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RESPONSABILIDADE
E COMPROMISSO
COM A SAÚDE
MARCAM A
TRAJETÓRIA DE
DANILO BRITO
Secretário de Saúde da cidade de
Mariana tem trabalhado maciçamente
no enfrentamento à covid-19.
Servidores da
Saúde merecem reconhecimento e
valorização.
Foto: Divulgação
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
ELEIÇÕES MUNICIPAIS: O DESAFIO DOS CANDIDATOS
Os que já estão por lá buscam mais uma vez renovar seu espaço herdado. Já os novatos buscam uma
oportunidade em meio as raposas.
A construção de um candidato a prefeito e
vereador para as eleições deste ano exigirá muito
mais que um discurso fácil com promessas
milagrosas para problemas antigos. A pandemia
provocada pela disseminação do novo coronavírus
(covid-19) tem invertido a lógica eleitoral, não
somente com mudanças na data (15 novembro 1º
turno) da votação e das regras que a assegura. O
uso das redes sociais ganha ainda mais peso, mas,
mesmo com o know how de 2018, que elegeu o
presidente Jair Bolsonaro (sem partido), “não
existe receita pronta” - frase dita com frequência
pelos dirigentes partidários para falar dos desaﬁos
de 2020.
O Brasil ultrapassou a marca dos 110 mil mortos
pela covid-19, com mais de 3,4 milhões casos da
doença conﬁrmados. O impacto desses números,

ainda que os governos estaduais e municipais
estejam ﬂexibilizando as regras de isolamento
social, aliás em Mariana é notável o
funcionamento pleno dos estabelecimentos
comerciais, vão reﬂetir diretamente na agenda dos
candidatos. O primeiro ﬁltro a ser feito é se o
postulante é de situação ou oposição. O que entra
no jogo são os compromissos da atual gestão que
por muitos obstáculos tendem a ser levados de
“barriga” pelo possível sucessor. Se o candidato
for de situação, o fato de ter mais 30 dias na
disputa, pode ser determinante para a estratégia
que será montada. Cabe a você eleitor saber votar.
Contudo, é preciso estar atento para entender a
pauta a que a sociedade está alinhada. Primeira
pauta será a saúde como um todo. As pessoas não
morrem só da covid-19. Enquanto tem atenção

especíﬁca para o coronavírus, em alguns casos,
estão se esquecendo da dengue, por exemplo. É
algo simples de combater, mas também mata. O
segundo tema a ser debatido é relacionado à
retomada da economia. Como eles estão
preparados e quais propostas eles têm, sobretudo
no combate ao desemprego.
Com a continuidade da polarização política,
diﬁculdades na retomada da economia e
mudanças nas regras do jogo eleitoral, os
municípios já estão adiantados para as eleições de
2020, antecipando o calendário de articulações.
Nas cidades e principalmente em Mariana, novos
e veteranos atores políticos costuram acordos,
tentam medir a importância de ferramentas
tecnológicas como, por exemplo, as redes socias,
planejam como ﬁnanciarão campanhas e calculam

perdas e ganhos possíveis a partir de uma das
principais alterações da próxima eleição: a
proibição de coligações nas chapas proporcionais.
Além dela, contudo, pelo menos outros três
fatores tendem a impactar a escolha dos eleitores e
deﬁnir os resultados: a manutenção do uso em
larga escala das redes sociais, a expansão dos
grupos suprapartidários que pregam a renovação
da política e os constantes remendos nas normas
do ﬁnanciamento das campanhas, que seguem no
centro dos debates sobre a própria democracia.
Portanto, mais uma vez peço encarecidamente
que você saiba em quem votar. Pesquise,
acompanhe e deﬁna quem se encaixa melhor para
ser seu representante para lutar pela qualidade de
vida que você merece.

O FIM DA VIDA E A ESCUTA DE ARREPENDIMENTOS
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
O ﬁm da vida é um desaﬁo para todo ser humano.
Em diferentes graus, há sempre o medo da incerteza,
da solidão e da dependência. Em anos de
atendimentos clínicos, percebo alguns elementos
constantes em pessoas idosas, que tendem a olhar
mais para a vida que teve e se arrepender ou
enfatizar frustrações em sua fala. Alguns conseguem
enxergar fatores positivos da vida, mas
frequentemente algumas lembranças traumáticas
são trazidas à memória e alguns arrependimentos
surgem. Nessa coluna vou elencar alguns dos
arrependimentos mais frequentes.
É muito comum que pessoas idosas de hoje não
tenham escolhido seu destino no passado. A maioria
aﬁrma que poderia ter trilhado outros caminhos se
tivesse o poder de escolha. Depois de anos de
existência impactadas por decisões de outros
(cônjuges, pais, etc), olham para trás e imaginam
como teria sido diferente se fosse a eles dada voz
ativa ou mesmo se tivessem mais coragem para
dizer não e mostrar seu real desejo. Muitas vezes o

que está em jogo aqui é uma obediência cega e
uma impossibilidade de transgressão devido à
mentalidade do passado, muitas vezes opressora.
Um segundo fator muito comum de
arrependimento é a pessoa não ter pensado em suas
decisões passadas. Muitos aﬁrmam ter escolhido
por comodidade ou por não ter reﬂetido de forma
mais demorada e cuidadosa nas consequências de
suas decisões. Aqui presenciamos o limite de
épocas. Muitos, por exemplo, gostariam de ter
estudado mais, mas o contexto social brasileiro há
décadas não permitia esse caminho. Em termos
inconscientes (porque ainda há muita culpa para se
expressar isso), há também o arrependimento de ter
tido muitos ﬁlhos, mas que não poderia ser de outra
forma. Outros aﬁrmam que deveriam ter reﬂetido
mais sobre a escolha do cônjuge (ou mesmo não
lhes foi dado o poder de escolha).
Outra dimensão muito falada é aquela da
impossibilidade de expressar sentimentos e
abordar assuntos de caráter psíquico com os outros,

começando por familiares. Hoje existe uma
consciência maior sobre as demandas e os traumas
da personalidade. No entanto, muitas gerações
viveram para o trabalho, para a família e para
ﬁnalidades objetivas da existência, não podendo se
preocupar com dimensões relacionadas ao bemestar, como a harmonia entre corpo e mente. A
expressão de sentimentos era duramente reprimida
pelos pais e não havia possibilidade de vivenciar
essa característica humana com cônjuges e nem
mesmo com amigos. Aliás, alguns enfatizam muito
esse aspecto, pois queriam ter passado mais tempo
com pessoas que lhes seriam agradáveis e que
tivessem algum tipo de aﬁnidade. A escolha de
amigos era muito rara. Em geral, a amizade era
vivida de uma forma mais superﬁcial e
circunstancial, por serem vizinhos, por exemplo.
Por ﬁm, percebo que todos esses arrependimentos
são vividos de forma mais leve quando a pessoa
consegue se perdoar. É importante que ela nunca se
esqueça dos limites impostos pelas épocas e que

nunca o ser humano é, de fato, totalmente livre para
decidir. Existem “armadilhas” inconscientes que o
capturam com frequência... Assim, uma vida
apaziguada é aquela que olha para seu passado e
consegue enxergar primeiro os fatos positivos e
alcança um estágio de compreensão de que os seres
humanos são seres com horizontes de
vulnerabilidades.

dentzrene

René Dentz

QUE MENINAS POSSAM SER CRIANÇAS!
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Jogaram um punhado de farpas no céu enevoado de
uma menina de dez anos. Quantos céus foram, são e
serão violentados? O inverno se enfraquece em
agosto, dia após dia; mas a tempestade no já violado
universo lúdico da criança virou cena de julgamento
de milhares de especialistas, mídia e fundamentalistas.
Não sei se penso no efeito catastróﬁco da
publicização do ocorrido ou no debate acirrado: se
deve ou não abortar. Não sei se me pasmo com os
ataques à equipe médica, responsável pelo
procedimento ordenado pela justiça. Não sei se me
pasmo com os aproveitadores da situação, que se
lançam no sofrimento alheio. Não sei se me pasmo
com os adoradores do ditado popular de que quanto
mais lenha na fogueira, melhor. Não sei se me pasmo
com o tamanho do trauma da criança, de sua família
ou com o vazamento do ocorrido por quebra de sigilo.
Não sei se me pasmo com a opinião estapafúrdia de
que a decisão da justiça é criminosa. Não sei se me

pasmo com as manifestações violentas de quem não
tem NADA a VER com a vida alheia. Não sei se me
pasmo pelos fundamentalistas que numa suposta
defesa da vida (em quaisquer circunstâncias!) não se
preocupam com a vida da criança violentada, ou das
opiniões a favor da descriminalização do aborto.
Quantas crianças são vítimas de estupro no país?
Pergunto-me. Quantas mulheres e quantos homens
são vítimas de estupro? Pergunto-me. Quantas
crianças e mulheres levaram a cabo a gravidez no
silêncio? Pergunto-me. Quantas vítimas de violência
sexual recebem tratamento psicológico e psiquiátrico
para conviverem com o trauma do estupro? Quantas
crianças nasceram de uma relação de violência?
Quantas crianças nasceram de uma relação
incestuosa? Quantas crianças que procriaram
receberam acompanhamento especializado?
Quantas pró-crianças debateram sobre a experiência
de procriar outras crianças? Os fundamentalistas são
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mestres em responder estas perguntas e outras mais,
baseados em vastas experiências discursivas
moralísticas do que fazer ou não fazer.
Descriminalizar ou criminalizar o aborto?
Pergunto-me. Tenho minhas convicções de que a
decisão deve ser pautada nos preceitos judiciais com
o consentimento da gestante ou, quando incapaz, de
seu responsável legal. A sociedade não está
autorizada a julgar ou a promover alardes sobre o
assunto. Esses casos devem ser tratados sob a ótica
do juramento do sigilo, tanto da justiça quanto dos
proﬁssionais da saúde que agirão nos procedimentos
médicos. Chicote do corpo e da vida alheia é língua
desgovernada! A ministra poderia ter consultado
vítimas, especialistas, conselheiros; iniciar
campanhas contra a violência sexual, mas não
encaminhar sua equipe ao domicílio da criança, para
convencê-la a não abortar. Expor vulneráveis é
violação de direitos fundamentais. Fico a imaginar
as inseguranças e conﬂitos vividos pela criança e sua
avó, diante dos discursos da justiça, mídia, equipe
médica, sociedade e fundamentalistas.
Quanta perversidade mora no mundo? Quanto
pecado sobrevive? Quanta maldade habita os

fundamentos do julgamento social? Sodoma e
Gomorra foram destruídas por causa da maldade. A
maldade não estava nas cidades, mas nas pessoas.
De tanto ver triunfar a justiça em inúmeras decisões
do judiciário, creio na competência das autoridades.
A publicização e virulento protesto de extremistas
contribuíram para o efeito catastróﬁco da desordem,
do caos, da quebra de sigilo e invasão da
privacidade.
Creio na bondade, no bom senso e na justiça. Que o
céu da menina e de outras meninas possam voltar a
se acender com os solares raios lúdicos das próximas
estações. Que as meninas, antes de serem mulheres,
possam ser crianças!

#fiqueligado
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SERASA LANÇA CURSO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM
INSTRUTORAS YOUTUBERS
@jornalpanetus Inuenciadoras digitais ensinarão internauta a lidar com dinheiro.
Em vez de nome negativado, gastos planejados.
Para promover a educação ﬁnanceira e trazer
conhecimento para os consumidores, a Serasa
buscou ajuda no mundo da internet. A partir desta
semana, a empresa lança o curso digital Trilha
Financeira, com módulos apresentados por
youtubers mulheres especializadas em ﬁnanças.
Totalmente gratuito, o curso tem sete módulos de
uma hora e meia cada, a maioria apresentada por
youtubers. Entre as inﬂuenciadoras convidadas
estão Nath Finanças, Patrícia Lages, Mirna
Borges e Nathaly Dias (do canal Blogueira de
Baixa Renda).
Além das youtubers, o curso tem a ajuda de Vitor
Coff del Rey, headhunter (caça-talentos) da Ponte
para Pretos. Essa iniciativa divulga informações,
oportunidades de mercado, estágios e bolsas de
estudo nacionais e internacionais, com o objetivo
de fazer a ponte entre as empresas e o mercado de
trabalho e gerar oportunidades, com foco na
questão racial.
Módulos
Além das aulas em vídeo, cada módulo tem
textos de apoio que poderão ser baixados ou
impressos pelo aluno. Dos sete módulos, quatro
já estão disponíveis para serem cursados, com
cada etapa sendo pré-requisito para a seguinte. Os
três restantes serão lançados nos próximos meses.
O primeiro módulo trata do orçamento
doméstico: explicando como elaborar um, como
cortar gastos e como ganhar renda extra. O
segundo explica os serviços bancários: tipos de
contas que existem nos bancos (corrente,
poupança, salário, digital etc.), cheques e todas as
suas variações, diferença entre DOC e TED e
como funcionam as análises dos bancos, como
pontuação de crédito.
O terceiro módulo explica as dívidas, detalhando
os diferentes tipos de débitos, a importância de
conversar com parentes sobre o assunto e
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ensinando estratégias de renegociação. Com foco
em renda, o quarto módulo dá dicas de como
conseguir emprego, melhorar a qualiﬁcação
proﬁssional, ampliar a renda informal e
formalizar de um negócio, apresentando noções
de empreendedorismo.
Os três módulos restantes terão como tema os
diferentes tipos de crédito, os cuidados para evitar
fraudes e o planejamento para a realização de
sonhos como casa própria, carro, estudos e
viagens. A inscrição é gratuita e deve ser feita
pelo site da Serasa. Qualquer pessoa cadastrada
no site pode acessar o curso, também acessível

em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Lacuna
Coordenadora da Serasa, Joyce Carla diz que o
reforço de inﬂuenciadoras digitais ajuda a
aproximar o consumidor da educação ﬁnanceira,
fazendo-o entender melhor a relação com o
dinheiro. “Queremos suprir a falta de educação
ﬁnanceira no Brasil, uma das causas que levam
as pessoas a contrair dívidas, e pensar em formas
de recuperar suas ﬁnanças. Para isso, o curso foi
estruturado para permitir que o consumidor
tenha uma jornada especíﬁca de aprendizado, de
acordo com seu momento ﬁnanceiro”, explica.

