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EM PESQUISA, MARIANENSES APONTAM INSATISFAÇÃO
COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAE NO MUNICÍPIO
Milhões de reais investidos nos últimos anos: Especialista aponta, através de estudos, agrotóxicos na água do município.
Insatisfação da população refere-se a falta de ações objetivas em relação a qualidade e ao fornecimento de água.
Confira na próxima edição pesquisa completa realizada pelo Panfletu´s.
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
PARA UM BOM ENTENDEDOR MEIA PALAVRA BASTA
Nesta edição, acompanhe o que os nossos colunistas pensam.

A pandemia de Covid-19 está agravando o já
alarmante quadro brasileiro, de mais de 12 milhões
de desempregados, de 40 milhões de trabalhadores
informais, de 6.000 mortes anuais por fome, de 5
milhões de desnutridos e de 24 milhões vivendo em
extrema pobreza. Imagine esses números em
Mariana, quantos desempregados, quantos
empresários em situação econômica que enfrentam
diﬁculdade e por ai vai.
Além disso, milhares de pequenas e médias
empresas estão fechando, e boa parte das grandes,
quebrando ou entrando em recuperação judicial,
com perda de produção e riqueza.
Em que pesem esforços de governadores e prefeitos
para se diferenciarem da irresponsabilidade do
presidente da república na gestão da pandemia, nem
sempre eles agem de acordo com as recomendações
da ciência ao afrouxar regras de distanciamento
social.

Ademais não se trata de voltar a deplorar, aqui,
aqueles administradores que liberam funcionamento
de comércio, indústria e serviços onde infecções e
mortes ainda estão em alta descontrolada. São casos
de políticos que nem mesmo tentam manter a
aparência de racionalidade.
Bem diversa se mostra, ou deveria mostrar-se, a
ﬁlosoﬁa do Plano de ﬂexibilização em Mariana,
adotada pelo governo municipal em conjunto com a
associação comercial para escalonar em fases o
retorno das atividades por setores. São etapas que
deveriam ser baseadas em parâmetros objetivos
preconizados por especialistas, como quantidade de
casos e óbitos ou ocupação de instalações
hospitalares. Falta neste plano, em Mariana,
divulgação. Precisamos entender a lógica da
objetividade do mesmo, o que até o momento não
foi feito.
Suscita alguma espécie que o material de

divulgação do plano tenha foco exclusivo em
atividades econômicas, omitindo outras práticas
sociais que também acarretam impacto sanitário.
Atividades com algum risco, mas também com
benefícios potenciais para a saúde física e mental da
população conﬁnada, como passear e exercitar-se ao
ar livre, ﬁcam ao arbítrio dos prefeitos.
Em vários locais do município marianense,
cidadãos ainda tentam atinar com a razão para o
centro da cidade, fazem suas compras, saem sem
máscara, realizam festinhas e o comércio funciona
normalmente, enquanto parques e clubes
permanecem fechados. Em algumas cidades
litorâneas como em Guarapari “famosa praia dos
mineiros”, a incoerência se manifesta com comércio
de rua aberto e praias interditadas.
Há amplo consenso entre infectologistas quanto ao
tipo de ambiente em que a concentração de pessoas
é mais favorável à transmissão do novo coronavírus:

locais fechados, mal ventilados ou com sistemas de
condicionamento de ar que mantêm em suspensão
partículas virais expelidas por frequentadores
contaminados.
Contudo em outras palavras, centro de compras
são bem mais propícios à infecção do que o parque
ou a cachoeira. No entanto foram os primeiros
contemplados pelo relaxamento, com capacidade e
horários reduzidos.
Se existem razões plausíveis para dar liberdade às
pessoas de passear na clausura do consumo, mas
não em ambientes abertos mais saudáveis, nossos
governantes as sonegaram. Razões que não derivem
só de conveniência econômica e arrecadatória, bem
entendido.
Portanto, com medidas incompreensíveis, o risco é
que caia a conﬁança da população na solidez das
políticas públicas de combate à Covid-19.

