira (3), o governo vai encaminhar o
projeto da reforma administrativa ao Congresso,
que terá como base a meritocracia. Bolsonaro
destacou que a medida não atingirá os atuais
servidores públicos, apenas os futuros
concursados.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a

Foto: Divulgação

retomada das reformas é uma importante
sinalização do compromisso do governo com a
responsabilidade ﬁscal e o enfrentamento da crise
econômica causada pela pandemia da covid-19.
“Então, a reforma administrativa é importante,
não atinge os direitos dos servidores públicos
atuais, mas redeﬁne toda a trajetória do serviço
públicos do futuro, um serviço público de

qualidade, com meritocracia, concursos
exigentes e promoção por mérito. Estamos não só
com os olhos na população brasileira a curto
prazo, mas toda a classe política está pensando
no futuro do país e implementando as reformas”,
disse o ministro.
De acordo com o senador Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado,

Bolsonaro já comunicou as decisões de hoje aos
presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do
Senado, Davi Alcolumbre. Bezerra também
adiantou que o programa de distribuição de renda
do governo, chamado de Renda Brasil, também
entrará em discussão em breve.
“Existe hoje uma sintonia muito boa entre o
Poder Executivo e o Legislativo para que a gente
possa retomar essa agenda de reformas que
iniciou ano passado com a reforma da
Previdência, agora dá sequência com a reforma
administrativa. E vamos tocar outras importantes
reformas como a discussão do Renda Brasil, que
vem após o auxílio emergencial, para que a gente
possa apresentar o maior programa de
solidariedade social da história do Brasil”, disse
o senador.
Ajuda
Cerca de 4,4 milhões (6,5%) de domicílios
brasileiros sobreviveram, em julho, apenas com a
renda do auxílio emergencial pago pelo governo
federal para enfrentar os efeitos econômicos da
pandemia de covid-19. Entre os domicílios mais
pobres, os rendimentos atingiram 124% do que
seriam com as rendas habituais, aponta estudo
publicado nesta quinta-feira (27) pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
A ajuda ﬁnanceira também foi suﬁciente para
superar em 16% a perda da massa salarial entre as
pessoas que permaneceram ocupadas, segundo a
análise que usa como base os micro dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) Covid-19, do Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE).

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO É
PRORROGADA ATÉ 31/10
@jornalpanetus

Ampliação da cobertura é essencial para eliminar a doença.

A campanha de vacinação contra o sarampo para
pessoas de 20 a 49 anos foi prorrogada até o dia
31/10. Mesmo quem está com o cartão vacinal em
dia deve receber uma dose da imunização. “Este é
o diferencial da campanha: ser indiscriminada”,
avalia a coordenadora estadual do Programa de
Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais, (SES-MG), Josianne Dias
Gusmão.
Na prática, signiﬁca que todo indivíduo nessa
faixa etária, sem exceção, deve procurar uma
Unidade Básica de Saúde (UBS) em seu
município para ser vacinado. A campanha faz
parte de estratégia do Ministério da Saúde para

cessar a circulação do vírus Measles morbillivirus
no país.
Segundo Josianne, em decorrência das altas e
homogêneas coberturas vacinais realizadas desde
a década de 1970, houve a falsa impressão de que
o sarampo estava erradicado. “Com isso, as
pessoas deixaram de vacinar. O ideal é que 95%
da população esteja imunizada. A única forma de
prevenção é por meio da vacina. Só assim será
possível interromper a transmissão do vírus do
sarampo em Minas Gerais e no Brasil”, avalia a
coordenadora.
De acordo com o Sistema de Informação do
Programa Nacional de Imunizações, até o dia

28/8 haviam sido aplicadas, em Minas Gerais,
pouco mais de dois milhões de doses da vacina, o
que signiﬁca cobertura de apenas 24,4% da
população entre 20 e 49 anos. Restam, ainda,
quase 7 milhões de pessoas a serem vacinadas.
A manutenção de elevadas coberturas vacinais

evita surtos de doenças; por isso, mesmo com a
pandemia de covid-19, a SES-MG - em
consonância com a Organização Mundial de
Saúde e o Ministério da Saúde - reitera a
necessidade de as pessoas buscarem a imunização
nas UBSs de seus municípios.
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Estamos chegando Mariana e Região!