Esse é o primeiro curso digital de educação
ﬁnanceira totalmente gratuito organizado pela
Serasa. A empresa também tem o portal Serasa
Ensina, com mais de 3 milhões de acessos
mensais, um podcast e um canal no Youtube com
224 mil inscritos. Braço da Serasa Experian
responsável por aproximar a empresa de análise
de dados dos consumidores, a Serasa tem
diversos serviços digitais, como o Serasa Score
(onde é possível veriﬁcar a pontuação), Serasa
Antifraude e Novo Serasa Limpa Nome (que
permite a renegociação instantânea de
pendências ﬁnanceiras).
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ENERGIA ELÉTRICA É CARA OU MUITO CARA PARA 84% DOS
BRASILEIROS
@jornalpanetus

Pesquisa é do Ibope e da Associação dos Comercializadores de Energia

Oitenta e quatro por cento dos brasileiros,
entrevistados pelo Ibope e pela Associação
Brasileira dos Comercializadores de Energia
(Abraceel), consideram a energia elétrica cara ou
muito cara. Para a Abraceel, o valor pago pelos
consumidores tem se tornado mais evidente nas
despesas das famílias, já que as pessoas que
consideravam o preço caro ou muito caro no ano
de 2014 – primeiro de realização da pesquisa –
chegavam a 67%. O percentual atingiu a maior
marca em 2014 (88%) e no ano passado (87%). A
pesquisa ouviu 2 mil pessoas em todas as regiões
do país, entre os dias 24 de março e 1º de abril.
Considerando os dados deste ano, 55% dos
entrevistados aﬁrmaram que o alto preço é
causado pelos impostos e 28% pela falta de
concorrência no setor. “Hoje a energia elétrica é
um dos serviços mais taxados, por uma razão
muito simples: os governos estaduais têm muita
facilidade em arrecadar imposto por meio da
conta de luz, então incidem diversos impostos federais, estaduais - e o consumidor percebe que
a energia é cara devido aos muitos tributos”,
disse o presidente da Abraceel, Reginaldo
Medeiros.
Ele lembra que os valores dos impostos estão
descritos em cada conta, para que o consumidor
possa consultar. Segundo Medeiros, além desses
dois fatores apontados pelos entrevistados, outro
motivo atrelado ao alto preço das contas são os
subsídios cruzados, que, conforme explica, “é o
que um consumidor paga pelo outro”. Ele citou
dois exemplos em que os mais pobres pagam
pelos mais ricos: subsídios para o agronegócio –
devido aos subsídios para áreas rurais – e para
aqueles que instalam painéis fotovoltaicos.
“Há consumidor rural que tem desconto de 90%
na irrigação durante a madrugada, isso é um
subsídio que alguém paga. Há muitos subsídios
cruzados. Agora está se colocando muito painel
fotovoltaico, quem coloca principalmente é
quem tem dinheiro para instalar. Quando ele

mudança do mercado cativo de energia - atual
sistema no qual o consumidor compra energia da
distribuidora - para o mercado livre - quando ele
tem a possibilidade de escolher quem será a sua
fornecedora de energia: 63% trocariam de
fornecedor de energia caso a medida fosse
implementada no país; em 2014, esse percentual
era de 57% e, no ano passado, chegou a 68%.
Para a maioria das pessoas entrevistadas (64%),
o principal motivo para a decisão de troca da
empresa continua sendo o preço, conforme os
dados deste ano. No ano passado, o preço era
também o principal motivo para 68% dos
entrevistados.
Energia limpa

Foto: Divulgação

instala o painel, há uma série de benefícios que a
rede elétrica traz para ele, que é por exemplo
regularizar energia”, disse.
Essa regularização diz respeito ao fornecimento
de energia elétrica durante a noite, quando não há
energia solar para garantir a demanda. “Isso é um
benefício que a rede elétrica traz, mas hoje ele
não paga nada. Quem paga esse subsídio é o
consumidor, que não instalou um painel
fotovoltaico para esse consumidor mais rico”.

Mercado livre
Em 80% dos casos, os entrevistados gostariam
de escolher sua operadora de energia elétrica,
enquanto em 2014, esse percentual era de 66%. A
Abraceel defende o modelo do mercado livre, em
que o consumidor possa escolher sua
fornecedora de energia, e considera que essa é
uma forma de tornar o setor mais competitivo.
O estudo apresenta dados sobre possível

Outro resultado que mostra o perﬁl do
consumidor de energia é que 17% escolheriam
sua operadora com base em uma geração de
energia mais limpa. Esses eram 13% em 2017,
primeiro ano em que a pergunta entrou na
pesquisa. No ano passado, eram 15% aqueles que
se preocupavam com energia mais limpa na hora
de escolher a fornecedora de energia.
Questionados se gostariam de gerar sua própria
energia em casa, 90% dos entrevistados disseram
que sim - o número é 13 pontos percentuais maior
que em 2014. Segundo a Abraceel, o interesse em
trocar de empresa, caso a medida de mercado
livre seja implantada no Brasil, assim como o
interesse em gerar energia elétrica em casa,
crescem à medida que aumentam a renda familiar
e escolaridade dos entrevistados.
Apenas 39% dos entrevistados estão dispostos a
pagar um preço maior na conta de luz para
incentivar a geração de energia em outras
residências brasileiras. Segundo avalia a
associação, como a população considera o preço
da energia elevado, parcela signiﬁcativa não se
mostra disposta a pagar um preço mais alto na
conta de luz para incentivar a geração de energia
elétrica em outras residências.
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GRÁVIDAS DEVEM MANTER ACOMPANHAMENTO DURANTE
PANDEMIA
@jornalpanetus Neste Dia da Gestante, Rede Fhemig reforça cuidados a esse público, mais vulnerável a infecções em geral.
Em 2020, a covid-19 mudou a rotina em todo o
mundo. A alta e rápida propagação do coronavírus
resultou em medidas de isolamento social, como
forma de evitar a sobrecarga de sistemas de saúde.
Nesse cenário, maternidades como a do Hospital
Júlia Kubitschek (HJK), da Rede Fhemig, passaram
por uma série de adaptações para receber e tratar
grávidas com suspeita ou conﬁrmação da doença.
A pandemia, as medidas de proteção, higienização
e distanciamento e todas as consequências deste
período trouxeram impactos e mudanças também
nos planos para uma gestação. No sábado (15/8),
data em que se comemora o Dia da Gestante, o
momento é de reﬂexão e alerta sobre todos os
cuidados que elas devem ter, especialmente nesta
fase, sobretudo por estarem incluídas no chamado
grupo de risco.
"A covid-19 é uma doença inﬂamatória e, no
primeiro e no terceiro trimestres, a gestação cria
um ambiente pró-inﬂamatório no corpo da mulher
que seria um ambiente favorável para o vírus. Além
disso, outros membros da família coronavírus como
MERS-CoV e SARS-CoV estão envolvidos em
complicações na gestação”, explica a coordenadora
da maternidade do HJK e médica obstetra, Ana
Raquel Lara.
As gestantes, portanto, compõem o grupo não por
serem mais propensas a contrair o vírus que outras
pessoas, mas por serem mais vulneráveis a
infecções em geral.
Grávida com covid-19
A esteticista Polyanne Soares, 25, passou por um
desaﬁo em sua segunda gravidez. Já mãe de um
ﬁlho de dois anos, Polyanne levava com
tranquilidade sua gestação de uma menina, até que,
com 26 semanas, o mundo parou por causa da
pandemia. "O consultório onde eu realizava o prénatal fechou, e eu ﬁquei dois meses e meio sem
atendimento. Fiquei muito preocupada com a saúde
do meu bebê”, conta.
Polyanne, que continuou trabalhando em casa
durante este período, reiniciou as consultas com um
novo médico, mas, quando estava com 35 semanas
de gestação, problemas começaram a aparecer.
“Descobri que estava com diabetes gestacional, e
que teria que adiantar o meu parto”, relata. Além
disso, já se preparando para o momento de dar à luz,
a esteticista começou a sentir sintomas da covid-19.
Com falta de ar, cansaço, febre e perda do paladar,
Polyanne teve a conﬁrmação do contágio depois de
saber que o pai também havia testado positivo para
a doença. A ela, então, foi recomendado que
permanecesse internada na UPA, onde ﬁcou por três
dias. De lá, foi transferida para o HJK e teve que ser
internada no CTI. Na unidade hospitalar, a jovem
começou a sentir as contrações do parto, que acabou
acontecendo no dia seguinte. Segundo ela, o
número reduzido de plaquetas, que impediu a
realização de uma cesariana, resultou em um início
de hemorragia durante o parto.
“Foi muito difícil, meu marido só pôde ﬁcar comigo

Foto: Divulgação

no momento do parto, e durante todo o resto do
tempo eu estava sozinha", conta. Felizmente, de
acordo com Polyanne, no ﬁm tudo deu certo e sua
ﬁlha Catarina nasceu saudável. "Pude ﬁcar com
minha ﬁlha após o seu nascimento e amamentá-la
normalmente”, aﬁrma.
Após 20 dias do parto de Catarina, Polyanne agora
pode cuidar de sua ﬁlha recém-nascida com
tranquilidade, porém sem deixar de acompanhar e
realizar tratamento para uma possível sequela da
doença.
“A gente escuta tanto ´ﬁca em casa' e, às vezes, não
damos importância para isto. Eu achava que a
covid-19 era algo distante de mim, até que houve o
primeiro caso na família e, de repente, 28 pessoas
pegaram. Perdemos minha tia, e minha avó
permanece internada. Eu não desejo para ninguém
o que passei, estar grávida, em um CTI, sem poder
falar com minha família, vendo tantas pessoas
entubadas. Quando eu estava no hospital, tudo que
eu queria era estar em casa”, desabafa a esteticista.
Para outras mulheres que esperam bebês durante
esse período de pandemia, Polyanne é enfática.
“Cuidem-se, pois não sabemos o dia de manhã”,
alerta.
Cuidados
Mesmo que o indicado seja o distanciamento social
para ajudar a reduzir a curva de contágio, é
importante que as gestantes continuem a realizar os
exames de rotina.
O pré-natal é um acompanhamento primordial e não
deve ser interrompido durante a quarentena.
“Em locais de consultas, recomenda-se não levar
acompanhante e manter 1-2 metros de afastamento
de outras pessoas. Além disso, a gestante deve
realizar os cuidados básicos: higienizar as mãos
com frequência e usar máscara cobrindo o nariz e a
boca”, salienta Ana Raquel. A proﬁssional lembra,
ainda, que a grávida deve permanecer em casa pelo

maior tempo possível.
Informações da Associação de Ginecologistas e
Obstetras de Minas Gerais (Sogimig) recomendam,
também, que os atendimentos reduzam o máximo
possível da espera pela consulta, e que a gestante
não precise ir ao local repetidas vezes. “A
periodicidade das consultas e exames
complementares devem ser suﬁcientes para
garantir o cuidado adequado de cada gestante,
evitando excesso de visitas a locais com ambientes
fechados e aglomeração de pessoas”, reforça a
associação.
Os cuidados com a saúde em geral e a saúde mental
são igualmente importantes para as gestantes nesta
fase. “As orientações passadas são sobre ter uma
alimentação saudável, e tentar também uma
convivência saudável em casa em tempos de
isolamento social, como, por exemplo, tentar
encontrar uma atividade prazerosa que possa ser
feita e, melhor ainda, em família”, recomenda a
coordenadora da maternidade do HJK.
A médica obstetra ainda sugere tentar dividir as
responsabilidades das tarefas domésticas com os
demais membros da família para evitar sobrecarga
física e mental à gestante, e manter contato
telefônico com amigos e parentes que não residem
na mesma casa. Ana Raquel lembra que ter uma
rede social que apoie a gestante é fundamental nesse
momento.
Hospital preparado
A maternidade do HJK, referência no estado para
atendimento a pacientes com covid-19 ou suspeitos
da doença, se preparou desde o início da pandemia
para realizar o parto e o tratamento clínico de
gestantes com segurança. O ﬂuxo na maternidade
foi alterado já na triagem, quando a paciente é
questionada sobre sintomas respiratórios. Caso os
apresente, ela passa por uma avaliação clínica mais
detalhada em um consultório separado.

“Se a gestante não tiver que ser internada para o
parto, ela é avaliada quanto à gravidade dos sinais
e sintomas. Se a doença for leve, ela será liberada
com uma receita, recebendo orientações sobre
isolamento social e sinais de agravamento que
indicam um retorno ao hospital. Se a doença for
grave, ela poderá ser internada para investigação”,
explica Ana Raquel.
Se, após a coleta dos exames, a suspeita de covid-19
estiver conﬁrmada, as pacientes são separadas mais
uma vez, sempre com muito cuidado para que
suspeitas e conﬁrmadas não se misturem. Os
proﬁssionais da equipe que atendem as gestantes
com covid-19 ou suspeitas também não se juntam
aos que atendem pacientes sem sintomas de
síndrome gripal.
As gestantes que dão entrada na unidade para ter o
bebê, também passam por um ﬂuxo diferente. Se for
uma paciente com suspeita ou conﬁrmação de
covid-19, ela será encaminhada para uma sala préparto exclusiva, onde cabem até no máximo quatro
gestantes. Neste local, a paciente permanece até o
momento de dar à luz, quando é encaminhada à sala
de parto.
O único espaço compartilhado por todas as
grávidas é o bloco obstétrico, que é a última sala por
onde passa o ﬂuxo das gestantes. Mesmo assim, há
todo cuidado para o que o acesso ao local pelas
pacientes seja feito de forma segura: suspeitas ou
conﬁrmadas de covid-19 entram no bloco por uma
porta diferente daquelas sem sintomas.
Após o parto, a paciente, já com o bebê e na
presença de um acompanhante, é encaminhada à
enfermaria exclusiva pós-parto, equipada com dez
leitos, respeitado o distanciamento necessário.
De 17 de março - quando a maternidade se tornou
preferencial para gestantes, parturientes e puérperas
com casos suspeitos ou conﬁrmados de covid-19,
no ﬂuxo de responsabilidade do Programa de
Parceria de Investimentos - PPI em Belo Horizonte)
- até o dia 11 de agosto, foram realizados 209
atendimentos de urgência e emergência a casos
covid-19 ou suspeitos na maternidade do HJK,
sendo que 117 pacientes tiveram que ser internadas.
Dos casos, 35% demandaram internação no CTI.
Neste período, foram realizados 45 partos de
mulheres conﬁrmadas/suspeitas para covid-19.
Emergências
As imprevisibilidades que podem aparecer na
gravidez não devem ser ignoradas. Muitas gestantes
podem ﬁcar receosas em procurar o hospital no
meio da pandemia, pelo risco de contágio, mas, em
alguns casos, é preciso deixar a insegurança de lado.
“Caso haja algum sangramento vaginal, perda de
líquido, ou se houver diminuição dos movimentos
d o b e b ê , a g e s t a n t e d e v e c o m p a re c e r
imediatamente ao atendimento de urgência”,
ressalta Ana Raquel. A indicação da via de parto
deve seguir as características de cada caso. O
médico deve deﬁnir o que for mais seguro para a
parturiente e seu ﬁlho naquele momento, e a escolha
dependerá das condições clínicas da mãe e do feto.
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ELEIÇÕES 2020: COMEÇOU NA TERÇA 18 PRAZO PARA
NOMEAÇÃO DE MESÁRIOS
@jornalpanetus

O período vai até 16 de setembro.