MEMÓRIAS, FUTURO E A QUARENTENA
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
dentzrene
Nossa memória é marcada por momentos
diversos vivenciados ao longo de anos. Alguns
desses eventos são lembrados, outros não. O leitor
mesmo pode agora facilmente acessar memórias
boas e ruins, momentos que geram saudade e
outros que geram tristeza. É o caminho da nossa
existência.
De fato, o momento em que estamos vivendo
pode ser lembrado a partir de ângulos diferentes,
evidentemente no esquecendo do enorme
sofrimento que muitas famílias estão vivendo, com
perdas e luto. O distanciamento tem no seu maior
desaﬁo a falta de contato com pessoas, seus olhares
reais, suas boas afetações. Somos muito mais
afetados por fatores externos bons do que ruins.
Como tenho dito, a forma de viver o isolamento
social depende muito de diversos fatores da vida de
cada um, sobretudo relacionados às condições
psíquicas prévias.
No entanto, há um ponto que gostaria de destacar.

Muitas famílias estão tendo a oportunidade de
viver experiências nunca experimentadas de uma
forma tão intensa. Uma delas é de acompanhar de
tão perto a educação formal dos ﬁlhos, seu
ambiente escolar. Dessa forma, alguns pais têm a
chance única de viver momentos de
aprendizagem, frustrações, conquistas e desaﬁos
de forma tão próxima. Não tenho dúvida de que
esses momentos serão lembrados pelos ﬁlhos
como momentos de proximidade, diﬁcilmente
serão momentos esquecidos, com signiﬁcado
menor. E isso não é pouco! Ter boas memórias
pode nos salvar, constituir parte de nossa
felicidade (assim como as memórias traumáticas
são impeditivos). Além disso, é da nossa memória
que encontramos fontes de inspiração, criação e
inovação.
Boa parte dos elementos mais fundamentais à
constituição da personalidade pode ser
intensiﬁcada agora. Por exemplo, agora é um bom
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momento para a maior compreensão do universo
dos ﬁlhos, de suas brincadeiras, seus jogos, seus
gestos e até mesmo suas emoções. Se a
quarentena representa para muitos desaceleração,
poderíamos qualiﬁcar ou resgatar alguns aspectos
ou dimensões fundamentais da nossa vida e
daqueles que estão mais próximos. As nossas
relações familiares podem ser mais reﬂetidas,
elaboradas e qualiﬁcadas!
Uma pesquisa recente mostrou que as empresas
no Brasil pretendem manter 30 por cento de seus
funcionários em modelo remoto. De fato, muitas
atividades podem continuar sendo exercidas
dessa forma. Isso pode inclusive signiﬁcar mais
tempo, menos trânsito, maior possibilidade de
conexões entre todos, por mais paradoxal que
possa parecer. O fato é que precisaremos, de igual
modo, ressigniﬁcar nossos espaços, nosso lazer,
nosso trabalho. Nossa casa, mais do que nunca,
torna-se um lugar importante para nossa vida, não

apenas um local de descanso.
Em relação à educação também haverá grande
impacto. As escolas necessitarão, a partir de
agora, encontrar caminhos de integração entre o
real e o virtual. Esse último não poderá ser mais
visto como mero complemento de aprendizagem,
mas como elemento central nesse processo. As
conexões poderão ser expandidas e o aprendizado
poderá alcançar níveis mais complexos em um
mundo cada vez mais complexo. O desaﬁo será
formar os proﬁssionais da educação a partir de
dois pilares de forma aprofundada: tecnologia e
conhecimento crítico. Mas isso é assunto para
próximas colunas...

VOU DEIXAR TUDO PARA O BEIJA-FLOR!
Livros empoeirados no guarda-roupa. Vento entra
pelas frestas das janelas e portas. Respiro o
indecifrável. Dúvida perversa. Piso cascas de ovos.
Não sei de mim nem do outro. Sei do ar, da falta de
umidade no ambiente. O inconsciente dá pistas
frias. Pretendia ler mais um capítulo do artigo, mas
não me deram sossego. Loucura é arte manifesta,
ciúme é mal do século. Sinto o peso da perda. Senti
um vazio na casa, porque parte da engrenagem era
preenchida com loucura. Aqui pesa vazio. Tento
driblar a ira com emplastros de terapia. Amizade é
pedra raríssima lapidada; não se curva às tratativas
desamorosas.
Compreendo a decepção do outro nas relações
humanas. Escuto, analiso; a arte é infalível. Corto
na minha carne para não ferir o outro. Pensei em
desistir. Luto diariamente, insisto em não falhar. Fiz
meu testamento: vou deixar tudo para o beija-ﬂor.
Riqueza é ostentar gratidão, esperança e bondade.