Maquiagens

Preço top

Esmaltes

Cremes para pele, rosto, cabelos
Kits de beleza

Perfumes

Novidades
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BRASIL DISCUTE ESTRATÉGIA PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
@jornalpanetus País enfrenta desafios para traçar estratégia de desenvolvimento de IA.
A relevância da inteligência artiﬁcial (IA)e os
riscos da sua adoção vêm ensejando movimentos
por governos para implantar ações ou regular essa
tecnologia. Nos últimos anos, diversos países
lançaram estratégias, políticas nacionais ou
legislações que atingem de forma geral ou parcial
tais soluções técnicas. No Brasil, o governo
colocou em consulta pública uma proposta de
estratégia, que após receber contribuições deverá
ser publicada em breve.
Parte dos países possui políticas mais amplas que
incluem IA, em geral, focadas em indústria 4.0. É
o caso da Iniciativa Digital da Dinamarca, do
Programa Holandês para Empresas Inteligentes e
da Plataforma Indústria 4.0 da Áustria. Contudo,
com o crescimento da IA e a aposta nesses
equipamentos em áreas diversas, da economia à
política, os Estados passaram a debater políticas
especíﬁcas sobre o tema.
Um dos pioneiros foi a China. O governo do país
lançou em 2017 o “Plano de Desenvolvimento da
Inteligência Artiﬁcial da Próxima Geração”. A
meta era que o país se equiparasse ao líder global
na área, os Estados Unidos, em 2020 e chegasse
em 2030 dominando o campo. Um órgão foi
criado para coordenar a implementação
(Escritório de Promoção do Plano de IA) e um
comitê de aconselhamento. A integração com o
setor privado conta com uma “Aliança para o
Desenvolvimento da IA”.
O plano indica a necessidade de elaborar uma
“nova geração de teoria básica sobre a IA no
mundo”, além de construir uma tecnologia de IA
de forma cooperativa, elevando a capacidade
técnica do país em relação ao restante do mundo,
envolvendo soluções em realidade virtual,
microprocessadores, processamento em
linguagem natural. Uma plataforma integrada foi
elencada como base para dar apoio a aplicações e
soluções a serem desenvolvidas por atores
públicos e privados no país. Entre as metas está a
aceleração da formação de talentos em ocupações
de ponta na construção de sistemas de IA e o
fomento a bens e serviços como hardware
inteligentes (a exemplo de robôs), carros
autônomos, realidade virtual e aumentada e
componentes da Internet das Coisas.
Europa e EUA
Em 2018, a Comissão Europeia lançou sua
estratégia e um plano coordenado para o tema,
visando orientar a construção de políticas
nacionais dos estados-membros e fortalecer seu
esforço de consolidar um mercado digital único.
Sua abordagem foi aﬁrmada como “centrada nos
humanos”. A estratégia é focada em quatro
frentes: ampliar os investimentos na área,
preparação para impactos socioeconômicos,
desenvolvimento de um arcabouço ético e de um
modelo regulatório adequado.
O plano assume que o bloco precisa ampliar
investimentos para não perder a corrida global
pelo domínio da tecnologia, instituindo uma meta
de aportes de empresas e instituições públicas na
casa dos US$ 20 bilhões por ano. Entre os focos
estão repasses para startups inovadoras e
tecnologias de ponta. Para incentivar o
desenvolvimento, a Europa atua para robustecer e
integrar centros de pesquisa com estudos sobre o
assunto, bem como promove projetos-piloto para
testar as soluções propostas, no âmbito da criação
de “hubs” de inovação digital no bloco.
As iniciativas de preparação envolvem a
mitigação dos riscos trazidos por essas
tecnologias. É o caso das mudanças no trabalho e
das habilidades necessárias para as atividades
produtivas. Uma das medidas será a ampliação de
mestrados e doutorados em IA. Outro eixo é a
construção da conﬁança por meio de um ambiente
seguro de ﬂuxo de dados.
Em 2018, entrou em vigor o Regulamento Geral
de Proteção de Dados do bloco, considerado
modelo de legislação protetiva. Contudo, o fato
dos dados serem matéria-prima da IA demanda o
uso de muitos registros, criando desaﬁo de
facilitar o ﬂuxo de informações sem descuidar do
respeito aos direitos dos titulares. Para além dos
dados, são necessários computadores para operar
o processamento. A Europa possui uma iniciativa
de computação de alta performance visando
avançar na soﬁsticação de sua estrutura
informatizada com redução do consumo de
energia. No plano regulatório, o intuito é construir
modelos “ﬂexíveis o suﬁciente para promover
inovação enquanto garantam altos níveis de
proteção e segurança”.
Já os Estados Unidos divulgaram sua estratégia
nacional “IA para o Povo Americano” baseada em

inclusão de parâmetros de privacidade, segurança
cinco pilares:
» Promover pesquisa e desenvolvimento e direitos humanos no desenvolvimento dos
sistemas. Tomando o debate internacional sobre
sustentáveis no tema;
valores, princípios éticos e abordagens de direitos
» Liberar recursos para o campo;
humanos aplicadas à IA, a consulta indaga os
» Remover barreiras para a inovação em IA;
» Empoderar os trabalhadores americanos com participantes sobre quais mecanismos são os mais
educação focada em IA e oportunidades de adequados à concretização desses princípios e ao
estabelecimento de salvaguardas, questionando se
treinamento, e;
» Promover um ambiente internacional que dê seria o caso de uma lei geral para o assunto.
Para pesquisadores, empresários e ativistas
suporte da inovação e uso responsável da IA pelos
consultados pela Agência Brasil, o tema é
EUA.
O plano estabelece ações para fomento da complexo e enseja distintos mecanismos de
tecnologia na indústria, focando em alguns políticas públicas e regulação para promover
setores: transporte, saúde, manufatura, ﬁnanças, soluções adequadas e evitar consequências
agricultura, previsão do tempo, segurança e defesa prejudiciais a indivíduos e grupos sociais.
O cientista de dados da startup Semantix, que
nacionais. Entre iniciativas estão a facilitação dos
procedimentos para a operação de carros comercializa aplicações de IA, defende que as
autônomos em estradas do país, aceleração de políticas públicas limitem-se ao apoio às empresas
autorização de equipamentos de IA no sistema de atuando na área. “É importante fazer alinhamento
saúde e atuação especíﬁca do escritório de com o estímulo à inovação, dar estímulo para
patentes para viabilizar novos registros de startup que adota IA. Assegurar que essas
empresas tenham incentivo ﬁscal ou incentivo a
soluções em IA.
fundo perdido. Hoje estamos distantes do que
Brasil
No Brasil, há legislações que tratam de temas ocorre nos outros países. Precisamos diminuir
relacionados à IA, como a Lei Geral de Proteção essa diferença para atingir inovação”,
de Dados (LGPD). O governo lançou uma recomenda.
consulta pública no ﬁm de 2019 sinalizando Um dos aspectos é o da garantia da concorrência
diretrizes e apresentando indagações aos neste mercado. Na avaliação do coordenador da
participantes sobre os caminhos que uma Associação de Pesquisa Data Privacy Brasil,
estratégia nacional deveria seguir. Segundo o Rafael Zanatta, um eixo importante da regulação é
texto da consulta, a estratégia deve ter por objetivo o tratamento dos dados como ativo econômico.
“potencializar o desenvolvimento e a utilização Uma vez que grandes conglomerados se utilizam
da tecnologia para promover o avanço cientíﬁco e de grandes bases de dados como vantagens
solucionar problemas concretos do país, competitivas (como redes sociais e mecanismos
identiﬁcando áreas prioritárias nas quais há de busca), em outros países vem crescendo a
discussão sobre o tratamento dos dados como uma
maior potencial de obtenção de benefícios”.
A sondagem busca colher subsídios sobre infraestrutura pública.
determinados temas que são comuns às políticas “Organizações internacionais como OCDE, FMI
nacionais, como incentivo à pesquisa e e Banco Mundial têm relatórios dizendo que um
desenvolvimento e iniciativas para a dos maiores problemas é a alta concentração
econômica, com grupos entrincheirados com
requaliﬁcação da força de trabalho.
Um dos desaﬁos colocados pela consulta é a grandes bases de dados. Uma das modalidades é
identiﬁcação dos segmentos econômicos com aplicar regulações que delimitem conjuntos de
potencial de gerar ganhos econômicos ao país e dados obrigatoriamente compartilhados.
obter protagonismo na concorrência global. Descentralizar o acesso, mas protegendo dados
“Essas áreas possibilitam dar visibilidade para o pessoais”, argumenta Zanatta.
país em termos internacionais, gerar empregos O pesquisador da Fundação Konrad Adenauer e
com maiores salários, atrair grandes empresas da autor de livros sobre o tema Eduardo Magrani
área de TI[tecnologia da informação], gerar acredita que em breve será preciso dar resposta à
produtos e aplicações da IA para as diversas emergência das máquinas inteligentes como
necessidades dos setores público e privado e, agentes. “Quais as características que nos fazem
também, preparar o país para a necessidade de humanos e em que ponto as máquinas vão ser
requaliﬁcação que a tecnologia vem impondo em merecedoras destes direitos? Minha opinião é que
no estágio atual a gente ainda não precisa
nível global”, pontua o texto.
Na segurança pública, área objeto de intensas atribuir uma personalidade eletrônica. Mas
polêmicas no campo, a consulta reconhece os precisamos preparar terreno porque a IA pode
questionamentos internacionais no tocante a dobrar a cada 18, 24 meses. A medida que for
aplicações como reconhecimento facial e técnicas ganhando autonomia a gente vai precisar atribuir
como policiamento preditivo, evitando adotar alguns direitos e eventualmente até uma
uma posição e questionando os participantes personalidade eletrônica”, sugere.
Legislação
acerca das melhores respostas.
Para além da Estratégia Nacional, projetos de lei
O texto indica a necessidade de instituir um
ecossistema de governança de IA tanto no setor já foram apresentados no Congresso Nacional
público quanto no privado para observar critérios visando regular o campo. O PL 5051 de 2019, do
como a explicabilidade, o combate aos vieses e a senador Styvenson Valentim (PODEMOS/RN)