Começou desde terça-feira (18) e vai até o dia 16
de setembro o prazo para que os juízes eleitorais
de cada município nomeiem os mesários e os
membros das mesas receptoras de votos e de
justiﬁcativas, bem como os eleitores que atuarão
no apoio logístico dos locais de votação das
Eleições Municipais 2020.
As datas foram alteradas com a Emenda
Constitucional nº 107/2020, que, em razão da
pandemia, adiou o pleito para 15 e 29 de
novembro (1º e 2° turnos). Lembrando que em
Mariana não terá segundo turno. Originalmente,
as nomeações seriam de 7 de julho a 5 de agosto.
De acordo com o TSE, os locais designados para
o funcionamento das mesas receptoras serão
publicados até 16 de setembro no Diário de Justiça
Eletrônico, nas capitais. Caberá aos Tribunais
Regionais Eleitorais (TREs) regulamentar a forma
de publicação para os demais locais.
“Todo eleitor a partir dos 18 anos em situação
regular pode ser convocado para trabalhar no dia
da votação, com exceção dos candidatos e seus
parentes até o segundo grau e por aﬁnidade.
Também estão impedidos de ser mesários os
integrantes dos diretórios de partidos que

votação, além de zelar pela segurança da urna
eletrônica durante todo o processo”.
Os membros da mesa receptora são responsáveis
por organizar os trabalhos das seções eleitorais do
início até o encerramento da votação. Também
cabe a eles recebem o eleitor, colher e conferir a
assinatura no caderno de votação com os
documentos apresentados e liberar a urna para o
voto.

Foto: Divulgação

exerçam função executiva, os agentes e
autoridades policiais, assim como os funcionários
com cargos de conﬁança do Executivo e os que
pertencem ao serviço eleitoral”, informou por
meio de nota o TSE.
Mesa receptora

Segundo o tribunal, a mesa receptora de votos é
composta por um presidente, um primeiro e um
segundo mesários e um secretário. O presidente da
mesa é a autoridade máxima dentro da seção
eleitoral, cabendo a ele “garantir o sigilo do voto
de cada eleitor e a tranquilidade no ambiente de

“O serviço prestado pelo mesário não gera
remuneração, mas dá direito a auxílioalimentação e a dois dias de folga no serviço
público ou privado, para cada dia trabalhado.
Também é considerado critério de desempate em
concursos públicos, desde que previsto em edital”,
informa o TSE.
Mesário voluntário
O Programa Mesário Voluntário permite que o
eleitor se candidate a trabalhar no dia da eleição.
Devido à pandemia, o TSE preparou uma
campanha que, além de incentivar a inscrição
voluntária de mesários, orienta os colaboradores a
garantir, no dia da votação, toda a proteção
necessária para reduzir os riscos de contaminação.

COMUNICADO
Alteração de atendimento médico nos próximos domingos.
A Secretaria de Saúde de Mariana e o Hospital Monsenhor Horta informam que devido à ausência de alguns proﬁssionais afastados
por sintomas gripais, os atendimentos médicos serão alterados.
Os pacientes que necessitarem de atendimento no domingo, 23 de agosto, deverão se direcionar à unidade de Pronto Atendimento
(Policlínica Central). O Hospital Monsenhor Horta continuará atendendo urgências e convênios.
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PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM MINAS JÁ
PODEM IMPRIMIR O CRLV EM CASA
@jornalpanetus

Aulas teóricas para obter CNH em versão remota também estarão disponíveis no site do Detran-MG.

Os proprietários de veículos registrados em
Minas Gerais agora podem imprimir o
Certiﬁcado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV) em casa. A novidade está
disponibilizada pela Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG) desde quarta-feira (12), no site
do Departamento de Trânsito de Minas Gerais
(Detran-MG).
Para acessar e imprimir o CRLV, o proprietário
precisa ter quitado os débitos do Imposto de
Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), do
seguro obrigatório, da Taxa de Renovação do
Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) e
eventuais multas. O veículo também não pode
ter restrições judiciais ou administrativas que
impeçam a emissão do documento.
O modelo impresso em papel, no formato A4,
terá a mesma validade jurídica do CRLV digital
(CRLV-e), disponível desde o ano passado no
aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). A
conferência de autenticidade do documento será
realizada pelas autoridades por meio da leitura
do QR-Code, com o aplicativo Vio, mesmo sem
acesso a internet.
De acordo com o Diretor do Detran-MG,
Kleyverson Rezende, a partir do próximo ano, a
impressão do CRLV em papel moeda será
descontinuada em todo o país. “A possibilidade
de imprimir o documento em papel comum ou
utilizar a versão digital acarreta em menos
burocracia e promove celeridade e comodidade
para os cidadãos”, aﬁrma.
Como imprimir
A impressão do CRLV pode ser feita
diretamente no site www.detran.mg.gov.br, na
aba veículos. Para acessar o documento, basta
informar a placa, o número do Certiﬁcado de
Registro do Veículo (CRV), o Renavam e, por
ﬁm, o CPF ou CNPJ. A impressão deve ser de

Foto: Divulgação

boa qualidade, em papel sulﬁte branco e no
formato A4, com tinta preta, em página única,
possibilitando a leitura do QR-Code.
O documento pode ser impresso a qualquer
momento e quantas vezes forem necessárias. O
serviço também está disponível no portal do

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)
ou por meio do aplicativo CTD, para aparelhos
com sistema Android e iOS.
Aulas teóricas on-line
Em breve, candidatos a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) poderão optar pelo curso

técnico-teórico na modalidade de ensino
remoto, durante a emergência de Saúde pública
decorrente da pandemia de covid-19. A medida
adotada pela PCMG visa garantir a continuidade
do serviço e minimizar os impactos negativos na
aprendizagem de candidatos e na atividade dos
Centros de Formação de Condutores (CFC)
mineiros durante esse período.
A disponibilização do curso on-line é facultada
aos CFCs e depende do interesse do aluno em
processo de habilitação. Para garantir a
segurança na formação de condutores, bem
como o acompanhamento e controle das
atividades, os CFCs que optarem por oferecer a
modalidade remota, além da presencial, devem
utilizar plataformas homologadas pelo DetranMG.
O conteúdo programático, a carga horária e a
duração das aulas técnico-teóricas seguirão os
mesmos critérios estabelecidos para as aulas
presenciais. Os sistemas utilizados pelos CFCs
devem permitir a validação biométrica facial do
instrutor e dos candidatos, na abertura e no
término da aula.
De acordo com o delegado Kleyverson
Rezende, as plataformas eletrônicas devem ter
tecnologia de detecção para garantir que o
candidato esteja assistindo à aula, impedindo
artifícios como fotos e vídeos, que poderiam ser
utilizados para burlar a frequência no curso. “O
projeto contempla a exigência de que instrutor e
alunos, no início e no ﬁnal de cada aula, tenham
as suas faces reconhecidas após validação
biométrica, que leva em consideração as
imagens cadastradas no banco de dados do
Detran-MG. Durante as aulas, serão
capturadas fotograﬁas aleatórias, que
garantirão a permanência dos alunos na sala
virtual”, explica.
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VEÍCULOS APREENDIDOS EM OPERAÇÕES CONTRA TRÁFICO
SERÃO LEILOADOS NA PRÓXIMA SEMANA
@jornalpanetus Já estão disponíveis para lances 23 carros, motos e caminhão; interessados devem se cadastrar até 48 horas antes da disputa online.
Para garantir eﬁciência à gestão de bens
perdidos em favor da União, trazer receita aos
cofres públicos do Estado e reforçar a política de
combate ao tráﬁco de drogas, a Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)
realiza, na quarta-feira (26/8), o quinto leilão de
2020 com veículos apreendidos em operações de
combate ao tráﬁco de drogas e outros crimes
relacionados.
Nesta edição, serão 23 veículos leiloados, entre
carros, motocicletas e um caminhão. De forma
inédita, uma pulseira de ouro também estará
disponível para lances. Os arremates dos
materiais serão exclusivamente on-line (veja os
endereços abaixo), respeitando as
recomendações de prevenção e combate à covid19.
A iniciativa faz parte do projeto “Esforço
Concentrado para a Redução dos Bens
aguardando Destinação”, do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, em parceria com o
Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da
Sejusp.
Como explica a subsecretária de Prevenção à

Criminalidade de Minas Gerais, Andreza Gomes,
cuja área é responsável pelo gerenciamento dos
leilões de bens do tráﬁco, a realização desse tipo
de ação é importante porque o Estado consegue
transformar os bens apreendidos em recursos,
que são repassados à União e, posteriormente,
retornam ao Governo de Minas. “Esse dinheiro
que temos arrecadado com os leilões são

signiﬁcativos para a manutenção de políticas de
prevenção relacionadas ao tráﬁco de drogas e à
criminalidade de um modo geral”, ressalta.
Todos os recursos arrecadados, quando de volta
a Minas, deverão ser aplicados, especialmente,
em ações de redução da oferta e da demanda de
substâncias ilícitas, em campanhas, estudos e
capacitações relacionadas à temática das drogas.

Os recursos obtidos em leilões são também
aplicados na própria gestão do Fundo Nacional
Antidrogas (Funad) e nas despesas decorrentes
do cumprimento das atribuições da Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas.
Como participar
Os lances já podem ser realizados na página
https://www.mgl.com.br/leilao/11209/lotes.
Neste endereço, os interessados também podem
ver fotos e conhecer mais detalhes sobre cada um
dos bens disponíveis para o leilão. Quem desejar
ver pessoalmente os carros ou a pulseira de ouro
deve fazer agendamento prévio. A previsão é que
essa visitação (conﬁra o local de disponibilidade
de cada bem no link disponibilizado acima)
aconteça no dia 25/8.
Para participar do leilão, é preciso se cadastrar no
site do leiloeiro público oﬁcial, até 48 horas antes
do leilão. Todas as informações necessárias para
inscrição, as normas e procedimentos do leilão
estão disponíveis no edital:
https://d1tx9qwh0jlp9r.cloudfront.net/leiloes/00
0 0 0 11 2 0 9 / a r q u i v o s / e d i t a l - d e - l e i l a o 5f33ccfd7f5e4.pdf

QUATRO EM CADA 10 EMPRESAS AINDA PERCEBEM EFEITOS
NEGATIVOS DA COVID-19 NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO
@jornalpanetus

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

De 2,8 milhões de empresas em funcionamento no
Brasil na primeira quinzena de julho, 44,8%
perceberam efeito negativo da Covid-19; 28,2%,
efeito pequeno ou inexistente; e 27% tiveram efeito
positivo devido às medidas de isolamento social.
Regionalmente, as empresas do Centro-Oeste
perceberam o maior impacto negativo (51,0%),
seguidas pelas das regiões Norte (48,1%) e Sul
(47,2%). Esses são os destaques do terceiro ciclo da
Pesquisa Pulso Empresa, divulgada nesta terça-feira
(18), e que integra as estatísticas experimentais do
IBGE.
As pequenas empresas (até 49 funcionários, o maior
contingente da amostra) foram as mais afetadas: de
2,7 milhões de empresas nessa faixa, 44,9% sofreram
impacto negativo. Entre médias empresas (de 50 a
499 funcionários) e as de maior porte (a partir de 500
funcionários), o impacto foi menor: 39,1% e 39,2%,
respectivamente.
A pesquisa também revela que as maiores
incidências com pequeno ou nenhum efeito foram
encontradas entre as empresas de porte médio
(37,4%) e de grande porte (35,6%). Entre as que
foram impactadas positivamente, o percentual é
maior entre as pequenas empresas, 27%, ante 23,4%
nas médias e 25,3% nas de grande porte.
“Quatro em cada dez empresas (44,8%) ainda
percebem efeitos negativos da Covid-19. Ainda há
uma grande incidência de impacto negativo, mas já
começamos a perceber uma melhora, visto que, na
quinzena anterior, o impacto negativo atingiu 62,4%
das empresas. A diferença para as quinzenas
anteriores é a maior incidência de empresas que

relataram efeitos pequenos ou inexistentes (28,2%) e
as que relataram efeitos positivos (27%), que, juntas,
somam um percentual maior do que as que relataram
efeitos negativos”, analisa Flávio Magheli,
coordenador de Pesquisas
Conjunturais em
Empresas do IBGE.
Entre os setores, os efeitos negativos foram
percebidos por 47% de 1,2 milhão de empresas de
serviços, com destaque para os serviços prestados às
famílias (55,5%) e os serviços proﬁssionais,
administrativos e complementares (48,3%); seguidos
por 44% de 1,1 milhão empresas do comércio, com
maior impacto no comércio de veículos, peças e
motocicletas (52,4%).
“Apesar da percepção de impacto negativo, houve
uma melhora na percepção das empresas de serviços,
passando de 65,5% na quinzena anterior para 47%;
assim como do comércio, que passou de 64,1% para
44%.
Essa melhora de percepção ﬁca evidenciada na
maior incidência de empresas que sinalizaram um
efeito pequeno ou inexiste, ou um efeito positivo. No
caso do comércio, 35,5% das empresas indicaram
efeito positivo. Esse cenário retrata o processo de
reabertura, com maior ﬂuxo de pessoas reﬂetindo-se
nos negócios.
É natural que a percepção negativa vá reduzindo a
cada quinzena, na medida que o isolamento social vá
diminuindo”, destaca Magheli.
Já a indústria manteve-se estável, com um impacto
negativo em 42,9% das 313,4 mil empresas; assim
como a construção, em que 38% das 160 mil
empresas relataram terem sido afetadas
negativamente.