Passei a rezar. Oração é poesia burilada para a
alma. Choro menos porque é necessário.
Equilíbrio entre o amor e a ﬁdelidade é nascer todo
dia. Fé remove pessimismo. Acreditar no outro é
prova de ﬁdelidade e crença. Fomos expulsos do
paraíso há bom punhado de tempo. Caim não
amava Abel. Ofereço o melhor que tenho para
minha família. Vivo hoje, amanhã é apenas
amanhã. Abraço e cheiro fazem uma falta danada.
Quando o assunto é dividir em partes iguais,
choramingos me aborrecem. Não há dinheiro que
compre amor e presença.
Faz frio, o inverno despiu o sol do calor
escaldante. Passei a escutar os ecos das paredes.
Conviver com o outro é desaﬁo. Arte salva,
amacia, solidiﬁca relações. Ouço atentamente meu
silêncio. Preﬁro espinhos e galhos a ﬂores e
perfumes. Herdei a arte de coração vagabundo.
Mordo, mas assopro. Mágoa não faz parte do meu
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diário de convivência. Gratidão não se paga, nem
se compra. Pacto é diabólico, ﬁdelidade é para o
bem de todos. Insisto no melhor que posso dar.
Desistir do outro é mais fácil. O pessimista morre
afogado, o otimista segue remando.
Sou amante das simplicidades complexas. Gosto
de gente que ama bicho. Nunca desconﬁei da
ﬁdelidade das lagartixas e formigas. Reconheço
meus pinos soltos e me divirto com os novos
parafusos. Além da montanha tem outra
montanha. Preﬁro a inocência da ignorância à
maldade da genialidade. Jogar pedras é fácil,
difícil é saber recolhê-las. Aprendi a escutar o
outro lado da história. Convivo com a bipolaridade
de quem chora e se alegra repentinamente. Dia
frio. Recolho-me mais cedo. Cobras têm por todos
os lados. A voz da sabedoria vem dos mais velhos.
Saudade das tertúlias. Estou por um triz para
deambular com o frio. Conversar com o outro é
dar chance à amizade. Verdade é pedra britada na
construção ﬁlosofal de relações frutíferas, mas
depende da argamassa.
Cumprimentei uma borboleta que ziguezagueava
no meu quarto. Sinto o peso de mais uma perda.

Andreia Donadon Leal
Mestre em Literatura pela UFV

Compreendi a armação para 'este povo'. Salutar
reconhecer o mérito do inimigo. De ver tanto
conﬂito armado passei a dialogar com o
crepúsculo. A varanda de casa continua sendo
portal da minha infância. Transpira vazio na casa.
Parte da engrenagem era preenchida com risos que
retumbam silenciados. Abel amava Caim. Deus
ama Abel e Caim. Fomos expulsos do paraíso,
provisoriamente. Preﬁro a amizade das formigas e
lagartixas. Vou deixar tudo para o beija-ﬂor.

#ansiedadenaquarentena

Expediente

com Leticia Aguilar e Cassiano Aguilar

Toda sexta-feira um receita tness e
deliciosa para vocês! Participe com
a gente e se livre dessa ansiedade
na quarentena! Um beijo!
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“NÓS NÃO SOMOS NEM ESTRANHOS, NEM ESTRANGEIROS,
SOMOS IRMÃOS”. DIZ DOM AIRTON NA COMEMORAÇÃO DO SEU
SEGUNDO ANO À FRENTE DA ARQUIDIOCESE DE MARIANA
@jornalpanetus

Arquidiocese de Mariana celebra dois anos de pastoreio de Dom Airton.

Uma missa em ação de graças pelos 2 anos de
pastoreio de Dom Airton José dos Santos à frente
da Arquidiocese de Mariana foi celebrada nesta
terça-feira, 23 de junho, em Mariana. A
celebração foi transmitida pelas redes sociais.
“Há dois anos pouco se sabia da minha pessoa e,
da minha parte, pouco se sabia da arquidiocese
de Mariana. Mariana não era uma terra
conhecida para mim. Mas como conﬁamos na
graça de Deus e naquilo que Deus realiza, nós
não somos nem estranhos, nem estrangeiros,
somos irmãos que participam desta grande
família de Deus que é a Igreja”, disse Dom
Airton.
Segundo o arcebispo, esses dois anos de
presença em Mariana acrescentam em meu
ministério algo que não estava presente.
“Primeiro as pessoas, através dos padres, que
são os primeiros colaboradores. A Igreja não
caminha porque eu faço mais ou menos, a
arquidiocese não vai para frente porque eu
tenho essa ou aquela qualidade, a arquidiocese
caminha porque os padres fazem o seu trabalho
onde estão, onde Deus os colocou”.
“A minha presença deve ser uma presença de
quem quer que o Reino de Deus aconteça. Mas
não é a partir da minha ação, é a partir da ação
da Igreja. Todos nós passamos e todos nós
sabemos que é na doação do padre que a
presença de Deus”, destacou o arcebispo.
Lembrando a natividade de São João Batista, o
arcebispo também ressaltou que sua posse
canônica foi realizada na circunstância dessa
festa. “Entre os santos, a Igreja reserva a São
João Batista duas memórias, a do seu
nascimento, natividade de São João Batista, e o
dia de seu martírio em agosto. Celebramos duas
grandes festas deste Santo. A sua vinda para esse
mundo, como precursor do messias, e a sua ida