estabelece princípios ao uso da IA no país, como
respeito à dignidade humana e aos direitos
humanos, transparência e auditoria dos sistemas,
garantia da privacidade e supervisão humana.
Além disso, responsabiliza os criadores ou
proprietários dos sistemas por danos causados por
eles.
O PL 2120 de 2020, do deputado Eduardo
Bismack (PDT/CE) também estabelece
fundamentos e princípios, como desenvolvimento
tecnológico, proteção de dados, livre
concorrência, respeito aos direitos humanos, não
discriminação, explicabilidade, centralidade do
ser humano, segurança, transparência e
ﬁscalização do cumprimento das normas legais.
As partes afetadas por um sistema passam a ter
direitos, como informações claras sobre os
critérios adotados e sobre uso de dados sensíveis.
Para o deputado, diante do cenário da relevância
da IA e de seu potencial, “torna-se apropriada a
edição de legislação sobre a matéria, tornando
obrigatórios os princípios consagrados no âmbito
internacional e disciplinando direitos e deveres”.
Na avaliação do coordenador do Centro de
Pesquisa em IA da Universidade de São Paulo e
professor da Escola Politécnica da instituição,
Fábio Gozman, medidas devem ser especíﬁcas
em relação aos potenciais prejuízos sob risco de
prejudicar a inovação no campo. “É preciso
identiﬁcar problemas e atuar sobre eles. Seria
importante deﬁnir claramente o que é uma
violação de privacidade, um deepfake [vídeo
alterado artiﬁcialmente para parecer real]. Isso
não signiﬁca só proibir coisas, o que pode
diﬁcultar ter bônus na sua economia”, observa.
O diretor de relações governamentais da IBM no
Brasil, Andriei Gutierrez, vai em sentido
semelhante. “Hoje o país não está maduro para
você avançar em qualquer regulação geral. Com
uma lei geral corre risco de afetar aplicações das
quais nossa sociedade depende. Se obrigar
revisão de decisões automatizadas por humano, o
risco é você ter sérias consequências". Já para a
analista de políticas para América Latina da
organização internacional Eletronic Frontier
Foundation Veridina Alimonti, a ausência de
mecanismos que assegurem a revisão humana
pode tornar esse recurso ﬁgurativo.
Para o professor da Faculdade de Comunicação
da Universidade de Brasília Sivaldo Pereira, a
regulação do tema passa por um amplo debate
sobre temas como regras sobre o poder de tomada
de decisão das máquinas; níveis de autonomia;
mecanismos de controle dos sistemas que podem
subverter os seus autores; limites no uso de IA
para algumas questões sensíveis, passando ainda
por diretrizes sobre a criação de códigos (como
necessidade de diversidade étnica, cultural, de
classe etc. tanto nas equipes que escrevem códigos
quanto no público por meio do qual o algoritmo é
treinado, pois isso reﬂete diretamente nas
características do produto ﬁnal). “É preciso criar
uma política regulatória centrada no elemento
humano e não apenas deﬁciência técnica do
sistema”, defende o docente.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA MINEIRA: DEPUTADO THIAGO
COTA É CONTRA E VOTA NÃO
@jornalpanetus

Tempo de serviço e a idade para aposentadoria tiveram mudanças.

O deputado Estadual Thiago Cota, eleito
majoritário em Mariana, foi um dos 19
parlamentares que votaram “não” ao Projeto de
Emenda à Constituição (PEC) 55/20, que trata da
Reforma da Previdência de Minas Gerais. O texto foi
aprovado nesta terça-feira (01/09), em 1º turno, e
está em tramitação na Assembleia Legislativa.
“Não podemos excluir o momento delicado de saúde
pública que atravessamos. Não é hora de aumentar
alíquotas e modiﬁcar a aposentadoria dos
servidores”, frisa o parlamentar. Conforme o
documento, a contribuição previdenciária pode
chegar a 16% do salário. Além disso, o tempo de
serviço e a idade para aposentadoria tiveram
mudanças.
O projeto apresentado pelo governador em junho
sofreu alterações nos últimos dois meses, no entanto,
Thiago Cota ainda o considera inapropriado. O texto
ﬁnal deve ser votado na sexta-feira.

ACADEMIAS E BARES ABERTOS DEPENDEM DA POPULAÇÃO
@jornalpanetus

Manutenção e avanço da flexibilização depende de atenção aos cuidados básicos de proteção.

Em coletiva virtual realizada na segunda-feira
(31/8), o chefe de gabinete da Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG),
João Pinho, alertou a população sobre a
necessidade de seguir com as medidas básicas
de prevenção à covid-19.
“A partir do monitoramento deste ﬁm de
semana, observou-se que algumas pessoas que
circulam pelas ruas não estão seguindo as
orientações sobre o comportamento social. Há
alguns dias, as academias entraram para a
onda amarela e tivemos conhecimento de que
nem todos os usuários estão seguindo as
normas. Também tivemos um retorno
semelhante do setor de bares e restaurantes”,
alertou.
De acordo com João Pinho, essas atividades
foram liberadas a partir de protocolos criados
para a segurança da população. Se a população
não respeitá-los, pode ser preciso voltar atrás
nas decisões de ﬂexibilização. “Por isso,
reforçamos a importância de que todos sigam
as diretrizes, fazendo uso de máscara, de álcool
gel e respeitando o distanciamento, para que
não seja preciso rever as regras”, reforçou.