Jornal

Panetu’s
20/08/2020 a 27/08/2020
9
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

DEPOIS DE CINCO MESES: ARQUIDIOCESE DE MARIANA REABRE
AS IGREJAS AOS FIÉIS
@jornalpanetus As 136 paróquias de 79 cidades subordinadas à Arquidiocese de Mariana já estão autorizadas a abrir suas portas aos éis.
Arcebispo de Mariana, dom Airton, as novas
orientações publicadas devem ser apreciadas da
secretaria de Saúde de Mariana e em breve será
divulgada.
O decreto determina que o Santíssimo
Sacramento seja colocado no sacrário central
da nave da igreja para que os ﬁéis possam fazer
suas orações em um espaço mais arejado,
mantendo também o distanciamento exigido.
Os batizados podem ser realizados somente
com a presença dos padrinhos em horários
combinados.
Os cursos de preparação dos padrinhos poderão
ser feitos online. As conﬁssões poderão ser
feitas em local reservado, respeitando a
distância de dois metros com o sacerdote e o ﬁel
usando máscara. Casamentos devem ser préFoto: Divulgação
agendados nas casas paroquiais.

As 136 paróquias de 79 cidades subordinadas à
Arquidiocese de Mariana já estão autorizadas
desde o dia 1º de agosto a abrir suas portas aos
ﬁéis, depois de cinco meses. Um protocolo do
arcebispo metropolitano dom Airton José dos
Santos autorizou os templos a manterem as
portas abertas.
A Arquidiocese de Mariana publicou, no dia 1º
de agosto, as novas orientações e normas para o
contexto da pandemia do coronavírus. Em toda
a Arquidiocese, as igrejas estavam de portas
fechadas há quase cincos meses, em uma ação
preventiva no combate ao Covid-19.
Segundo o decreto, cada paróquia ou igreja
deverá submeter o documento a respectiva
autoridade sanitária municipal para se adequar
aos procedimentos sanitários.
Conforme as exigências do Decreto do

VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA MINEIRO AVANÇAM
PELO SEGUNDO MÊS
@jornalpanetus De acordo com o IBGE, o setor registrou uma expansão de 2,5% em junho, com destaque para a melhora do segmento de eletrodomésticos e móveis.
A reabertura, ainda que gradual das atividades
empresariais, tem se reﬂetido nos números
mais recentes da economia brasileira. De
acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio
(PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE), o volume de
vendas do varejo nacional cresceu 8% em
junho, após a alta recorde de 14,4% em maio.
Em Minas Gerais, a recuperação atingiu 2,5%
em junho, depois de uma histórica expansão de
18,2% no mês anterior.
Os resultados dos últimos dois meses
compensaram as quedas registradas em abril,
quando o indicador recuou 17% no país e
15,2% em Minas Gerais. “Os resultados
mostrados nessa pesquisa conﬁrmam uma
tendência de recuperação do volume de vendas

no comércio varejista, muito embora a base
comparativa imediatamente anterior seja fraca
em função da pandemia do novo coronavírus”,
explica o economista-chefe da Fecomércio
MG, Guilherme Almeida.
Segundo o especialista da Federação, o
processo de reabertura das atividades
empresariais, sobretudo do comércio,
colaborou para a expansão do indicador.
“Quando comparamos as vendas em junho
deste ano com o mesmo mês de 2019, o que
observamos é um aumento de 2,7% nas vendas
em Minas Gerais e 0,5% no Brasil. Certamente,
os novos comportamentos do consumidor
ajudaram a impulsionar determinados
segmentos e, por consequência, o setor”,
detalha.

Mais conforto
Em busca de bem-estar e comodidade durante
a pandemia, muitos consumidores investiram
na aquisição de eletrodomésticos e móveis. No
Brasil, esse segmento do varejo cresceu 25,6%
em junho, enquanto em Minas Gerais o volume
vendido ganhou um incremento de 13,1%.
“Como uma parcela signiﬁcativa da população
continua trabalhando de forma remota, cresce
a procura por itens que ofereçam mais conforto
e melhores recursos tecnológicos para a casa”,
ressalta Almeida.
Outro fator preponderante para o avanço nas
vendas desse segmento foi o seu potencial de
adaptação. Segundo o IBGE, os pequenos e
médios negócios – cujas operações eram
majoritariamente voltadas para o comércio

físico – aprenderam a trabalhar com entregas e a
oferecer seus produtos por canais variados,
como sites e aplicativos. Assim, puderam ir na
contramão de outras atividades, que ainda tem
sofrido os efeitos da suspensão das atividades
presenciais
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RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM A SAÚDE MARCAM A
TRAJETÓRIA DE DANILO BRITO
@jornalpanetus Secretário de Saúde da cidade de Mariana tem trabalhado maciçamente no enfrentamento à covid-19. Servidores da Saúde merecem
reconhecimento e valorização.
Diante da ameaça do novo coronavírus, vivemos
um momento que demanda uma resposta
coordenada das instituições de saúde pública nunca
vista nessas proporções em escala mundial. Para
garantir o atendimento de um grande número de
pacientes, é necessário criar ﬂuxos especíﬁcos,
mobilizar força de trabalho qualiﬁcada,
disponibilizar insumos como máscaras e
ventiladores mecânicos e até mesmo ampliar os
leitos de unidades de terapia intensiva, as UTIs.
Todos esses esforços estão na pauta da secretaria de
Saúde do município de Mariana, aﬁnal os
proﬁssionais estão trabalhando incansavelmente
para atender todos, por este motivo reconhecemos a
atuação de cada proﬁssional.
O SUS é um dos sistemas de saúde mais robustos
do mundo. Até o início de março, havia uma média
de 2,62 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes,
o que nos coloca à frente de países que encararam à
pandemia de maneira dramática, como a Itália. No
entanto, ainda é um desaﬁo prever seu total

impacto aqui.
Uma das principais lições que levaremos é a
necessidade de debater o investimento em gestão

de saúde como pauta central. Teremos um novo
sistema de saúde pós-Covid-19, que atualmente
está sendo desaﬁado e demandará mudanças

estruturais no investimento em pesquisa,
tecnologia, qualiﬁcação e oferta de serviços de
saúde.
Isso signiﬁca que os poderes constitucionais
deverão se comprometer com orçamentos mais
robustos para a saúde pública e com a capacidade
do sistema de se reorganizar para garantir a
distribuição de recursos. É inegável o
protagonismo já alcançado pelo secretário de
Saúde, Danilo Brito, que deverá ser alçado a uma
das áreas mais estratégicas da administração
pública ao ﬁnal deste episódio. A população
reconhece e tem convicta certeza que a Saúde tem
enfrentado o maior desaﬁo do século.
Portanto, em nome de todos os servidores da
saúde marianense destacamos a importância e
sobretudo a coragem e garra em trabalhar de
maneira sensata em prol do bem da Saúde nesse
tempo de pandemia. Parabéns ao secretário de
Saúde e toda sua equipe pelo árduo trabalho
desenvolvido ao longo de sua gestão na pasta.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO REFORÇAM CUIDADOS CONTRA
INCÊNDIOS FLORESTAIS
@jornalpanetus Queimadas são comuns entre junho e novembro, quando trabalhos de prevenção e combate são intensicados.
O cuidado com as unidades de conservação
administradas pelo Governo de Minas, por meio
do Instituto Estadual de Florestas (IEF), está
sendo reforçado durante o período crítico de
incêndios ﬂorestais. Além das já rotineiras
manutenções em trilhas, aceiros, estradas e áreas
de vegetação, os funcionários dos locais têm
participado de atividades com as equipes da
Força-Tarefa Previncêndio e Corpo de
Bombeiros.
Além disso, trabalhos de educação ambiental
com comunidades do entorno sobre os riscos de
queimadas, instalação de ﬁscalização preventiva
e monitoramento em áreas de recorrência de
incêndios também foram reforçados. Todas as
atividades visam a prevenção e o combate ao
fogo e têm sido realizadas conforme as medidas
sanitárias determinadas pela Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para
proteção dos servidores.
O objetivo é melhorar o desempenho alcançado
em 2019, quando o Estado conseguiu reduzir em
21%, de acordo com a média histórica, a área
total consumida por incêndios ﬂorestais no
interior das unidades de conservação. “O
resultado do último ano nos mostra que tivemos
grande efetividade no combate com brigadistas,
monitores, agentes de parques, equipe da ForçaTarefa Previncêndio e de todos os parceiros”,
frisa o diretor-geral do IEF, Antônio Malard.
Integração
No Parque Estadual Mata do Limoeiro, em
Ipoema, distrito de Itabira na região Central, uma
das principais apostas é o estreitamento das
relações com a comunidade. De acordo com o
gerente Alex Amaral, desde o início de junho, os
funcionários visitaram mais de 80 residências de
vilarejos que estão ao redor do Mata do Limoeiro.
Foram distribuídos panﬂetos alertando sobre o
cuidado que a população deve ter com a unidade

Foto: Divulgação

de conservação.
“É um processo fundamental trazer a
comunidade para a rotina da unidade de
conservação. Aliado a isso, com a educação
ambiental conseguimos levar à população a
importância do parque e os riscos que as áreas de
vegetações correm neste período”, conta Amaral.
Segundo o diretor, a parceria com uma brigada de
voluntários da região também vai auxiliar neste
período. “A ideia é que o parque forneça alguns
materiais mais comuns utilizados no combate aos
incêndios, como abafadores e chicotes”, reforça.
Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma
série de medidas foi adotada pela equipe do
Parque Estadual do Pau Furado. Além de rondas
preventivas diárias nos trechos mais críticos em
relação aos incêndios, a equipe construiu um
aceiro no entorno do complexo administrativo da
unidade, instalou placas orientando a população
sobre a restrição em alguns locais e contou com
uma vistoria técnica do Corpo de Bombeiros.

“Essa vistoria nos ajudou a pensar melhor o
combate, veriﬁcando locais em que é possível a
captação de água com diferentes veículos. Foi
uma vistoria de planejamento de ações”,
comenta o gerente do parque, Guilherme de
Oliveira.
A participação da comunidade também ajuda na
prevenção das queimadas. Foi disponibilizado
um contato de Whatsapp (34 3232-5622) para
que moradores do entorno possam enviar
informações. “Algumas ocorrências acontecem
após o turno de trabalho da equipe do parque.
Em alguns casos, a comunidade identiﬁca o
incêndio antes da gente, o que gera uma
comunicação mais rápida, evitando que se torne
uma ocorrência de grandes proporções”,
acrescenta o gerente.
Na Região Norte de Belo Horizonte, o Parque
Estadual Serra Verde também estreitou o
relacionamento com os moradores de bairros
vizinhos, por meio das redes sociais. Gerente da

unidade, André Santana revelou que as áreas de
maior incidência de focos de queimadas no
parque recebem uma atenção maior neste
período. Mesmo com o teletrabalho, funcionários
do parque mantiveram o monitoramento de todo
o território para inibir a prática de crimes
ambientais. “Outras atividades como a
manutenção de aceiros, de ferramentas, e o
combate aos focos de queimadas que já surgiram
também entram em nossa programação”,
ﬁnaliza.
Tecnologia
Localizado entre Belo Horizonte, Nova Lima e
Brumadinho, o Parque Estadual da Serra do Rola
Moça tem um sistema de monitoramento que
funciona como suporte à prevenção e ao combate
aos incêndios. São seis câmeras com capacidade
de registros em 360 graus espalhadas em pontos
diferentes, que garantem a visualização de toda a
área.
Os registros dos aparelhos são enviados para uma
central instalada no complexo administrativo,
onde brigadistas, agentes do parque e militares do
Corpo de Bombeiros recebem as informações e a
localização dos focos de incêndios. “É um dos
parques mais modernos do Brasil em relação a
isso”, aposta o gerente Henri Collet. “As câmeras
funcionam 24h, desde 2012, mas todos os anos
realizamos aperfeiçoamentos para modernizar o
sistema. Atualmente, temos uma câmera comum
e um equipamento térmico que, ao registrar um
foco de incêndio, dispara um alarme e
permanece com a imagem congelada indicando
o local para combate”, explica.
O bom funcionamento do sistema já resultou,
inclusive, na redução do tempo de atendimento às
ocorrências. Em 2019, o tempo de resposta aos
incêndios era de 15 minutos para início do
combate, conforme Collet. Neste ano, as chamas
começam a ser debeladas já com 11 minutos
desde a detecção.