Foto e texto: Arquidiocese de Mariana / Bruna Sudário

para Deus, com sua morte”, explicou.
No ﬁnal da celebração, o vigário geral da
arquidiocese, monsenhor Luiz Antônio Reis,
agradeceu a Dom Airton por esse tempo à frente
da arquidiocese. “A nossa arquidiocese eleva à
Deus uma prece de ação de Graças pelos 2 anos
do seu ministério episcopal junto a essa porção
do povo de Deus conﬁada a seu zelo pastoral. A
prece que hoje elevamos é de ação de graças e de
intercessão”, disse.
Em sua fala, monsenhor Luiz Antônio explicou
o motivo de celebrar o aniversário de posse

canônica. “Esse é um costume tradicional na
nossa Igreja, sobretudo na sede da Igreja
particular, este dia deve ser recordado e,
principalmente, transformado em dia de
especiais orações pelo bispo. Os bispos
precisam da nossa oração. Por isso, em cada
missa na oração eucarística, logo após a
menção do nome do papa, segue-se o nome do
bispo diocesano”, aﬁrmou.
“O dia de hoje é um dia oração pelo bispo. O
bispo que a providência divina colocou à frente
de nossa igreja particular. É um dia de ação de

graças, agradecemos a Deus pela presença de
Dom Airton em nosso meio, 14° bispo e 6°
arcebispo. E rogamos ao nosso Senhor que Dom
Airton seja um bispo conforme o coração do
Senhor. Conte com as nossas orações e com a
nossa colaboração. Conte, também, com os
preciosos legado de todos os seus antecessores
na cátedra marianense. Que certamente são os
seus especiais intercessores. Seja o seu pastoreio
muito abençoado, sempre a serviço da Glória de
Deus e da salvação do povo conﬁado ao zelo
episcopal”, sublinhou monsenhor Luiz Antônio.
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MAIS DE 20 MILHÕES DE PESSOAS AINDA NÃO SE VACINARAM
CONTRA A GRIPE
@jornalpanetus Até o momento, foram imunizadas 58 milhões.
O Ministério da Saúde informou que 20,8
milhões de pessoas ainda não se vacinaram
contra a gripe. A campanha termina no próximo
dia 30 de junho e, até o momento, foram
vacinados 58 milhões de pessoas, que
correspondem a 84% do público-alvo. A meta é
de 90%.
A vacina da gripe protege contra os três subtipos
do vírus inﬂuenza que mais circularam no último
ano no Hemisfério Sul, de acordo com
determinação da Organização Mundial da Saúde
(OMS). Segundo o ministério, a vacina é segura
e reduz as complicações que podem levar a casos
graves da doença e óbitos.
Devido à pandemia de covid-19, o início da
campanha foi antecipado para 11 de março. O
Ministério da Saúde destaca que a vacina contra
gripe não tem eﬁcácia contra o novo coronavírus,
mas pode ajudar os proﬁssionais de saúde na
exclusão do diagnóstico para covid-19, já que os
sintomas são parecidos, além de reduzir a
procura por serviços de saúde.
Entre os grupos prioritários, os idosos foram o
que tiveram melhor desempenho na campanha,
com cobertura de 118,4%. Em seguida, estão os
trabalhadores da área da saúde que chegaram à
marca de 112,8% do grupo vacinado. Enquanto
isso, o grupo com menor cobertura vacinal é o
das gestantes, com cobertura vacinal de 53%,