Foto: Divulgação

Adriana
NOIVAS

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

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

Até o momento, Minas Gerais registrou
216.557 casos conﬁrmados e por covid-19 e
5.335 óbitos. A taxa de ocupação geral de leitos
de UTI encontra-se em 64,82%, já dos leitos de
enfermaria está em 57,94%.
Minas Consciente
Durante a coletiva virtual, o chefe de gabinete
da SES-MG também falou sobre o plano Minas
Consciente e os indicadores considerados na
avaliação de cada região.
“Dentre os indicadores veriﬁcados estão a taxa
de incidência, a taxa de ocupação de leitos, a
positividade dos exames laboratoriais, o
percentual de aumento da incidência e o
percentual de aumento da positividade”,
detalhou João Pinho. Hoje apenas a região
Nordeste encontra-se na onda vermelha e todas
as demais estão na amarela. Para chegar à onda
verde há um intervalo mínimo de 28 dias.
Quanto à possibilidade de retrocesso na
classiﬁcação das regiões, João Pinho pontuou
que ele pode ocorrer de maneira instantânea.
“Monitoramos todos os dados e, sempre que
vemos alguma piora representativa, podemos
decidir pelo retorno à onda anterior”, aﬁrmou.

Eletrônica
Qualidade nos serviços
prestados! Pontualidade no prazo!

Endereço: Avenida Manoel Leandro Correia - 220 - Centro
Telefone:(31) 35582072
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TSE DIVULGA DOAÇÕES DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO
SEGURA DE ELEIÇÕES
@jornalpanetus O pleito está marcado para novembro.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou
nesta terça-feira (1º) a doação, por parte de 26
empresas e instituições, de materiais e serviços
de logística para a realização segura das
eleições municipais em meio à pandemia da
covid-19. O pleito está marcado para
novembro.
Serão doados equipamentos de proteção para
mesários, como máscaras e proteções faciais
(face shield), bem como litros de álcool gel para
utilização pelos eleitores e adesivos para marcar

Foto: TSE / Divulgação

o distanciamento social nas ﬁlas. O material
deve ser entregue diretamente aos Tribunais
Regionais Eleitorais de todo país.
“Justamente porque o país vive uma crise
ﬁscal, nós optamos por buscar esses materiais e
equipamentos de segurança na iniciativa
privada mediante doação para que os recursos
públicos possam ser canalizados para o
enfrentamento da pandemia”, disse o
presidente o TSE, ministro Luís Roberto
Barroso.

LANÇAMENTO DO SELO E CAMPANHA PARA RESTAURAÇÃO DA
IMAGEM DE SÃO ROQUE EM MARIANA
@jornalpanetus Site: www.jornalpanfletus.com.br / Facebook: Jornal Panfletu’s
Aconteceu o lançamento oﬁcial pelos
Correios do Selo Comemorativo dos
250 Anos da chegada da Imagem de
São Roque a Mariana.
Os nossos agradecimentos a todos
que colaboraram para a realização
desta Festa.
Na mesma ocasião lançamos e
assumimos o compromisso com uma
campanha para a restauração da
Imagem de São Roque.
“SÃO ROQUE NOS AJUDA HÁ 250
ANOS, A IMAGEM DE SÃO ROQUE
AGORA PRECISA DA NOSSA
AJUDA!”
“ C A M PA N H A PA R A
RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE
SÃO ROQUE DE MARIANA”

Jornal

Panetu’s
15
03/09/2020 a 10/09/2020
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

ENTRA EM VIGOR A LEI QUE TRATA DE CANCELAMENTOS DE
PACOTES TURÍSTICOS E EVENTOS
@jornalpanetus

Consumidor só será ressarcido se fornecedor não oferecer remarcação ou crédito equivalente.

Consumidores que foram afetados pelo
cancelamento ou adiamento de pacotes
turísticos e eventos culturais, em virtude da
pandemia de coronavírus, não têm direito
automático ao reembolso dos valores pagos. A
Lei 14.046/20, oriunda da Medida Provisória
948/20 e publicada no último dia 25, garante aos
fornecedores a possibilidade de remarcar os
serviços, reservas e eventos cancelados ou
disponibilizar créditos para serem utilizados
posteriormente com outros serviços oferecidos
pela empresa onde foi feita a compra original.
Somente se pelo menos uma dessas duas opções
não for garantida é que o consumidor poderá
pleitear a devolução do dinheiro. Essa lei não se
aplica a situações em que as passagens aéreas
tenham sido compradas isoladamente.
Outro ponto da nova lei que merece atenção é
que a remarcação do serviço, pacote ou evento

pode levar o consumidor a desembolsar uma
quantia extra para obter o mesmo serviço
contratado inicialmente. É que a redação do
artigo 2º, em seu parágrafo 5º, dá margem a
dupla interpretação quando determina que, para
a remarcação das reservas, serviços ou eventos
adiados deverão ser respeitados “os valores e as
condições dos serviços originalmente
contratados”.
Por um lado, esse dispositivo pode signiﬁcar
que, caso um pacote turístico adquirido por um
valor promocional tenha retornado ao seu preço
original, o consumidor deverá complementar a
diferença caso deseje usufruir desse mesmo
pacote, já que os valores “originalmente
contratados” deverão ser respeitados. Por
outro, pode ser interpretado como uma garantia
de que o consumidor terá o direito de remarcar o
pacote turístico para uma outra data por aquele

mesmo valor já pago. “Se houver esse conﬂito
de interpretações na negociação entre cliente e
fornecedor, provavelmente muitos casos terão
que ser decididos na esfera judicial”, acredita o
coordenador do Procon da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Marcelo
Barbosa, que defende a interpretação mais
favorável ao consumidor.
A Lei 14.046 determina que o consumidor,
caso opte pela utilização do crédito oferecido
pelo fornecedor para ser usado em um outro
serviço, terá 12 meses para fazê-lo, prazo
contado a partir do dia 31/12/20, que é a dada
prevista para terminar o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20/03/20. Já a remarcação do serviço
contratado poderá ser feita em até 18 meses,
também contados a partir de 31/12/20.
Se o fornecedor não oferecer a remarcação e

nem os créditos, somente aí é que o consumidor
terá o direito de receber de volta os valores
pagos. Essa devolução será corrigida pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e poderá ser feita em até 12
parcelas, contadas da data do encerramento do
estado de calamidade pública.
A orientação do Procon Assembleia é que os
consumidores afetados procurem seus
fornecedores e negociem um acordo. Segundo
Marcelo Barbosa, essa negociação deve ser
totalmente documentada.
“É importante que o contato seja feito por
escrito, de preferência por meio dos canais
oﬁciais disponibilizados pelos fornecedores,
sendo válidos também os registros de conversas
via e-mail, whatsapp e outras formas de
comunicação virtual”, aﬁrma Barbosa.