BDMG VAI CAPACITAR GRATUITAMENTE MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS
@jornalpanetus Programa Crédito Assistido será o maior da história do banco mineiro, em parceria com o Sebrae.
Para apoiar os pequenos negócios afetados pela
pandemia, o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG) e o Sebrae Minas ﬁrmaram uma
parceria para realizar o programa Crédito
Assistido. A iniciativa prevê a ampliação do acesso
dos pequenos negócios a serviços gratuitos de
capacitação ﬁnanceira, incluindo cursos, planilhas
gerenciais, e-books e consultorias ﬁnanceiras
personalizadas.
“A ação visa a qualiﬁcação técnica dos
empresários do segmento, para que tenham acesso
a conhecimentos e ferramentas que os ajudem a
melhorar a saúde ﬁnanceira dos seus negócios”,
explica o diretor técnico do Sebrae Minas, João
Cruz Reis Filho. O Programa Crédito Assistido é

gratuito e sua adesão não exige quaisquer
contrapartidas do BDMG.
O programa será a maior iniciativa de capacitação
da história do BDMG e vai beneﬁciar, num
primeiro momento, clientes do banco que
contrataram crédito com garantias complementares
do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas
(Fampe) em 2020. De janeiro a julho, 3.517
empresas foram atendidas pelo banco. O início da
operação está previsto para o dia 31/8.
De acordo com o presidente do BDMG, Sergio
Gusmão, a parceria é mais um passo na atuação do
banco diante dos desaﬁos impostos pela pandemia.
“Mesmo em um cenário altamente instável,
atingimos recordes históricos na oferta de crédito

para capital de giro e reduzimos as taxas para
ampliar o máximo possível o colchão de liquidez
do micro e pequeno empresário. Agora, estamos
dando mais um passo para que nossos clientes
fortaleçam seus negócios com orientações
especializadas sobre gestão ﬁnanceira”, aﬁrma.
Demanda crescente
Entre junho e julho, o percentual de pequenos
negócios de Minas Gerais que buscou empréstimo
durante a pandemia saltou de 42% para 54%.
Segundo levantamento realizado pelo Sebrae, em
julho, o receio de endividamento é uma das razões
apontadas por 21% dos empresários que ainda não

buscaram crédito. De fato, 39% dos pequenos
negócios mineiros aﬁrmam ter dívidas de
empréstimos em atraso.
Além do BDMG, clientes da Caixa e do Sicoob
em Minas Gerais que conseguiram empréstimos
com o aval do Fampe também poderão participar
do programa. A estimativa é atender 10 mil pessoas
das três instituições neste ano. Os empresários vão
receber um e-mail do Sebrae para aderirem ao
programa e começarem a capacitação.
“Acredito que o crédito aliado à educação
ﬁnanceira é o caminho para que os
empreendedores tenham segurança neste momento
desaﬁador e consigam planejar o futuro em bases
mais sólidas”, completa o presidente do BDMG.
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ESTUDO DA LANCET NÃO LEVOU ESTADOS E MUNICÍPIOS A
DEIXAREM DE RECEITAR CLOROQUINA
@jornalpanetus Médico faz armações falsas em vídeo que viralizou nas redes.
São falsas as aﬁrmações feitas pelo médico
Wagner Malheiros em um vídeo postado no
Facebook e republicado no YouTube em que ele
atrela um estudo publicado pela revista cientíﬁca
The Lancet a mortes pela Covid-19. No vídeo,
Malheiros destaca a publicação do ﬁm de maio
que, 11 dias depois, foi removida, para defender o
uso da cloroquina no tratamento da doença. O
médico argumenta que governos deixaram de
receitar a droga por causa desse texto e isso teria
causado mortes. Não há nenhuma comprovação
de que governos estaduais ou prefeituras, no
Brasil, tenham restringido o uso de cloroquina
durante esse período. Além disso, não existe
comprovação cientíﬁca de que a cloroquina tenha
eﬁcácia contra o novo coronavírus.
No vídeo, veriﬁcado pelo Comprova, Malheiros
também cita um estudo publicado no início de
julho pela instituição norte-americana Henry
Ford Health System para defender a cloroquina.
A pesquisa, como o Comprova já mostrou, é
insuﬁciente para provar a eﬁcácia da droga.
Malheiros ainda acusa a Sociedade Brasileira de
Infectologia de ter relações com o PT. A
aﬁrmação também não é verdadeira.
Estudo
A Lancet é uma renomada revista cientíﬁca. No
dia 22 de maio, uma publicação feita nela dizia
que um estudo com 96 mil pacientes apontou que
a hidroxicloroquina e a cloroquina não
apresentavam benefícios no tratamento do novo
coronavírus. O texto ainda alertava para um risco

maior de morte e piora cardíaca durante a
hospitalização.
Onze dias depois da divulgação, a própria Lancet
manifestou preocupações em relação ao estudo. A
publicação informou que “importantes questões
cientíﬁcas foram levantadas sobre os dados
relatados” e faria uma auditoria independente
dos dados.
No dia seguinte, a Lancet publicou uma nota de
retratação dos autores do estudo. Eles diziam não
poder mais garantir a veracidade dos dados
usados para fundamentar a pesquisa.
Na nota, os responsáveis pelos estudos aﬁrmaram
que nem todos os autores tiveram acesso aos
dados brutos envolvidos na pesquisa. Por causa
disso, não poderiam validar as principais fontes
que compuseram o artigo.

Os dados analisados pertenciam à Surgisphere,
empresa de um dos autores. Ela, porém, não
liberou as informações completas para uma
auditoria independente aﬁrmando que violaria o
acordo de conﬁdencialidade feito com os
clientes.
Ao contrário do que aﬁrma o vídeo veriﬁcado, o
pedido de desculpas não se trata de uma
novidade. Todo o processo de retração ocorreu no
início de junho, há mais de dois meses, portanto.
O estudo publicado pela Lancet fez com que a
OMS (Organização Mundial da Saúde)
suspendesse os estudos com as drogas, mas as
pesquisas foram retomadas assim que a
retratação da revista foi divulgada.
Em 17 de junho, a OMS anunciou que estava
encerrando deﬁnitivamente os estudos com a

cloroquina e a hidroxicloroquina. Desta vez, a
decisão foi baseada nos resultados obtidos pelas
pesquisas Recovery, do Reino Unido, e
Solidariedade, que englobou 3,5 mil pacientes
em 35 países.
No vídeo, Malheiros ainda cita um editorial feito
pela Lancet com críticas a Jair Bolsonaro. O
texto, publicado em 9 de maio, apontava o
presidente como a maior ameaça à luta contra a
Covid-19 no Brasil. Na época, o país somava
pouco mais de 9 mil mortes pela doença, e
Bolsonaro foi criticado por responder um
questionamento sobre o aumento de casos
dizendo: “E daí? Lamento, quer que eu faça o
quê?”.
Veriﬁcação
A terceira fase do Comprova investiga conteúdos
relacionados às políticas públicas e à pandemia
do novo coronavírus. No caso da Covid-19,
mentiras e boatos que se espalham pelas redes
sociais são ainda mais perigosos porque podem
custar vidas.
A publicação feita por Malheiros no YouTube
atingiu mais de 77 mil pessoas até o dia 17 de
agosto. O mesmo vídeo teve mais de 14 mil
compartilhamentos no Facebook.
Falso, para o Comprova, é todo o conteúdo
inventado ou que tenha sofrido edições para
mudar o seu signiﬁcado original e divulgado de
modo deliberado para espalhar uma mentira.
O Comprova fez esta veriﬁcação baseado em
dados oﬁciais sobre o novo coronavírus
disponíveis em 17 de agosto de 2020.

OMS AFIRMA QUE PESSOAS DE 20 A 40 ANOS ESTÃO
IMPULSIONANDO PANDEMIA
@jornalpanetus

Diretor-geral Tedros Adhanom, pediu o m do "nacionalismo da vacina".

A disseminação do novo coronavírus está
sendo cada vez mais fomentada por pessoas
com idades entre 20, 30 e 40 anos e muitas não
sabem que foram infectadas, disse o diretor da
região do Pacíﬁco Ocidental da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Takeshi Kasai, nesta
terça-feira (18).
"Isso aumenta o risco de transbordamento para
os mais vulneráveis: os idosos, os doentes em
cuidados de longa duração, as pessoas que
vivem em áreas densamente povoadas e áreas
carentes", disse Kasai em entrevista coletiva
virtual, referindo-se à capacidade de o vírus se
adaptar e migrar de hospedeiros.
Vacina
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom,
aﬁrmou que os países que colocam seus

próprios interesses à frente dos outros na
tentativa de garantir o fornecimento de uma
possível vacina contra o novo coronavírus estão
piorando a pandemia.
"Agir estrategicamente e globalmente é, na
verdade, do interesse nacional de cada país –
ninguém está seguro até que todos estejam
seguros", disse ele, também em entrevista
virtual, pedindo o ﬁm do "nacionalismo da
vacina".
Tedros Adhanom informou que enviou carta a
todos os membros da OMS, pedindo que se
unam ao esforço multilateral da Covax para a
vacina.
Até agora, mais de 21,9 milhões de pessoas
foram infectadas pelo novo coronavírus em
todo o mundo e 772.647 morreram.
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FEITO EM MINAS
@jornalpanetus

Flávio Roscoe

Em plena pandemia, a indústria mineira se
mobiliza e solidariamente se une para mostrar a
sua força empreendedora e a sua capacidade de
produzir crescimento econômico e transformálo em poderoso instrumento de
desenvolvimento social. É com esses olhos - de
otimismo e de crença no presente e no futuro do
nosso estado - que vemos a decisão da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de
homologar os respiradores mecânicos
produzidos em Minas Gerais pela Tacom, vitais
no tratamento da covid-19 e de diversas outras
doenças respiratórias. Com a decisão, o estado
se transforma em um dos poucos polos
mundiais fabricantes do equipamento.
É, com certeza, demonstração de vitalidade da
indústria mineira e de sua capacidade de inovar
e desenvolver tecnologias contemporâneas com
o século 21. Produzidos em Itajubá, no Sul de
M i n a s , o s r e s p i r a d o r e s d a Ta c o m
fundamentam-se em processos de inovação e de
tecnologia integralmente desenvolvidos no
estado.
Igualmente importante é saber que todo o
processo de desenvolvimento dos respiradores
contou com integral apoio de um conjunto de
empresas mineiras, especialmente das
integrantes do Conselho Estratégico da Fiemg,
inclusive por meio de expressivas contribuições
ﬁnanceiras, demonstrando absoluta coesão do
setor com a sociedade. Segundo o testemunho
da própria Tacom, o êxito do projeto deve ser
também creditado à decisiva contribuição de
um corpo multidisciplinar de proﬁssionais
formado por médicos intensivistas,
engenheiros, programadores e desenvolvedores
- trabalhadores que contaram, ainda, com o
importante apoio de especialistas do Senai-MG,
que deram suporte à produção.
Os respiradores chegam ao mercado com
vantagens importantes, especialmente nos
quesitos preço e usabilidade, o que é
fundamental considerando-se a escassez de
proﬁssionais habilitados. Os primeiros
respiradores produzidos serão adquiridos pela
própria indústria mineira: com os recursos
levantados pela Fiemg, por meio de
mobilização empresarial, vamos comprar 1.600
unidades e doá-las ao governo do estado e a
hospitais ﬁlantrópicos. A distribuição, pelas
diversas regiões do estado, de acordo com as
necessidades de cada uma, ﬁcará a cargo da
Secretaria de Saúde, parceira de primeira ordem
nessa ação.
Na verdade, a produção de respiradores integra
um amplo conjunto de ações preventivas
desenvolvidas pela indústria em apoio à
sociedade mineira na cruzada contra o novo
coronavírus. Até este momento, considerando
doações em dinheiro e em bens e serviços, já
foram arrecadados recursos da ordem de R$ 200
milhões, incluindo a construção de mais 1.000
leitos para tratamento de pacientes. Em outra
frente de ação, o Sesi-MG adquiriu 300 mil

testes rápidos de covid-19, que podem ser
comprados por valores abaixo dos praticados no
mercado hoje. O Senai-MG, que também
integra a Fiemg, restaurou 240 respiradores e já
produziu, para doação para a área de saúde do
governo do estado, 245 mil máscaras, 6 mil
aventais e mais de 100 mil litros de álcool em
gel.
Com o objetivo de assegurar crédito às micro e
pequenas empresas vitimadas pela crise trazida
pela covid-19, em condições especiais de juros,
prazos e burocracia zero, associamo-nos ao
Movimento Estímulo 2020, uma iniciativa do
empresário Eduardo Mufarej, idealizador do
movimento e que tem em seu currículo
realizações notáveis, entre elas o projeto
RenovaBR, criado para mudar a cena política
brasileira por meio da seleção e eleição de
candidatos verdadeiramente comprometidos
com o país.
Inicialmente, colocamos à disposição deste
segmento um crédito no montante de R$ 100
milhões e as perspectivas são absolutamente

promissoras. Cerca de 1.200 empresas serão
atendidas e podem gerar, ou preservar,
aproximadamente 60 mil empregos, entre
diretos e indiretos. É, de fato, uma iniciativa
relevante: existem, no país, nove milhões de
micro e pequenos negócios e eles são
responsáveis pela geração de 27% do Produto
Interno Bruto (PIB), por cerca de 52% dos
empregos com carteira assinada e 40% dos
salários pagos. Em Minas, são mais de 2
milhões de micro e pequenos negócios, com
participação expressiva na geração de
empregos.
Ao lado de ações nos campos sanitário e do
crédito, a Fiemg atuou junto ao governo federal
com informações e propostas que contribuíram
para a edição das medidas provisórias 927 e
936. Essas MPs tornaram possível o
aprimoramento e a ﬂexibilização de
dispositivos como o teletrabalho, antecipação e
concessão de férias coletivas, uso do banco de
horas, adiamento do recolhimento do FGTS,
redução das jornadas e suspensão de contratos

de trabalho. A partir delas, a indústria mineira,
em sintonia com as três maiores centrais
sindicais do Brasil - Central Única dos
Trabalhadores (FEM/CUT), Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
(Fitmetal/CTB) e Femetal/Força Sindical chegou a um acordo histórico que garantiu o
emprego de 180 mil trabalhadores, de quatro
mil empresas, em 150 municípios em Minas
Gerais. Considerando-se outros acordos, o total
de empregos preservados chega a 300 mil.
No campo tributário, a Fiemg defendeu a
ﬂexibilização dos prazos para o recolhimento
de uma série de impostos e taxas federais,
estaduais e municipais. É um rol de realizações
das quais muito nos orgulhamos, com a
convicção de que somente se tornaram
possíveis em razão da solidária união da
sociedade mineira.
FLÁVIO ROSCOE é presidente da
Federação das Indústrias de Minas Gerais
(Fiemg)
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CORONAVÍRUS: ANVISA AUTORIZA TESTES PARA NOVA VACINA
DA JOHNSON & JOHNSON
@jornalpanetus