Foto: Divulgação

seguidas das crianças até cinco anos de idade,
com 53,2% e puérperas (mulheres até 45 dias
após o parto) com 63,8% do público vacinado.
De acordo com o ministério, a pasta tem
orientado todas as equipes de saúde do país
quanto às medidas de segurança para evitar
infecções e realizar uma vacinação segura para a
população e as equipes de saúde. “Mesmo neste
momento em que o mundo vive a pandemia
causada pela covid-19, com o isolamento social
e o receio das famílias em ir aos postos de saúde,
o Ministério da Saúde alerta que se manter
imunizado é uma questão de proteção social”.
O público-alvo da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe deste ano é formado
por idosos com 60 anos ou mais de idade,
trabalhadores da saúde, membros das forças de
segurança e salvamento, pessoas com doenças
crônicas ou condições clínicas especiais,
caminhoneiros, motoristas e cobradores de
transporte coletivo, trabalhadores portuários,
povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a
21 anos sob medidas socioeducativas, população
privada de liberdade, funcionários do sistema
prisional, pessoas com deﬁciência, professores
de escolas públicas e privadas, crianças de 6
meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas
(pós-parto até 45 dias) e pessoas de 55 a 59 anos
de idade.

ISENTO DE ITCD EM MINAS: DOAÇÕES DE PRODUTOS E DINHEIRO
PARA COMBATE À COVID-19
@jornalpanetus Hospitais particulares e instituições privadas mantenedoras ou patrocinadoras de hospitais de campanha estão aptos a receber.
Os testes em voluntários brasileiros da vacina
desenvolvida pela Universidade de Oxford, na
Inglaterra, contra a covid-19, doença respiratória
causada pelo novo coronavírus, tiveram início no
último ﬁm de semana na Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp), informou em nota, na
noite de ontem (22), a Fundação Lemann, que
ﬁnancia o projeto.
Os testes da vacina ChAdOx1 nCoV-19 no
Brasil foram anunciados no início do mês e
deverão contar, de acordo com a Unifesp, com
dois mil voluntários em São Paulo e com mil no
Rio de Janeiro, onde serão realizados pela Rede
D'Or.
"No último ﬁnal de semana (20 e 21 de junho), a
Fundação Lemann teve a oportunidade de
celebrar com os parceiros envolvidos e
especialistas responsáveis, o início dos testes em
São Paulo para a vacina ChAdOx1 nCoV-19,
liderada globalmente pela Universidade de
Oxford", informou a Fundação Lemann, do
bilionário empresário Jorge Paulo Lemann.
Segundo a Unifesp, os voluntários em São
Paulo serão proﬁssionais de saúde entre 18 e 55
anos e outros funcionários que atuam no Hospital
São Paulo, ligado à Escola Paulista Medicina, da

AVENIDA NOSSA SENHORA
DO CARMO - 440 - MARIANA

Foto: Divulgação
Unifesp.
Registro da vacina deve sair este ano

/magmotos_mariana

/magmotosmariana

No início do mês, a Unifesp informou que os
testes com voluntários brasileiros contribuirão

para o registro da vacina no Reino Unido,
previsto para o ﬁm deste ano. O registro formal,
entretanto, só ocorrerá após o ﬁm dos estudos em
todos os países participantes, disse a
universidade.
A vacina, cujo pedido de testes no Brasil foi
feito à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) pela farmacêutica AstraZeneca, está
atualmente na fase 3 de testes, "o que signiﬁca
que a vacina encontra-se entre os estágios mais
avançados de desenvolvimento", disse a Unifesp.
O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a
iniciar testes com a vacina desenvolvida pela
Universidade de Oxford e um dos motivos que
levaram à escolha foi o fato de a pandemia estar
em ascensão no país.
Outra vacina contra a covid-19, desenvolvida
pela empresa chinesa Sinovac, deverá começar a
ser testada no Brasil no mês que vem, em
parceria com o Instituto Butantan, vinculado ao
governo do Estado de São Paulo.
Este teste, segundo o instituto, será ﬁnanciado
pelo governo paulista e deverá contar com nove
mil voluntários. Caso a vacina seja bemsucedida, o acordo prevê a possibilidade ser
produzida Instituto Butantan.