COMISSÃO DA CANNABIS LANÇA VÍDEO COM PACIENTES
E ESPECIALISTAS DO SETOR
@jornalpanetus

Site: www.jornalpanfletus.com.br / Facebook: Jornal Panfletu’s
Ducci (PSB-PR), apresentaram o texto
substitutivo em agosto (18). Esta foi a primeira
audiência pública realizada desde que
terminaram a redação.
Durante os últimos quinze dias, os assessores
dos deputados da Comissão pediram para que
fossem enviados testemunhos com opiniões
sobre o PL 399-2015.
A colaboração tinha o objetivo de analisar a
repercussão entre os envolvidos e montar um
apanhado visual para ajudar na compreensão
das diferentes necessidades que envolvem a
questão.

Em audiência pública, realizada na terça-feira
(1), a Comissão da Cannabis da Câmara dos
Deputados lançou um vídeo com depoimentos
de pacientes e especialistas do setor. Trouxe ao
público presente–formado por analistas,
apoiadores do projeto e também políticos da
oposição, como o deputado federal Osmar Terra
(MDB-RS) – as possibilidades terapêuticas, os
avanços na qualidade de vida, as diﬁculdades
terapêuticas e a possibilidade da abertura de
novos negócios.
Os deputados Paulo Teixeira (PT-SP),
presidente da Comissão, e o relator Luciano

*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
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FUNDAÇÃO RENOVA DEPOSITA METADE DOS R$ 830 MILHÕES
QUE SERÃO DESTINADOS A INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO E
INFRAESTRUTURA EM MG E NO ES
@jornalpanetus Cerca de R$ 480 milhões foram disponibilizados em juízo, e o valor será liberado aos estados e municípios pela 12ª Vara Federal.
A Fundação Renova, entidade que conduz os
trabalhos de recuperação e compensação dos
danos causados pelo rompimento da barragem de
Fundão, informa que já foram depositados cerca
de 480 milhões em juízo. O restante será
depositado em seis e 12 meses, e a liberação pela
12ª Vara Federal será feita conforme o
cronograma das obras apresentado pelos estados
de Minas Gerais e do Espírito Santo e pelas
prefeituras. Todos os gastos compensatórios estão
sendo direcionados a projetos de impacto coletivo
e de longo prazo na bacia do rio Doce e foram
aprovados pelo Comitê Interfederativo (CIF).
Cerca de R$ 240 milhões serão destinados para a
modernização de quase 900 escolas em Minas
Gerais e Espírito Santo. Até 270 mil alunos
poderão ser beneﬁciados nos 39 municípios
atingidos.
Outros aproximadamente R$ 600 milhões serão
aplicados em rodovias nos dois estados e no
Hospital Regional de Governador Valadares e na
implantação do Distrito Industrial de Rio Doce
(MG).
Nas escolas estaduais, os recursos serão
destinados à execução de obras como ampliação,
reformas e quadras esportivas; modernização das
salas de informática; adequação do mobiliário
escolar e aquisição de veículos, e estruturação de
laboratórios de educação proﬁssional. Do total
previsto, Minas Gerais apresentou uma demanda
para investimentos da ordem de R$ 44,3 milhões,
enquanto o Espírito Santo irá receber R$ 34,6
milhões.
Para as escolas da rede municipal de ensino, os
recursos serão distribuídos de acordo com a
população de cada cidade. Nesse caso, o montante
será aplicado na construção e reforma de creches
e pré-escolas, na execução de obras para escolas
de ensino fundamental, na adequação do
mobiliário escolar e veículos e consultoria para
gestão estratégica na área educacional. Para as

escolas de municípios mineiros serão destinados
R$ 137 milhões, e escolas de quatro municípios
capixabas receberão R$ 23 milhões.
A aplicação de recursos em ações de educação
pretende contribuir para a qualidade de vida da
população atingida pelo rompimento da barragem

de Fundão, especialmente crianças e jovens, e
contribuir para um legado de desenvolvimento
sustentável e inclusivo na bacia do rio Doce.
Desenvolvimento local
Os outros projetos estruturantes que compõem a
agenda integrada apresentada pelos governos dos

dois Estados e prefeituras têm potencial para
diversiﬁcar a economia local, atrair investimentos
e ainda gerar emprego e renda. Também irão
facilitar o acesso a importantes polos turísticos,
como o litoral do Espírito Santo e o Parque
Estadual do Rio Doce em Minas Gerais, e
favorecer o deslocamento de pessoas e o
escoamento da produção local e regional.
Serão investidos recursos para obras em 153 km
de rodovias de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Para o governo de Minas Gerais, serão repassados
R$ 140 milhões, sendo R$ 12 milhões para a
estruturação do trecho da MG-900 para acesso ao
Parque Estadual do Rio Doce (Bispo) e R$ 128
milhões para a estruturação do trecho rodoviário
da MG-760, entre a BR-262 e São José do
Goiabal–Cava Grande, que conecta o vale do Rio
Doce à Zona da Mata mineira.
Já no Espírito Santo, serão destinados R$ 365
milhões para a execução de três trechos
rodoviários na foz do rio Doce: ES-010, entre Vila
do Riacho e Regência; ES-440, entre a BR-101 e
Regência; e ES-248, entre a ES-358 e Povoação.
Em outra frente para diversiﬁcar a economia
local, serão destinados mais R$ 12,2 milhões para
o município mineiro de Rio Doce com o objetivo
de implantar o Distrito Industrial do Rio Doce,
com área estimada de 5.500 metros quadrados e
potencial de beneﬁciar pelo menos outros 5
municípios do entorno.
Entre os projetos, está contemplada a
estruturação do Hospital Regional de Governador
Valadares, localizado na Macrorregião de Saúde
Leste de Minas Gerais, que abrange 86
municípios e população estimada de 1,5 milhão
de habitantes. O governo de Minas receberá R$
75,3 milhões para dar andamento à segunda etapa
da obra e aquisição de equipamentos para o
hospital, que terá 265 leitos, sendo 176 de
enfermaria, 39 de urgência e emergência e 50
leitos de UTI, além de 9 salas de cirurgia.