Estudo pode incluir até 60 mil voluntários, sendo 7 mil no Brasil.
dia 2 de junho, a agência autorizou o ensaio clínico
da vacina desenvolvida pela empresa AstraZeneca
e pela Universidade de Oxford, do Reino Unido;
no dia 3 de julho, o da vacina desenvolvida pela
Sinovac Biotech, da China, em parceria com o
Instituto Butantan; e no dia 21 de julho, o das
vacinas desenvolvidas pela BioNTech, da
Alemanha, e Wyeth/Pﬁzer, dos Estados Unidos.
A potencial vacina da Jansen-Cilag, denominada
Ad26.COV2.S, é composta de um vetor
recombinante, não replicante, de adenovírus tipo
26 (Ad26), construído para codiﬁcar a proteína S
(Spike) do vírus Sars-CoV-2 (o novo coronavírus).
O ensaio clínico aprovado é um estudo de fase 3,
randomizado, duplo cego, controlado por placebo,
para avaliar a eﬁcácia e a segurança de
Ad26.COV2.S na prevenção de covid-19 em
adultos com 18 anos ou mais. Cada participante
receberá uma dose única da vacina ou placebo. O
recrutamento dos voluntários é de responsabilidade
dos centros que conduzem a pesquisa.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) autorizou a Jansen-Cilag, unidade
farmacêutica da Johnson & Johnson, a realizar
testes clínicos no Brasil para o desenvolvimento de
vacina contra a covid-19. O estudo global prevê a
inclusão de até 60 mil voluntários, sendo 7 mil no
Brasil, distribuídos nos estados de São Paulo, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas
Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte.
Em nota divulgada nesta terça-feira (18), a Anvisa
informou que os dados que embasaram a
autorização incluíram estudos não clínicos com a
vacina e dados não clínicos e clínicos acumulados
de outras vacinas que utilizam a mesma
modelagem. Os estudos da Jansen-Cilag foram
iniciados em julho nos EUA e na Bélgica. De
acordo com a agência, o ensaio clínico será
conduzido em etapas e cada etapa só será iniciada
se os resultados que estiverem disponíveis no
momento forem satisfatórios.
Este é o quarto estudo de vacina contra o novo
coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil. No

Foto: Divulgação

ATIVISMO ANTIABORTO
@jornalpanetus Ativismo antiaborto não reverbera em público conservador que viu nuances em caso de estupro de menina de 10 anos.
Muitos progressistas ﬁcaram assustados e
perturbados com a mobilização de ativistas
cristãos que foram à porta do hospital da
universidade de Pernambuco protestar contra o
aborto da menina de dez anos que engravidou após
ser estuprada por um tio.
A menina não conseguiu fazer em Vitória o
procedimento, que é permitido pela lei brasileira
em caso de estupro e risco de vida para a mãe, e
precisou se deslocar até o Recife.
Ativistas cristãos descobriram onde o aborto iria
ser realizado e foram à porta do hospital para
protestar e orar. Em seguida, um grupo de
feministas também se mobilizou para fazer uma
contraofensiva em defesa do direito ao aborto. A
menina, ao ﬁnal, conseguiu interromper a
gravidez.
Chama a atenção o quanto o caso chocou a
esquerda, que reagiu indignada, e o quão pouco
mobilizou a direita pelo menos se usarmos como
parâmetro os compartilhamentos no Facebook. Na
plataforma, os posts indignados da esquerda
geraram 205 mil compartilhamentos, enquanto os
posts de mobilização da direita não alcançaram

7.000.
A desproporção entre ação e reação faz pensar o
que incomodou os progressistas e o que
desmotivou os conservadores.
Uma parte da força da reação dos progressistas se
deve, sem dúvida, à gravidade do abuso o fato de a
menina ter sido estuprada desde os seis anos pelo

tio, engravidando aos dez.
O episódio chocante levantou questões. Será que
nem mesmo na circunstância extrema em que uma
criança de apenas dez anos seria forçada a dar à luz
um ﬁlho do seu violador os conservadores
conseguem transigir? Se mesmo neste caso, em
que a lei se aplica sem controvérsias, uma mulher

não consegue fazer um aborto, o que esperar em
relação aos demais casos?
A força da reação parece se dever também ao
modo incisivo de atuação dos ativistas
conservadores, que divulgaram dados de uma
menor de idade, ﬁzeram um bloqueio na porta do
hospital, confrontaram médicos e os chamaram de
assassinos.
O que gerou indignação nos progressistas parece
ter sido o contraste entre a determinação inﬂexível
dos ativistas antiaborto e a complexidade da
situação que envolvia a gravidez de uma criança
muito nova, vítima de estupros sucessivos.
A baixa repercussão do caso no campo
conservador, porém, sugere que, embora os
ativistas antiaborto não tenham visto nuances, seu
público parece que viu.
Isso não traz nenhuma esperança de entendimento
sobre o direito ao aborto, que costuma ser o mais
divisivo dos temas políticos. Mas mostra que,
apesar da determinação dos soldados das guerras
culturais, ainda existe espaço para prevalecer
algum bom senso.
Foto: Divulgação
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GOVERNO: FOCO DEVE SER NO TETO DE GASTOS E NA
REFORMA TRIBUTÁRIA
@jornalpanetus Presidente da Câmara admite que não há acordo quanto às privatizações.
O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), alertou nesta terçafeira (18) que, em função das eleições municipais
deste ano, o Congresso Nacional precisa deﬁnir
quais são suas prioridades, de forma a evitar que,
ao avançar sobre muitos temas, acabe por
“embolar” todos os temas. Na avaliação do
deputado, o foco tem de estar no teto de gastos e
na reforma tributária.
Ao ser perguntado, durante a palestra online
Brasil em Reforma, da 21ª Conferência Anual
Santander, sobre as expectativas com relação à
privatização de estatais, em especial a da
Eletrobras, o presidente da Câmara disse que as
duas casas legislativas não têm conseguido
chegar a um acordo sobre o assunto, e que “não
fará muita diferença” privatizar a empresa neste
ou no próximo ano.
“Precisamos decidir quais são as prioridades
porque teremos eleições municipais. Avançar em
muitos temas pode acabar embolando todos os
temas. Eu ﬁcaria com a urgência do teto de
gastos pelo Senado, que é o que está combinado.
E eu trabalharia, junto com o governo, com o
Senado e com a Câmara, na reforma tributária.
Poderíamos trabalhar juntos também para
retomar o debate da reforma administrativa”,
disse Maia.

Foto: Divulgação

Segundo ele, as três propostas da reforma
tributária que tramitam no Congresso Nacional
são convergentes. “Elas têm o mesmo objetivo.
Claro que a emenda constitucional tem impacto
maior porque amplia os impostos de municípios
e de estados, organizando melhor os impostos
sobre bens e serviços. O que precisamos agora é
construir caminhos para que possamos aprovar
ainda este ano pelo menos na Câmara a
proposta”, disse.
Maia manifestou preocupação com a
competitividade do setor privado que, segundo
ele, terá papel importante para a recuperação do

país e da economia após a pandemia.
Reforma administrativa
Perguntado sobre se há ou não disposição entre
seus pares para avançar no debate da reforma
administrativa, Maia disse que a qualidade do
gasto público é decisiva. “Não tem problema
tributar se os recursos entram no governo e são
alocados em políticas que melhoram a qualidade
de vida do cidadão e na economia. Mas a gente
precisa entender que o Estado foi construído
olhando os lobbies tanto do setor público como
do privado. E esses interesses acabaram
prevalecendo em relação aos interesses da base

da sociedade”.
Nesse sentido, o presidente da Câmara
defendeu que os debates sobre o tema avancem,
até pela compreensão que, segundo ele, o
Parlamento já tem de que a melhoria da gestão
pública tem um peso importante também para a
valorização e o respeito à própria política.
“Não estamos discutindo aqui a redução do
tamanho do Estado, até porque no curto prazo
não parece uma coisa viável, mas a qualidade do
gasto público, o que é fundamental. Espero que o
governo possa compreender que essa não é uma
matéria que vá gerar desgaste. Ao contrário,
mais de 70% da população espera uma reforma
onde a gente olhe de fato a qualidade do serviço
público na ponta”, disse ao defender regras onde
mérito, valorização e qualidade do serviço
público estejam dentro do ambiente do servidor
público.
“Hoje, sem dúvida nenhuma, não há um estímulo
à progressão. Acho que as regras atuais não
beneﬁciam um trabalho de melhoria da
qualidade do serviço público. Esse debate é
fundamental. O dinheiro que entra no serviço
público precisa de um olhar, não igual ao do
setor privado, mas de um olhar de qualidade e de
produtividade que, infelizmente, hoje não existe
no Estado brasileiro”, complementou.

MINAS GERAIS COMEÇA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA NA
AGRICULTURA
@jornalpanetus Ação para orientar setor produtivo quanto à legislação e melhores práticas ambientais é inédita no segmento.
O Estado, por meio da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Semad), deu início às atividades do Programa
de Fiscalização Preventiva na Agricultura
(Fapa).
Entre os dias 11 e 12/8, servidores da
Superintendência de Fiscalização (Seﬁs) da
Subsecretaria de Fiscalização Ambiental (Suﬁs)
da Semad visitaram fábricas de produção de
polvilho em Cachoeira de Minas e Conceição
dos Ouros, no Sul do estado. As próximas etapas
serão na área central do estado e na Zona da

Foto: Divulgação
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Mata mineira.
Esta é a primeira edição do programa de
ﬁscalização preventiva na agricultura da
secretaria, que já mantém, desde 2017, a versão
para a indústria, a Fiscalização Ambiental
Preventiva na Indústria (Fapi).
Ambas as iniciativas objetivam reduzir, junto
ao setor produtivo especíﬁco de cada área, o
número de irregularidades encontradas nos
empreendimentos, a partir do trabalho prévio de
orientação a respeito da legislação e das
melhores práticas ambientais.
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DATAFOLHA: 79% DOS BRASILEIROS DIZEM QUE REABERTURA DE
ESCOLAS AGRAVARÁ A PANDEMIA
@jornalpanetus Proporção é a mesma dos que preferem escolas fechadas; resposta é majoritária em todos os segmentos.
Na quarta-feira (19), o país somou mais de 109
mil mortes registradas por coronavírus, com uma
média diária de mortes que paira em mil. A
situação do Brasil na pandemia é classiﬁcada
como estável, ou seja, com número constante de
novos casos, mas ainda em volume signiﬁcativo.
Mesmo nas regiões do país em que a velocidade
da doença está em redução, como no Norte, a
maioria da população ainda defende que as
escolas continuem fechadas.
A defesa pela manutenção das escolas fechadas é
majoritária em todas as faixas etárias e de renda e
em todos os estratos pesquisados pelo Datafolha,
incluindo aqueles que consideram o governo
Bolsonaro ótimo ou bom e entre os que estão
saindo de casa normalmente na pandemia.
Há diferença, contudo, na avaliação entre os
sexos. Enquanto 22% dos homens são a favor da
reabertura, o número cai para 17% entre as
mulheres.
Entre os diferentes tipos de ocupação, os
trabalhadores sem registro em carteira são os que
proporcionalmente mais defendem a reabertura
(32%), seguidos pelos estudantes (31%) e
empresários (27%). Outro grupo com mais
defensores da volta às aulas presenciais são os
que aﬁrmam estar “vivendo normalmente”
durante a pandemia (38%) e os que avaliam o
governo Jair Bolsonaro (sem partido) como
ótimo ou bom (29%).

Para 79% dos brasileiros, a reabertura das
escolas no país vai agravar a pandemia do novo
coronavírus e, por isso, as unidades deveriam
continuar fechadas nos próximos dois meses,
segundo pesquisa Datafolha. O levantamento
mostra ainda que a preferência pela retomada das
atividades escolares não é majoritária em nenhum
dos segmentos pesquisados.
Dos entrevistados, 59% disseram crer que a
retomada das aulas presenciais piorará muito a
situação, e outros 20%, um pouco. Outros 18%
aﬁrmaram que não haverá efeito na disseminação
do vírus, e 3% disseram não saber,
Desde junho, quando 76% responderam que elas
não deveriam ser reabertas, a proporção de
brasileiros que defende a continuidade do
fechamento das escolas oscilou positivamente
dentro do limite da margem de erro, que é de dois
pontos percentuais em ambas as direções.
O Datafolha ouviu 2.065 pessoas de todo o país
nos dias 11 e 12 de agosto por telefone, modelo
que evita o contato pessoal entre pesquisadores e
entrevistados e exige questionários mais rápidos.
Para especialistas em educação e saúde, a
estabilidade da proporção de pessoas que defende
a não retomada das aulas presenciais mostra que
há pouca conﬁança no controle da pandemia no
Brasil e na capacidade de organização dos
protocolos de higiene para um retorno seguro dos
estudantes.