Cirugiã-Dentista - Clínica Geral
Especialista em Periodontia, Saúde Pública e
Implantodontia
Mestre em Periodontia, Clínicas Odontológicas PUCMG

magmotosmariana
@hotmail.com
Juninho - (31) 9 8914-4010
Bisk8 - (31) 9 8788-1829
Tv.Salomão Ibrahin, 74 - A - Centro - Mariana/MG
Telefone: (31)3557-1753 - E-mail: teman@superig.com.br

Veterinária
Gameleira

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

CORRETORA@ATENASEGUROS.COM.BR

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas

Endereço: Rua Prof. Waldemar de Moura Santos,
142 (subida para Câmara
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/
Municipal)/ Telefone: (31) 3558-6375
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MINISTRO DIZ QUE BRASIL PODE ASSINAR ACORDO PARA
PRODUZIR VACINA DE OXFORD NESTA SEMANA
@jornalpanetus Pazuello arma que pasta vai apresentar novo modelo de testes para Covid-19.
O ministro interino da Saúde, general Eduardo
Pazuello, disse nesta terça-feira (23) que o
governo deve assinar um acordo ainda nesta
semana para produzir no Brasil a vacina contra
Covid-19 desenvolvida pela Universidade de
Oxford e pela biofarmacêutica AstraZeneca.
A declaração ocorreu em audiência pública em
comissão do Congresso com deputados e
senadores.
"Estamos fechando com a Casa Civil a
assinatura e o compromisso de participação do
Brasil. Estamos em ligações paralelas com a
universidade e a AstraZeneca bem adiantadas,
envolvendo a Fiocruz e a BioManguinhos. A
Casa Civil está analisando a assinatura para os
próximos momentos, hoje ou amanhã, ainda
nesta semana", disse.
Segundo ele, o ministério já identiﬁcou 15
iniciativas promissoras de desenvolvimento de
vacinas e, após análise, decidiu trabalhar com
três delas. Além da vacina de Oxford, entram na
lista uma americana e outra chinesa, relata.
"É o objetivo número um do SUS que a gente
tenha acesso e entrada direto junto à estrutura
de fabricação, para que a gente não perca o
bonde e para podermos ter a liberdade de
fabricar vacina. Na América Latina, só o Brasil
tem essa competência de fabricação com
Biomanguinhos, e não podemos ﬁcar de fora",
disse.
No início deste mês, o Brasil foi anunciado
como um dos países escolhidos para testar a
eﬁcácia da vacina desenvolvida pela
Universidade de Oxford contra a Covid-19;
2.000 pessoas devem participar dos testes, que
se iniciaram no último ﬁm de semana.
Em São Paulo, os testes serão conduzidos pela
Unifesp. Outros participantes serão do Rio de
Janeiro. Na audiência, Pazuello disse ainda que a
pasta vai apresentar nesta quarta (24) um modelo
de testagem e diagnóstico de casos da Covid-19.
"A nossa estratégia é baseada em duas grandes
frentes: testagem de RT-PCR e sorologia. Vamos

partir para 12% da população com RT-PCR e
12% com sorologia", aﬁrmou o secretário de
vigilância em saúde, Arnaldo Correia. Em maio,
a pasta anunciou que previa testar 22% da
população.
A mudança ocorre em meio a atrasos na entrega
dos 46 milhões de testes prometidos no país. Até
agora, só 11,3 milhões foram disponibilizados.
O ministro não informou o total que será
ofertado e se haverá alteração no valor ﬁnal.
Segundo Correia, o novo modelo visa acelerar a
testagem feita nos laboratórios.
"Montamos duas plataformas, uma no Rio de
Janeiro e outra em São Paulo, com capacidade
de processamento", disse, em referência ao
centro de diagnóstico emergencial que já era
previsto para ser implementado junto com a rede
de laboratórios Dasa e que começou a operar na
última semana.
O ministro também defendeu que o diagnóstico
clínico seja usado para conﬁrmação de casos.
Nos últimos dias, a proposta já estava em análise
no ministério. "Essa orientação já está pronta e
ela prevê que diagnóstico médico é soberano.
Nossos médicos têm sim capacidade de
diagnosticar esse paciente, dando a ele o
protocolo que ele achar que deve fazer", disse.
Essa foi a segunda vez que Pazuello participa