31 9 9567- 2320 - Delivery e Pedidos

*Vidros em geral
Rua Jatobá *Forro PVC
Loja 97 - Rosário - Mariana
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*Box, Fechamento para pias
3558-4159
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Nenhum ambiente eleitoral é escusa para
chamar alguém e “Corno”, “imbecil”,
“adúltero”, “palhaço”, “prostituta”. Mas chamalo de “incompetente” e “despreparado” pode.
Preparem-se para críticas acerbas, indicações de
vícios, defeitos, características. Dessa forma é
preciso extremo cuidado. A injúria supõe a
intenção deliberada de ofender. Ela não é
perpetrada pela indicação de fatos, mas de
qualidades negativas, defeitos, aspectos da
personalidade, modo de vida. Ela não se
restringe somente à comunicação verbal ou
escrita mas também se caracteriza por gestos.
Identiﬁcados criteriosamente por Injúria Real é
quando avança para o contato físico: chute nas
partes traseiras, o tapa na cara, o arremesso de
frutas, ovos podres, dejetos, desde que aptos, ao
menos em tese a geral molestamento físico.
Nestes casos haverá cúmulo entre a injúria e a
violência produzida. A vítima não precisa ser o
candidato, pode ser qualquer pessoa. Responde
portanto pelo crime do artigo 326 do Código
Eleitoral e por lesões corporais.

Ao divulgar na propaganda fatos que sabe ser
inverídicos em relação à partidos ou candidatos
que não sejam ofensivos à honra objetiva ou
subjetivo do candidato ou do partido dando
informação falsa passará para o eleitorado, a
impressão de que o candidato é insincero ou
demagógico. Tal conduta aproxima-se dos
crimes de falso. Informação mentirosa, relativa
a um evento situado no tempo e no espaço
deverão estar determinadas apenas ao debate
evitando-se a divulgação de fatos materialmente
mentirosos. Ao induzir voto num candidato ou
inibir o voto em outro dá-se o ilícito.
Embaraçar o exercício do sufrágio pelo
empregador quando impõe ao empregado a
realização de diversos serviços no dia da
eleição, colocando obstáculo ou diﬁculdade
também pode gerar problemas para o
empresário. A indução, ou seja, a implantação
em alguém, de uma ideia, que a ele não havia
ocorrido até o ponto de convencê-lo a fazer algo,
é crime. Indução diante de vítima ingênua ou
ignorante é prato cheio por esse país afora.

Cuidado para perturbar a eleição como pedidos
de transferência onde não há vínculos
patrimoniais ou afetivos, revisão, 2ªvia; à tudo
se deve cautela.
Senhores candidatos estejam atentos aos
proﬁssionais que os auxiliam; um único voto
comprado é como uma única operação de tráﬁco
de drogas, uma única violência sexual ou um
único homicídio. Não caberá o Princípio da
Insigniﬁcância, se adequadamente demonstrado
a conduta, será hábil à produção de todos os
efeitos cíveis e criminais. Quem compra um
voto, um crime, quem compra dez votos, dez
crimes.
Que ao prometerem seja sem destinatário
especíﬁco. Frase do tipo: vou asfaltar a rua de
vocês, vou lhe dar um emprego, não será
considerado situação ambígua ou fronteiriça;
mesmo que alguns crimes sejam absolvidos pela
“prova da inexistência do fato”, haverá
vinculação do juízo cível (pagamento). Chega a
hora do “Dediprosa” com seus auxiliares, a hora
de ﬁcar “Di butuca”, para que os mesmos não

lhe tragam mais problemas que soluções. No
dizer de Foucault: a inﬂuência de um crime não
está forçosamente em proporção direta com sua
atrocidade; um crime que apavora a consciência
têm muitas vezes um efeito menor que um delito
que todo mundo tolera e se sente capaz de imitar
por sua conta. Raridade dos grandes crimes;
perigo, e, compensação, dos pequenos delitos
familiares que se multiplicam. Não procurar
consequentemente uma comparação qualitativa,
entre o crime e a sua punição, uma equivalência
de horror. Completando-se Beccaria: “podem os
gritos de um infeliz entre os tormentos retirar do
seio do passado que não volta mais uma ação já
cometida? Deve-se portanto, calcular uma pena
em função não de um crime, mas de sua possível
repetição. Visar não à ofensa passada, mas à
desordem futura. Escolham seus auxiliares e
evitem dissabores!

QUAL É O PONTO?
@priscillaporto
escritora
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– do vereador Juliano Duarte.
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Entre o choro estridente e o mórbido silêncio
que marcam, respectivamente, o primeiro
parágrafo e o ponto ﬁnal de nossas vidas, há
tantas pontuações... Vírgulas que pontuam
momentos para se entender, parar e pensar.
Dois pontos que introduzem difíceis diálogos ou
alegres fugazes momentos.
E travessões que anunciam falas acerca de fatos

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

que podem nos deixar com algo – na garganta e
na alma – atravessados.
Mas, com relação ao ponto ﬁnal, não existem
ﬁnais felizes! Porque se é ﬁnal, não é feliz.
Alegres mesmo são os começos, ornamentados
e pontuados por lindos e inspirados pontos de
exclamação!
E que as frases – bem como as fases – sejam

mais curtas e objetivas. Breves fases
passageiras: objetivo de vida. Pois períodos
longos são, sempre, mais difíceis e estranhos de
se entender.
Não se esquecendo nunca de que – entre o
primeiro parágrafo e o ponto ﬁnal – há toda uma
história. Laureadas de várias outras trajetórias,
com resultados de convivência felizes ou não.

Mas, sempre... sempre... histórias por algo
pontuadas: pontos secos, vibrantes ou
interrogativos. Os quais, nessa correria louca,
podem ousar nos fazer parar para pensar: qual é
o ponto?
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EM 1ª REUNIÃO PRESENCIAL EM 6 MESES, PAPA FRANCISCO PEDE
ORAÇÕES PELO LÍBANO
@jornalpanetus Distribuindo sorrisos e bênçãos à distância, líder católico convoca jornada de jejum e oração pelos libaneses.
O Papa Francisco realizou, na quarta-feira (2), a
primeira audiência pública presencial após seis
meses de restrições impostas para tentar conter a
propagação do novo coronavírus no Vaticano.
Visivelmente feliz pelo retorno, Francisco
anunciou um dia de oração e jejum pelo Líbano,
país devastado por crises no campo econômico,
político e humanitário que se agravaram após a
megaexplosão em Beirute no início de agosto.
Os cerca de 500 visitantes no pátio do Palácio
Apostólico do Vaticano tiveram suas temperaturas
veriﬁcadas e quase todos usavam máscaras de
proteção. As cadeiras foram dispostas de forma a
garantir distanciamento físico.
"Depois de tantos meses, retomamos nossos
encontros cara a cara, e não tela a tela", disse o
pontíﬁce ao abrir a audiência, sob muitos
aplausos.
A última reunião pública no Vaticano havia
ocorrido no início de março. Desde então, o líder
católico foi forçado a realizar audiências virtuais
transmitidas pela televisão ou pela internet,
experiência que ele descreveu como semelhante a
estar "enjaulado".
Embora o público presente ainda tenha sido
pequeno em comparação com as dezenas de
milhares de pessoas que costumam lotar a praça
São Pedro, o papa parecia energizado pela
multidão. Caminhando entre os convidados,
distribuiu sorrisos e abençoou ﬁéis a distância.