MERCADO FINANCEIRO PREVÊ QUEDA DE 5,52% NA
ECONOMIA ESTE ANO
@jornalpanetus A informação foi divulgada hoje pelo Banco Central.
A previsão do mercado ﬁnanceiro para a queda
da economia brasileira este ano foi ajustada de
5,62% para 5,52%. A estimativa de recuo do
Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os
bens e serviços produzidos no país – está no
boletim Focus, publicação divulgada todas as
semanas pelo Banco Central (BC), com a
projeção para os principais indicadores
econômicos. O mercado ﬁnanceiro tem reduzido
a projeção de queda há sete semanas
consecutivas.
Para o próximo ano, a expectativa é de
crescimento de 3,50%, a mesma previsão há 12
semanas consecutivas. Em 2022 e 2023, o
mercado ﬁnanceiro continua a projetar expansão
de 2,50% do PIB.
Inﬂação
As instituições ﬁnanceiras consultadas pelo BC
ajustaram a projeção para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 1,63%
para 1,67% neste ano.
Para 2021, a estimativa de inﬂação permanece
em 3%, há nove semanas consecutivas. A
previsão para 2022 e 2023 também não teve
alteração: 3,50% e 3,25%, respectivamente.
A projeção para 2020 está abaixo do piso da
meta de inﬂação que deve ser perseguida pelo
BC. A meta, deﬁnida pelo Conselho Monetário
Nacional, é de 4% em 2020, com intervalo de

Central usa como principal instrumento a taxa
básica de juros, a Selic, estabelecida atualmente
em 2% ao ano pelo Comitê de Política Monetária
(Copom).
Para o mercado ﬁnanceiro, a expectativa é que
a Selic encerre 2020 no atual patamar (2% ao
ano). Para o ﬁm de 2021, a expectativa foi
ajustada de 3% para 2,75% ao ano. Para o ﬁm de
2022, a previsão passou de 4,9% para 4,75% ao
ano e para o ﬁnal de 2023, segue em 6% ao ano.
Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é
que o crédito ﬁque mais barato, com incentivo à
produção e ao consumo, reduzindo o controle da
inﬂação e estimulando a atividade econômica.
Entretanto, os bancos consideram outros fatores
na hora de deﬁnir os juros cobrados dos
consumidores, como risco de inadimplência,
lucro e despesas administrativas.
Quando o Copom aumenta a taxa básica de
juros, o objetivo é conter a demanda aquecida, e
isso causa reﬂexos nos preços porque os juros
mais altos encarecem o crédito e estimulam a
poupança.
tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou
para baixo. Ou seja, o limite inferior é 2,5% e o
superior, 5,5%.
Para 2021, a meta é 3,75%, para 2022, 3,50%, e

para 2023, 3,25%, com intervalo de 1,5 ponto
percentual para cima ou para baixo, em cada ano.
Selic
Para alcançar a meta de inﬂação, o Banco

Dólar
A previsão para a cotação do dólar permanece
em R$ 5,20, ao ﬁnal deste ano. Para o ﬁm de
2021, a expectativa é que a moeda americana
ﬁque em R$ 5.
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RETRAÇÃO DO PIB NO SEGUNDO TRIMESTRE PODE
CHEGAR A 10%
@jornalpanetus

Projeção é do Ministério da Economia.

A economia brasileira deve apresentar retração
entre 8% e 10% no segundo trimestre deste ano,
comparado ao período anterior. A projeção é da
Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Economia (SPE), que divulgou nesta terça-feira
(18) nota informativa sobre os impactos ﬁscais das
medidas de combate à pandemia de covid-19 no
país.
No primeiro trimestre de 2020, o Produto Interno
Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços
produzidos no país, registrou queda de 1,5%, em
comparação aos três meses anteriores. “A evolução
do PIB no primeiro semestre de 2020 reﬂete a crise
causada pela interrupção do comércio e das
atividades normais da sociedade. No primeiro
trimestre, muitas das grandes economias
registraram quedas expressivas do produto
trimestral, mas inferiores a 10%. No segundo
trimestre, as quedas foram ainda mais
impactantes, com muitos países registrando
valores acima de 10%. O PIB brasileiro teve
queda de 1,5% nos primeiros três meses de 2020 e
projeta-se contração em torno de 8% a 10% no
segundo trimestre, em comparação ao trimestre
imediatamente anterior”, diz a SPE. Para todo o
ano de 2020, a estimativa é de queda de 4,7% do
PIB.
Se a queda do PIB por dois trimestres

Foto: Divulgação

consecutivos se conﬁrmar, o país entrará em
recessão técnica. O resultado do PIB no segundo
trimestre será divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE) no dia 1º de
setembro.
Esforço ﬁscal
As medidas de enfrentamento à crise gerada pela
pandemia devem gerar impacto ﬁscal de 7,3% do

PIB projetado para 2020, acima da média de 4,1%
para 17 países em desenvolvimento e também
acima da média 6,3% de 30 países da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), de acordo com a secretaria. A maior parte
do esforço ﬁscal se deve ao auxílio emergencial. O
total de despesas direcionadas ao enfrentamento da
crise é de R$ 505,4 bilhões.

“O impacto ﬁscal não se resume às despesas. Do
lado da receita (redução de alíquotas,
desoneração de IPI, redução do IOF crédito,
desoneração de PIS/Coﬁns e suspensão de
pagamento de dívidas previdenciárias), a
Secretaria Especial de Fazenda registra impacto
negativo de R$ 20,6 bilhões”, acrescenta a
secretaria.
O déﬁcit primário estimado para o Governo
Central
Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco
Central é de R$ 787,4 bilhões e para o setor
público consolidado (incluídos estados e
municípios), de R$ 812,2 bilhões, quase sete vezes
a meta de déﬁcit primário para 2020, ﬁxada em R$
124,1 bilhões na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO). Entretanto, o Congresso Nacional
reconheceu estado de calamidade pública gerada
pela pandemia e, com isso, dispensou o
cumprimento da meta ﬁscal neste ano. O resultado
primário é formado por receitas menos despesas,
sem considerar os gastos com juros.
“A dispensa de contingenciamento [bloqueio de
gastos] obtida pelo governo é da ordem de R$ 600
bilhões. Observe-se que o governo federal tem
reiterado e excepcionalidade dessas medidas, a
observância do teto de gastos e a manutenção da
responsabilidade ﬁscal”, ressaltou a SPE.

DENGUE:
NOVO TESTE AMPLIA PRECISÃO DO DIAGNÓSTICO
@jornalpanetus Projeto desenvolvido com o apoio da Fapemig usa propriedade ótica das nanopartículas para distinguir a doença de outras, como o zika.
Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), coordenado pelo professor Flávio Guimarães da
Fonseca, acaba de desenvolver uma tecnologia de diagnóstico mais
sensível às infecções pelo vírus da dengue. O projeto de pesquisa
conta com apoio da Fapemig e tem como principal diferencial evitar
a reação cruzada a outros vírus que causam sintomas muito
parecidos, como o zika.
A dengue segue como problema de saúde pública no Brasil e em
Minas Gerais, que registrou 53.089 casos só nesse ano, de acordo
com o último Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos casos
de Dengue, Chikungunya e Zika, divulgado pela Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
A pesquisadora Alice Versiani, autora do primeiro artigo sobre a
pesquisa publicado no jornal cientíﬁco Scientiﬁc Reports, explica
que a metodologia tem grande limite de detecção, com capacidade
para identiﬁcar concentrações mínimas de anticorpos. “Isso
possibilita identiﬁcar a infecção pelo vírus, mesmo em casos de
concentrações baixas das proteínas de defesa”, informa.
Ainda segundo a pesquisadora, o novo sensor é relativamente
simples de desenvolver e não requer outros reagentes para revelação
do resultado, como geralmente é exigido por outros diagnósticos.
“São testes rápidos e, por causa das propriedades óticas das
nanopartículas, muito mais sensíveis que os já existentes.
Esperamos, assim, conseguir, ao ﬁnal do desenvolvimento, uma
Foto: Divulgação

tecnologia barata, prática e rápida”, informa.
Nanopartículas em ação
O nanosensor é formado de nanopartículas de ouro mais a
proteína do vírus da dengue. Para o teste, o grupo utilizou tanto
anticorpos comerciais, quanto soros de pacientes. “Nos
comerciais vimos que o sensor reconhece o anticorpo
especíﬁco do vírus da dengue e que o limite de detecção da
técnica era muito baixo”, informa.
Já ao testar o sensor no soro de pacientes os pesquisadores
veriﬁcaram que a tecnologia, além de reconhecer anticorpos
gerados pela infecção natural, foi capaz de diferenciar os
anticorpos gerados pela dengue, daqueles produzidos em uma
infecção causada pelo zika.

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733

Próximos passos
Assim como os testes normalmente usados para dengue, essa
nova versão é essencialmente sorológica. “Porém, poucos
testes disponíveis atualmente, apesar de altamente
tecnológicos, têm tal sensibilidade e especiﬁcidade”, destaca.
A pesquisadora informa, ainda, que este estudo foi um teste de
princípio da técnica, que já teve sua patente nacional e
internacional depositada pela equipe. Agora, os pesquisadores
pretendem escaloná-la para ser realizado em um número maior.
“Outro ponto importante é que um software de análise dos
resultados está sendo desenvolvido para facilitar a
interpretação dos dados fornecidos pelo nanosensor”, adianta
Versiani.
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Em que dia começou o ano eleitoral? 1º de
janeiro. Portanto, meu amigo se subiu no palanque
para se autopromover e vai se candidatar está
arriscado a ganhar e não levar. Sabe se que a
“apropriação indébita” é a posse antecedente de
coisa e sendo a inﬁdelidade do agente em seu
dever funcional como elemento tradicionalmente
incluídos no conceito de peculato pode gerar sua
cassação. Ora seu oponente poderá “provocar” o
judiciário pois que o judiciário não age sozinho. É
preciso “provoca-lo”, ou seja, fazer a denúncia. E
você que estando em razão do cargo, em posse de
coisa móvel ainda que incorpórea pertencente à
administração pública distrai o seu destino em
proveito próprio ou alheio, só pode se dar mal!
Ademais, detenção precária ou em virtude de
conﬁança é uma locupletação indevida daquilo
a que se tem posse. Nesse caso, se você usou seu
cargo para atrair votos, uma mutação com animus
deﬁnitivo operando-se de forma livre e consciente,
dado que tinha posse do cargo e com encargo,
implicará destarte, em crime doloso material, e

contra o patrimônio, com o objeto jurídico a
merecer proteção.
Não misture questões eleitorais com a caridade.
Doar dentaduras, camisetas, cestas básicas, dar
carona, arrecadar alimentos e distribuir vai ﬁcar
“feio na ﬁta”. A caridade deve ser feita “sem bater
panelas”. Portanto, as ações sociais em tempos de
pandemia estão proibidas. Estado de sítio, de
pandemia, não se misturam com Lei Eleitoral.
Escolha: ou faz caridade ou se candidate. Bonés,
álcool em gel e máscaras não podem também
serem doadas pelo candidato.
Como dissera antes, o candidato tem que estar em
equilíbrio com seus oponentes. É hora de preparar
sua equipe, de estudar, de preparar seu canal de
youtube, de fazer seu site, desde que de pequeno
valor.
“Camisetas”? Nem sonhe em distribuir, chinelos,
porta-trecos, nem pensar. Ah! Você está é trazendo
pessoas para consultar? Nem pensar! Fazendo
consultas gratuitas? Jamais. Tudo isso
está
caracterizando compra de votos. O uso da

máquina administrativa para ﬁns pessoais ou em
proveito próprio está proibido.
Bem, você na verdade estava auxiliando as
pessoas a receberem o Auxilio emergencial?
Também proibido. Pequenas orientações nada tem
a haver mas administrar da situação fazendo
inscrições, logins, etc. Não! vai te complicar meu
amigo(a). Atente-se às infrações e aos crimes!
Há uma criminalidade violenta e ela não está
apenas nos assaltos que se praticam mas também
na ação de certos poderosos que querem
ilicitamente em detrimento da coletividade ou da
lisura, dar “umas costuradas “em Lei Eleitoral para
se dar bem. A corrupção de cúpula a que podemos
chamar de criminalidade paciﬁca porque não
molestada ou punida em contraposição ao que se
convencionou criminalidade violenta porque
armada e reprimida, é palco para o agente como
se HOUVESSE DISTINÇÃO ENTRE ELAS.
Tudo hoje é hoje objeto de observação e denúncia
e não sendo mais o cidadão mero expectador,
ﬁquem atentos!

Em razão da natureza intrínseca da política a
omissão em punir um agente por deslizes
funcionais graves, ou ação explícita ou
dissimulada no sentido de acobertar deslizes,
numa clara malendresse política ainda é utilizada
por muitos candidatos. Sendo assim é importante
esclarecer que infração de responsabilidade gera
suspensão de exercícios de cargos e funções e
cassação de mandatos eletivos pois crimes de
responsabilidade devem ser entendidos como
delecta in ofﬁcio-lesivos à administração que
cominam em reclusão ou detenção podendo ainda
haver co-autoria ou participação. Malgrado alguns
confundirem crimes com meras infrações,
tenhamos sempre em mente:
NULLUM CRIMEN SINE LEGE, ou seja, não há
crime sem lei. E ela existe, basta ultrapassá-la!

PARA APRENDER
@priscillaporto
escritora
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Assisti dias desse, novamente, a um ﬁlme
chinês maravilhoso. Sem a ação do ﬁlme
americano que passou anteriormente. Mas com
cenas e carga dramática de fazerem chorar,
muito.
O ﬁlme era “Nenhum a Menos” e falava sobre a
evasão escolar na China, a qual ocorre devido à
miséria das famílias do interior do país.
Especiﬁcamente, contava a história de um
aluno, daqueles bem levados, o qual foi para a
cidade grande trabalhar e por lá se perdeu. A

professora, uma menina e, na verdade, não
professora, faz tudo o que pode para achá-lo.
Achei com ela - nessa mistura que fazemos
quando vemos ou ouvimos algo que nos toca
muito - uma lição: a de que na escola de nossos
ﬁnitos dias, o que não podemos perder de vista é
tentar sempre aprender.
Aprender com aquela vez em que você foi
egoísta, só pensou em você mesmo. Ou aquelas
vezes... Mas, aprender! Ou pelo menos perceber
que você foi, sim, extremamente egoísta. E,

compreender que você precisa mudar.
Aprender com aquela vez em que você foi
muito imprestável. E que deixou sua mãe, já de
idade, trazer as sacolas de compras pesadas da
rua, porque você não se ofereceu para ir buscar.
Aprender, também, com a rasteira que um
amigo te passou. E aprender que ou ele não era
realmente seu amigo ou que ele também erra e
você, pode aprender a perdoar.
Aprender que as pessoas nem sempre são
boazinhas - ah, pelo contrário! - e que tem muita

gente querendo que você se “ferre” mesmo
nessa vida. Mas, que se você ﬁcar pensando
nelas, e perdendo seu tempo com as maldades
que elas podem tentar fazer com você, você
estará perdendo não um, mas “o” tempo
precioso o qual lhe foi concedido, essencialmente, para
aprender.