para que o gestor possa acompanhar o
resultado das ações naquele momento. Se ele
não conseguir compreender o número, ele não
consegue ter gestão ideal", disse, sobre a
proposta de incluir gráﬁco com mortes por data
de ocorrência.
"Não vamos deixar de apresentar a curva com
variações do registro, mas vamos também
apresentar a curva com a data do óbito."
Pazuello disse ainda que está à disposição para
permanecer no cargo "até quando Bolsonaro
quiser".
"O tempo que ele precisar de mim, não tenho
como dizer que não. Estou na ativa [do
Exército] e ordem é pra ser cumprida", disse. "A
de audiência no Congresso. No encontro, ele foi [minha] opção não existe, existe opção do
questionado por parlamentares sobre mudanças presidente determinar."
no formato de divulgação dos dados.
Em seguida, aﬁrmou que seguirá "falando pouco
Nas últimas semanas, o ministério passou a e trabalhando muito". "Pato novo não dá
atrasar a divulgação dos novos números diários e mergulho profundo. É um ditado antigo do
chegou a retirar, de seu site, dados do total de Exército. "Questionado sobre a redução no
mortes e casos acumulados pela doença. A número de entrevistas coletivas de imprensa,
divulgação foi retomada após decisão do Pazuello disse que os encontros "tiravam o
Supremo Tribunal Federal.
pessoal do trabalho e da produção".
A pasta também lançou uma nova plataforma As coletivas, no entanto, ajudavam a entender o
para divulgação dos dados, o SUS Analítico. contexto da evolução da epidemia e a esclarecer
Especialistas, no entanto, apontam que os dados ações da pasta. Segundo ele, há uma busca da
disponibilizados são limitados e representam pasta por "assuntos relevantes" para que as
pouco avanço em relação ao painel anterior, coletivas técnicas sejam realizadas.
além de diﬁcultarem a análise ao não permitir o O ministro diz ainda analisar mudanças nas
download da base de dados.
superintendências estaduais da pasta, onde, de
Segundo Pazuello, a previsão é que novos dados acordo com Pazuello, havia "pouco resultado"
também com informações sobre a ocupação de nos últimos anos. Ele diz avaliar que o pósleitos sejam colocados no painel até o ﬁm desta pandemia será "com menos recursos" e "mais
semana. O portal também mudará de nome e demandas".
passará a se chamar LocalizaSUS.
Ainda segundo o ministro, o ministério pretende
"Vamos disponibilizar todos os dados. A enviar, ainda nesta semana, cerca de 200
transparência vai ser inﬁnita", disse. Ele rebateu proﬁssionais extras para atuar em Roraima na
críticas sobre uma possível interferência nos assistência de pacientes com Covid.
O
s
dados e aﬁrmou que "não há como mexer nos proﬁssionais devem ser contratados por meio do
números".
programa Brasil Conta Comigo. Até agora, já
"O que se propôs é, em vez de colocar todos os foram enviados outros 321 proﬁssionais ao
registros juntos, ter um outro modelo de gráﬁco Amazonas e 108 ao Amapá.
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279 PLANOS DE AÇÃO DE RETOMADA DE ATIVIDADES FORAM
APROVADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EM MARIANA
@jornalpanetus Facebook: Jornal Panetu’s - Site: www.jornalpanetus.com.br
O objetivo da medida é assegurar a saúde dos
cidadãos marianenses, sejam eles funcionários
e/ou clientes do comércio, durante a pandemia da
Covid-19, além de incentivar o fortalecimento da
economia de Mariana. A determinação foi
planejada pela Prefeitura a ﬁm de gerar equilíbrio
entre as questões econômicas do município e o
enfrentamento do novo coronavírus. No total,
foram recebidos 465 Planos para avaliação.
Os documentos são avaliados pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, em
conjunto com o Comitê Gestor do Plano de
Enfrentamento em Saúde COVID-19 e a
Secretaria de Saúde de Mariana, como previsto
no Decreto Nº 10.071 de 30 de abril de 2020. O
grupo de avaliadores conta com proﬁssionais em
Saúde Pública, Economia e Direito.
Segundo a secretária interina da pasta de
Desenvolvimento Econômico, Samira
Figueiredo Magalhães, a medida é uma ação
cautelosa e necessária para diminuir os impactos
econômicos e sociais causados pela Covid-19 em

Mariana. “Entendemos que voltar à normalidade
ou, quem sabe, superá-la, será um caminho
longo, mas o Poder Executivo não está medindo
esforços tanto para combater o novo
coronavírus quanto para dar apoio aos
empresários marianenses”, aﬁrma Samira.
Plano de ação
É apresentado pelo empreendedor, contendo as
medias que serão adotadas e praticadas. Ele é
necessário para a reabertura do estabelecimento
comercial. O documento responsabiliza os
empresários marianenses a garantir aos seus
funcionários e clientes produtos como - Álcool
Gel 70% - para higienização das mãos e do
espaço em si, banheiro com água e sabão e o uso
indispensável de máscara, além de medidas de
distanciamento seguro e atendimento a demais
normativas sanitárias especiﬁcas de cada setor. O
descumprimento das normas suspende a
autorização para funcionamento e pode gerar
penalidades cíveis como previsto no Decreto Nº
10.082 de 14 de maio de 2020.