Francisco beijou uma bandeira do Líbano
entregue a ele pelo padre libanês Georges Breidi.
Depois de fazer uma oração silenciosa pelo país, o
papa convidou Breidi a segurar a bandeira
enquanto fazia um apelo pela paz e pelo diálogo.
O pontíﬁce convidou católicos e ﬁéis de outras
religiões a tornarem a próxima sexta-feira (4) uma
"jornada universal de jejum e oração" pelo
Líbano.

A data marca um mês da explosão na zona
portuária de Beirute que destruiu mais da metade
da cidade e deixou ao menos 190 mortos, 6.000
feridos e mais de 300 mil desabrigados.
"Um mês depois da tragédia que castigou a
cidade de Beirute, penso de novo no querido
Líbano, em sua população particularmente
colocada à prova", disse o papa.
D
" iante dos dramas repetidos que os habitantes

desta terra vivem, temos consciência do extremo
perigo que ameaça a própria existência do país.
O Líbano não pode ser abandonado à própria
sorte."
O papa também anunciou o envio do cardeal
Pietro Parolin, seu secretário de Estado e número
dois na hierarquia do Vaticano, a Beirute para
representá-lo.
O líder católico fez referência ao centenário do
Grande Líbano, comemorado na terça-feira (1º), e
disse que, neste período, "o Líbano foi um país de
esperança".
N
" os períodos mais sombrios de sua história, os
libaneses mantiveram sua fé em Deus e
demonstraram a capacidade de fazer de sua terra
um lugar de tolerância, respeito e coabitação
único na região."
Segundo o papa, o Líbano hoje é "mais que um
Estado" e passa "uma mensagem de liberdade e
um exemplo de pluralismo tanto para o Oriente
como para o Ocidente".
"Pelo bem do país, mas também do mundo, não
podemos nos permitir perder este patrimônio",
disse Francisco.
Ele também fez um apelo aos líderes políticos e
religiosos libaneses para que se comprometam
com "sinceridade e transparência na
reconstrução, deixando de lado os interesses
partidários e tendo em mente o bem comum e o
futuro da nação".

CÂMARA DÁ PRIMEIRO PASSO PARA
ARMAMENTO DA GUARDA CIVIL DE MARIANA
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
Com oito votos a favor, cinco contrários e uma abstenção, a
Câmara de Mariana aprovou em primeira discussão e votação,
na reunião remota de segunda-feira, 31 de agosto, o Projeto de
Lei 23/2020, que dispõem sobre as condições do uso de
armamento de fogo pela Guarda Civil, e o substitutivo ao
Projeto de Lei 35/2018, que altera a Lei Complementar nº 04
de 03/12/2001, que dispõe sobre a criação da Guarda
Municipal.
A liberação do porte de arma de fogo ao Guarda Civil de
Mariana não encontrou unanimidade da Casa de Leis
marianense, pois parte dos vereadores desejam que este
assunto tenha a participação da população por meio de um
plebiscito, que foi solicitado em um requerimento enviado ao
Executivo, ainda no ano passado.
Os que apoiam o armamento ressaltam que a Câmara apenas
está regulamentando uma Lei Federal que já autoriza o uso de
arma de fogo pelo Guarda Municipal desde o ano de 2014.
Para esses parlamentares, o projeto foi amplamente discutido
em diversas reuniões na Casa de Leis e que as dúvidas sobre
como vai ocorrer o armamento da guarda de Mariana foram
sanadas.

Os dois projetos ainda precisam voltar à uma nova discussão
e votação em Plenário para que sejam aprovados e se tornem
leis.
Lei Federal
A permissão do uso de arma de fogo por guardas municipais é
prevista no Brasil deste 2014, quando a então presidente
Dilma Rosseff sancionou a Lei Federal 13.022, além de ser
matéria já paciﬁcada no Supremo Tribunal Federal (STF), com
o julgamento da ADIN nº 5.948, em 2018.
O STF posicionou-se favoravelmente à concessão do porte de
arma aos integrantes das guardas municipais. O Ministro
Relator, Alexandre de Moraes, ressaltou em sua decisão que
“(...) Na presente hipótese, portanto, o tratamento exigível,
adequado e não excessivo corresponde a conceder idêntica
possibilidade de porte de arma a todos os integrantes das
Guardas Civis, em face da efetiva participação na segurança
pública e na existência de similitude nos índices de mortes
violentas nos diversos municípios, independentemente de sua
população”.

URBAN STYLE

multimarcas
A loja do seu estilo!

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

urbanstylemultmarcas_
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7 DE SETEMBRO: O CASAMENTO ENTRE A RETOMADA DAS RUAS
E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
@jornalpanetus

Site: www.jornalpanfletus.com.br / Facebook: Jornal Panfletu’s

A comemoração da independência do Brasil
neste ano casa com a aceleração da retomada da
vida lá fora. As cidades voltaram a bombar, as
pessoas estão circulando como se não houvesse
amanhã e o coronavírus está adorando a
oportunidade de continuar quebrando recordes
de mortes.
Não sou nenhum defensor da clausura. Sinto,
com toda a família e amigos, os impactos
aterradores de ﬁcar tanto tempo em casa, mas
esse retorno alucinado ao shopping, às praias e à
rua, com metade das pessoas usando máscaras
no queixo e mantendo distanciamento social de
república de estudantes em quitinete, faz com
que o grito de liberdade saia um tanto sufocado.
Estamos mais pobres, muito mais sensíveis,
com as emoções cambaleantes e com os
meninos alucinados pulando no sofá porque a
escola não voltou a funcionar. Então, assim,
meio sem planos e com uma mala de angústias,
partimos para a rua em busca de sol, ar puro e
alguma interação.
Sair de nossas cavernas sem compreender de
fato como lidar com a luz, como enfrentar os
monstros que brotaram em toda parte, pode ser
uma experiência desastrosa. Não há álcool em
gel que dê conta de esterilizar o afã de
cumprimentar os amigos. Não há falatório
suﬁciente para convencer as crianças a não
rolarem de corpo e alma nos parquinhos da
praça, do condomínio.
Antes de retomar tudo o que nos enche de
saudade e de ausências, é muito necessário que
retomemos aquelas sensações profundas de