EDUCAÇÃO: PROGRAMA DE GESTÃO AJUDA ESCOLAS DURANTE
ENSINO REMOTO
@jornalpanetus Iniciativa chegará a 1.028 unidade de ensino e beneciará cerca de 210 mil estudantes.
A Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais (SEE/MG) fez parceria com a Fundação de
Desenvolvimento Gerencial (FDG) para oferecer
o programa Gestão Integrada da Educação
Avançada (Gide) à rede pública de ensino. Justo
neste período de isolamento social, a iniciativa será
utilizada em mais 777 escolas estaduais que se
dedicam, exclusivamente, ao ensino fundamental.
O objetivo é contribuir para a implementação do
Regime de Estudo não Presencial, relacionada ao
programa Gestão pela Aprendizagem.
Com a ação, um total de 1.028 unidades
educacionais, contemplando todas as 47
Superintendências Regionais de Ensino (SRE),
passam a utilizar o programa e cerca de 210 mil
estudantes serão beneﬁciados pela ação.
Ensino remoto
A subsecretária de Desenvolvimento da
Educação Básica da SEE/MG, Geniana
Guimarães Faria, destaca a importância da
iniciativa para as escolas, em especial, durante o
período do ensino remoto. “É uma estratégia de
extrema importância que vem ajudar a escola a se
ver de forma sistêmica e, realmente, uniﬁcar
esforços para que o diagnóstico e o trabalho
desempenhado sejam mais assertivos”, aﬁrma.
A diretora técnica dos Projetos Educacionais da
FDG, Maria Helena Godoy, comemora o trabalho
em conjunto com a SEE/MG. “A parceria com as
escolas mineiras é motivo de orgulho e satisfação

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

WS

Energia Elétrica Solar

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

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

para a FDG. Seguiremos difundindo, com
entusiasmo e determinação, a metodologia Gide,
focada na melhoria dos resultados dos alunos do
nosso estado."
Metodologia
A metodologia Gestão Integrada da Educação
Avançada (Gide Avançada) consiste em uniﬁcar e
direcionar esforços e recursos da escola, por meio
de metas e ações, para a melhoria de resultados e
processos. As estratégias metodológicas
representam um avanço no gerenciamento das
instituições educacionais, uma vez que
possibilitam a visão sistêmica da escola.
Diante do Regime de Estudo não Presencial, a
Gide foi totalmente adaptada ao modelo de ensino
remoto com objetivo de desenvolver estratégias
para garantia da continuidade do processo de
aprendizagem dos estudantes e no engajamento de
toda a comunidade escolar na concretização das
atividades relacionadas ao ensino remoto.
A Fundação
A Fundação de Desenvolvimento Gerencial
(FDG) é uma instituição assistencial, sem ﬁns
lucrativos, fundada em 1997. Difunde
conhecimentos técnicos e cientíﬁcos na área de
gestão educacional, com foco no alcance da
melhoria de resultados, utilizando o sistema
Gestão Integrada da Educação (Gide) em
instituições e redes de ensino públicas e
particulares.

GONÇALVES CENTER
Faça uma visita e conﬁra!
Móveis, brinquedos e muito mais!!!
Qualidade e preço justo!
Telefone: (31) 3558-1495
E-mail: arantesgoncalves@yahoo.com.br
Endereço: Rua Diamantina, 376 - Cabanas - Mariana
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THIAGO COTA COMEMORA TOMBAMENTO DA CAPELA DAS
MERCÊS DE BENTO RODRIGUES
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
O deputado Estadual Thiago Cota parabeniza o
Conselho Estadual de Patrimônio Cultural
(Conep) por se posicionar favorável ao
tombamento deﬁnitivo da Capela de Nossa
Senhora das Mercês, uma das poucas
ediﬁcações de Bento Rodrigues, não afetadas
pelo rompimento da Barragem da Samarco, em
Mariana.
“Valorizar a nossa história é fortalecer a nossa
gente e a nossa cultura. O subdistrito Bento
Rodrigues ainda está vivo.”, destaca o
parlamentar. Desde 2018, o templo religioso é
protegido como um patrimônio de Minas
Gerais, no entanto, apenas na última semana foi
inscrito nos Livros do Tombo de Belas Artes (II)
e Patrimônio Histórico (III) do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
(Iepha-MG).

O tombamento é o primeiro passo para a
proteção do bem. Com o ﬁm do processo, a
Capela poderá ser contemplada com políticas
de conservação promovidas pela Secretaria de
Turismo do Estado. “Vamos trabalhar para que
Mariana esteja cada vez mais no roteiro
turístico e cultural de Minas”, destaca Thiago
Cota.
Capela das Mercês
Com a construção estimada entre os anos de
1750 e 1815, a Capela de Nossa Senhora das
Mercês possui uma arquitetura tradicional do
período. Após o rompimento da Barragem de
Fundão, ela passou de templo secundário à
principal ediﬁcação de uso comunitário de
Bento Rodrigues, onde acontecem reuniões não
só religiosas, mas também festivas e sociais.

COMPRAS COM CARTÕES AUMENTAM 3% NO PRIMEIRO
SEMESTRE
@jornalpanetus

Aporte foi de R$ 4 bilhões com uso de maquininhas da poupança social.

As compras realizadas com cartões de crédito,
débito e pré-pagos cresceram 3% no primeiro
semestre do ano, somando R$ 876,4 bilhões em
transações, de acordo com dados divulgados
nesta quarta-feira (19) pela Associação Brasileira
de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Ao
longo do semestre os brasileiros movimentaram
R$ 540,4 bilhões (+0,8%) com cartões de crédito,
R$ 323,2 bilhões (+5,7%) com cartões de débito
e R$ 14,7bilhões (+68,4%) com cartões prépagos, totalizando 10,5 bilhões de transações.
"No primeiro semestre já houve algum impacto
no uso das maquininhas da poupança social
digital, o auxílio emergencial aprovado pelo
governo federal. Foi um aporte na ordem de um
pouco mais de R$ 4 bilhões, que se for acrescido
aos números do semestre teríamos um
crescimento de 3,5% e no débito um crescimento
de 6,3%. Tiramos o auxílio do volume total
porque entendemos que é um valor atípico e só
vai acontecer este ano e não gostaríamos de ter
esse efeito nas análises seguintes", explicou o o
diretor-executivo da Abecs, Ricardo de Barros
Vieira.
Segundo os dados da Abecs, as compras não
presenciais, principalmente pela internet,
somaram R$ 173,5 bilhões, o que corresponde a
um crescimento de 18,4% na comparação com o
mesmo período do ano passado. No ﬁm de junho,
as compras remotas responderam por 35,5%de
todo o volume transacionado com cartão de
crédito. “Esse movimento é reﬂexo da mudança
de hábito do consumidor e também dos setores de
comércio e serviços, que precisaram se
reinventar neste período de quarentena”, disse
Vieira.
Os pagamentos por aproximação (aqueles em
que não há contato físico com a máquina de
cartão) cresceram 330% no 1° semestre,
chegando aos R$ 8,3bilhões. O uso da função

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

débito nessa modalidade foi o que mais cresceu,
com alta de 792%. Além disso, subiu para 18% o
número de pessoas que realizam pagamentos
com essa tecnologia, três vezes mais do que em
junho de 2019. A experiência foi considerada
positiva para 84% dos usuários, que destacaram
entre outras coisas o benefício da prevenção ao
contágio do novo coronavírus.
A pesquisa da Abecs indicou que o maior

impacto do uso dos cartões foi no segundo
trimestre do ano, com o volume transacionado
caindo -7,7% e somando R$ 400,7 bilhões. Esse
resultado foi responsável pela primeira queda de
redução das transações com cartões em um
trimestre. A maior redução foi no uso do cartão de
crédito (-11,9%). O cartão de débito caiu 2,3% e
o pré-pago cresceu 59,6%. "Se os valores do
auxílio emergencial fossem incorporados aqui

ao invés de uma queda nos teríamos queda de
6,8% e o débito teríamos até um aumento do
volume de 0,3%."
Os gastos de brasileiros no exterior caíram 40%
e as compras realizadas por estrangeiros no
Brasil tiveram redução de 30,1%. "O impacto da
pandemia no setor de viagens é visível com esses
números. É uma redução extremamente
signiﬁcativa", aﬁrmou.
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PROTAGONISMO EMPODERA E CONCRETIZA A
INCLUSÃO SOCIAL
@jornalpanetus Esse é o tema da semana da pessoa com deciência intelectual e múltipla de 2020.
O “Protagonismo Empodera e Concretiza a
Inclusão Social” é tema da Semana da Pessoa com
Deﬁciência Intelectual e Múltipla (2020). Foi
deﬁnido com o propósito de fomentar o debate e as
ações estratégicas voltadas para o destaque da
visibilidade e do papel da pessoa com deﬁciência
intelectual e múltipla na sociedade, bem como de
sua efetiva inclusão social.
De base conceitual importante quando se propõe
identiﬁcar a valorização de pessoas e sua atuação
na sociedade, predominam, nas diferentes agendas
das políticas públicas, a assistência social, a
educação e a saúde, discutindo-se e defendendo-se
os direitos das pessoas em situação de
vulnerabilidade, entre as quais se destacam pessoas
em situação de deﬁciência, ainda fragilizadas
quando se trata de serem ouvidas e respeitadas em
suas proposições e/ou intervenções
reivindicatórias.
Elas nem sempre ocupam seus lugares sociais
como ﬁlhos, irmãos, usuários, alunos, pacientes,
proﬁssionais ou cidadãos, pois tendem a renunciar
às suas ideias diante de atitudes perversas,
discriminatórias e excludentes.
A Rede Apae identiﬁca esse tema como vetor de
mudanças no olhar para as pessoas com
deﬁciência, no que diz respeito à ética e aos valores
morais que dão concretude à existência humana.
Ademais, ele evidencia os conceitos que integram
e constituem o protagonismo e acenam para sua
relação com o empoderamento e a concretização
da inclusão social. É uma conquista complexa, que
resulta de duras lutas, divergências e heranças
culturais predominantes nas maneiras de pensar e
agir da sociedade.
Começamos pelo entendimento de
protagonismo, conforme Jubram (2017): “[...] uma
atitude consciente que parte de um indivíduo
maduro e responsável por suas ações, disposto a
conduzir sua própria vida em uma direção moral”
(p.157, 158). “[...] assumir as rédeas da evolução
pessoal, buscar a autorrealização, dar um
propósito à vida e fazer a diferença para o
coletivo” (p. 237).
Para essa autora, evoluir é um compromisso
pessoal que requer esforço e determinação. A
etimologia da palavra “protagonismo”, em que
consta agonistes, signiﬁca “lutador”, uma palavra
que traduz evolução na experiência, uma
necessidade básica da pessoa com deﬁciência.
Presença, participação e ação.
As ideias básicas se cruzam, possibilitando à
pessoa com deﬁciência, a reconstrução do
imaginário em seu favor e o compromisso do
coletivo com o investimento em ações condutoras
de conquistas e papeis de destaque na liderança de
sua vida, empoderada e fortalecida, como propõe o
tema.
Conforme Sassaki (2003, p. 34), “[...]

empoderamento [uso do poder pessoal para fazer
escolhas, tomar decisões e assumir o controle da
situação de cada um].” O autor fala de direitos e
deveres como a responsabilidade de contribuir
com seus talentos para mudar a sociedade rumo à
inclusão de todas as pessoas, com ou sem
deﬁciência.
É o que se propõe às pessoas com deﬁciência
intelectual e múltipla, público prioritário da Rede
Apae, ao ocuparem o lugar de sujeitos de direitos
e deveres.
Ao mesmo tempo que o protagonismo exige uma
atitude do próprio sujeito, exige também ações e
atitudes da família, da sociedade e do Estado, a ﬁm
de reconhecerem, em cada pessoa com
deﬁciência, características individuais, valores e
potenciais para o seu empoderamento no contexto
da diversidade humana.

Nesse sentido, a defesa do desenho universal, que
assegure uma sociedade para todos. É importante
entender o desenho universal como a “II –[...]
concepção de produtos, ambientes, programas e
serviços a serem usados por todas as pessoas, sem
necessidade de adaptação ou projeto especíﬁco,
incluindo os recursos de tecnologia assistiva”
(BRASIL, Item II, art. 3º., 2015). Sendo assim, o
desenho universal ultrapassa a eliminação de
barreiras ou adaptações, pois ele já produz objetos
e espaços sem barreiras e contribui para a inclusão
social.
E o que dizer da inclusão social? Em documento
do Ministério do Trabalho (2007, p. 18), consta “A
inclusão social é a palavra-chave a nortear todo o
sistema de proteção institucional da pessoa com
deﬁciência no Brasil. Implica a ideia de que há um
débito social secular a ser resgatado em face das

pessoas com deﬁciência; a remoção de barreiras
arquitetônicas e atitudinais acarreta a percepção
de que os obstáculos culturais e físicos são
opostos pelo conjunto da sociedade e excluem
essa minoria do acesso a direitos fundamentais
básicos.”
Trazemos esse conceito para dar completude ao
tema da Semana Nacional da Pessoa com
Deﬁciência Intelectual e Múltipla (2020),
ampliando ideias e fazendo repensar a pessoa com
deﬁciência, seu lugar de direito na sociedade e o
papel da sociedade na remoção de barreiras e na
construção de outras relações com essa pessoa.
E, assim, tornando-se protagonista, eliminando
obstáculos e exclusão e ativando diferentes
conquistas, em que liderem a autonomia, a
cidadania, a ética e o pertencimento, efetivando
sua inclusão social.

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_

Jornal
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Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

facebook.com/JornalPanetus

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!

Felicidades ao novo matrimônio! Giovanna e Fábio!
Que Deus abençoe!

Fofura na coluna social! Sophia e a cachorrinha belinha!

Amanda, lha do Valmir Gesso completou 7 anos no dia 17.
Desejamos toda felicidade do mundo!

Sophia por Carol Pessoa! Linda!

‘’19 de agosto - Dia Nacional da luta da População em Situação de Rua
Hoje é dia de relembrar, de pactuar, de solidarizar, respeitar, compreender, ouvir e principalmente amar
ao próximo independentemente da sua condição.’’ Postou Juliano Barbosa em sua rede social!

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