dúvida acerca do nível de proteção de nossos
pais e dos nossos ﬁlhos e que, mesmo de forma
acelerada, lembremos as imagens dessa
pandemia, as dores que ela deixou e deixa e
resgatemos aqueles pensamentos de que “a
vida precisa ser bem melhor e será”.
Lições históricas só são aprendidas e

consolidadas quando martelamos muito as suas
passagens de maneira legítima. Em Berlim, os
museus, os monumentos e até bares e
comércios choram e resgatam os aprendizados
do Holocausto diuturnamente.
Talvez, por isso, a nossa independência não
provoque assim muito desejo de hastear

bandeiras, de sair cantando o hino. Não
sabemos se dom Pedro estava sobre um cavalão
ou se era ele mesmo o bicho, não sabemos se
resgatamos a autonomia sobre nosso destino ou
se assinamos um ﬁnanciamento eterno e não
temos a menor ideia do que sejam ímpias
falanges nem se elas, ao menos, estavam bem
higienizadas com muita água e sabão.
O que é cada vez mais claro e histórico na crise
pandêmica é que seguimos com aquele espírito
do grande espertalhão sobretudo, agora, no
caminho de volta. Queremos ser os primeiros
no bar, no parque, na academia, na padaria, na
barraquinha, custe o que custar!
Seguimos ﬁngindo não entender o que são
prioridades e por que elas precisam ser
respeitadas. Seguimos atrás do lucro fazendo
reservas duplicadas em restaurantes e lotando o
salão. Seguimos achando que essa danada
Covid-19 é coisa de gente fraca e que a cara dela
não é tão hostil como “se fala”.
Brava gente, vamos com parcimônia e
consciência na retomada, sem deixar para trás
fatores como consciência de coletividade,
responsabilidade com os mais vulneráveis e
espírito de humanidade, de colaboração.
Tudo indica que a independência, de verdade,
ainda demanda um tempo, ainda demanda
muita ciência e ainda demanda o bolo da festa, a
alardeada vacina.
A pátria livre, nossas vidas livres passam pela
imunização de nossos afãs de atropelar tudo o
que sustenta a nossa segurança, bem-estar e
dias mais felizes.

GOVERNO FEDERAL BARRA COVID COMO DOENÇA DO TRABALHO
E DIFICULTA AUXÍLIO DO INSS
@jornalpanetus Portaria que reconhecia doença ocupacional foi revogada um dia após publicação.
O governo do presidente Jair Bolsonaro anulou na quartafeira (2) uma portaria que incluía a Covid-19, síndrome
respiratória provocada pelo novo coronavírus, na lista de
doenças que podem estar relacionadas ao ambiente de
trabalho.
A medida do Ministério da Saúde que classiﬁcava a Covid-19
como doença ocupacional havia sido oﬁcializada na terça (1º),
mas foi revogada por nova portaria publicada no “Diário
Oﬁcial da União” desta quarta.
O reconhecimento da Covid-19 como uma doença à qual o
empregado pode ser exposto no ambiente de trabalho poderia
facilitar o acesso ao auxílio-doença acidentário pago pelo
INSS, entre outras vantagens para o trabalhador e seus
dependentes.
“Na prática, não sendo a Covid-19 inserida na LDRT [Lista de
Doenças Relacionadas ao Trabalho], isso diﬁculta que o
INSS, voluntariamente, conceda o benefício, salvo se houver
decisão administrativa ou judicial em sentido contrário”,
aﬁrma o especialista em relações do trabalho Ricardo Calcini.
Comparado ao auxílio-doença previdenciário, gerado por
doença sem relação com a ocupação, o benefício acidentário
proporciona um cálculo ﬁnanceiro mais vantajoso da
aposentadoria por invalidez, caso o agravamento da condição
do paciente provoque incapacidade permanente para a
atividade proﬁssional.
A reforma da Previdência diferenciou severamente o cálculo
da aposentadoria por invalidez previdenciária (sem relação
com o trabalho) do benefício relacionado a acidente do
trabalho ou doença ocupacional
Para a incapacidade gerada por questões ocupacionais, o
benefício é de 100% da média salarial do trabalhador.
Se a invalidez não for relacionada ao trabalho, o benefício é de
60% da média salarial para quem contribuiu por 20 anos ou
menos, acrescido de 2% para cada ano a mais de recolhimento.
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funcionário ocorreu por culpa do empregador.
“Aliás, esse nexo continua sendo presumido em atividades
envolvendo, por exemplo, os proﬁssionais da área de saúde, em
razão da exposição direta e de forma mais acentuada ao vírus se
comparada às demais proﬁssões”, diz.
A portaria do Ministério da Saúde que classiﬁcou a Covid-19
como ocupacional contrariava a posição do governo sobre a
relação da doença com o trabalho.
Ao tratar de ações emergenciais para o enfrentamento da
pandemia, o governo explicitou na Medida Provisória 927 que a
Covid-19 não poderia ser considerada doença do trabalho.
Os artigos que criavam essa restrição, porém, foram derrubados
pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
A decisão do Supremo, porém, não tornou automático o
reconhecimento da Covid-19 como doença ocupacional. Ao
trabalhador infectado ainda cabe comprovar que há
responsabilidade do empregador pela contaminação.

A morte gerada por uma doença ocupacional permite ainda a
concessão de pensão do INSS por regras mais vantajosas aos
dependentes.
Além disso, o caráter ocupacional de uma doença facilita a
responsabilização do empregador em ações trabalhistas,
obrigando a empresa ao pagamento de indenização e custeio
de despesas médicas.
Para Calcini, porém, a revogação da portaria ministerial não é
sinônimo de ausência de responsabilidade empresarial nos
casos em que ﬁcar comprovado que a contaminação do
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Sociais da Leticia Aguilar
Oi pessoal, tudo bem?
Se Deus quiser essa quarentena vai passar, esse vírus irá passar e
vamos conseguir se reerguer depois desses meses!
Não está sendo fácil mesmo!
Vamos continuar tendo fé em Deus!
Outra coisa, em meu instagram @leticiafaguilar_ vocês encontram
várias dicas de cabelo, pele, alimentos e muito mais!
Me siga e fique por dentro!
Um beijo da Lê!

Augusto apagou as velinhas no dia 02/09!
Parabéns e muitas felicidades!

Casal top! Rosana e Renato!

Denstista top? Temos! Olha só a Dra. Flávia Armond
passando por aqui! Prossional exemplar!

A equipe do Panetu's deseja felicidades mil ao nosso
amigo, Valmir do Gesso. Paz, saúde, alegria e sucesso em
seus ideais. Parabéns!

Esbanjando beleza por aqui,Geise Oliveira (Fortaleza Macon)!
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