ESTUDANTES DA UFOP REALIZAM CAMPANHA COM FINALIDADE
DE AJUDAR FAMÍLIAS OURO-PRETANAS EM DIFICULDADES
NESTA PANDEMIA
Desde o início da quarentena, os estudantes da
Universidade Federal de Ouro Preto, moradores
das repúblicas, têm se mobilizado para ajudar as
pessoas que estão passando diﬁculdades durante a
pandemia. Por meio de campanhas que envolvem
inclusive os ex-alunos, eles já arrecadaram
centenas de cestas básicas que foram doadas às
famílias de baixa renda.
Em apenas uma das iniciativas realizadas na rua
Paraná, no Centro, o projeto “Paraná Solidária”,
das repúblicas estudantis Nau Sem Rumo,
Aquarius, Pulgatório e Ninho do Amor arrecadou
mais de R$10 mil reais, convertidos em quase 200
cestas básicas distribuídas à população local.
Em abril, a república estudantil Pif-Paf
completou 74 anos de sua fundação e, no lugar dos
convencionais festejos, os estudantes promoveram
uma ação conjunta que resultou em mais de 100
cestas básicas. A campanha mobilizou também os
ex-alunos que, sensibilizados com as diﬁculdades
impostas pela pandemia, demonstraram
reconhecimento, carinho e gratidão à cidade que
os acolheu durante anos.
Centenas de cestas básicas também foram doadas
pelas repúblicas Baviera, Vaticano, Casanova,
Território Xavante,
Espigão, FG, Troia, dentre
outras. As doações normalmente são
encaminhadas às instituições e projetos sociais que
estão atuando em defesa da população em situação
de vulnerabilidade social, muitas delas por terem
perdido suas fontes de renda em razão do
isolamento social imposto pelo surto da Covid-19.
As ações participativas e conscientes dessa galera
não param por aí. As organizadoras do famoso
'Bloco da Praia', as repúblicas Arcadia, Butantan,
Casanova, Cassino, Chega Mais, Penitenciária,
Pronto Socorro, Tanto Faz e Verdes Mares, estão

Foto: Estudantes doam cestas básicas para a população ouro-pretana / Hanster Silva.

promovendo a campanha online SIRI
SOLIDÁRIO com o objetivo de arrecadar fundos
para auxiliar a população. Todos os valores
arrecadados serão destinados à compra de cestas
básicas, materiais de higiene pessoal e também
para ajudar os trabalhos de saúde na sede e nos
distritos. As doações podem ser feitas diretamente
no site: https://abacashi.com/p/sirisolidario
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INVESTIMENTO FEITO PELO ESTADO NO SISTEMA DE SAÚDE
TERÁ EFEITOS TAMBÉM PÓS-PANDEMIA
@jornalpanetus

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

O investimento em hospitais de estrutura
permanente, neste momento, será importante,
também, para melhorar de maneira geral as
condições de Saúde em Minas Gerais no póspandemia. Na última segunda-feira (22/6), em
coletiva virtual, o secretário de Estado de Saúde
(SES-MG), Carlos Eduardo Amaral, destacou a
importância das ações realizadas pelo governo
mineiro para garantir a disponibilização de uma
estrutura devidamente aparelhada e apta ao
funcionamento, e que, futuramente, servirá ao
Sistema Único de Saúde (SUS) não apenas no
contexto de enfrentamento à covid-19.
“Fica um legado para a sociedade quando a
pandemia passar. Preferimos abrir leitos em
hospitais que já existem, que já têm toda a
estrutura e protocolos, por exemplo. É muito
mais simples conseguirmos ampliações nesses
hospitais, como estamos fazendo reiteradas
vezes na Rede Fhemig. Ou seja, em cada
momento da epidemia, nós abrimos módulos de
dez leitos”, aﬁrmou o secretário
Em relação às mais recentes ampliações
anunciadas nos hospitais administrados pela
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
(Fhemig), Amaral apontou que cinco leitos de
UTI já ﬁcarão disponíveis a partir da próxima
quarta-feira (24/6), por conta de remanejamento
de proﬁssionais. Os demais estarão aptos assim
que forem ﬁnalizados os procedimentos de
contratação de equipes, o que deve levar em
torno de 15 dias.
Expansão
O secretário também relembrou a expansão da
rede pública de laboratórios que, além da

Fundação Ezequiel Dias (Funed), conta
também com a Fundação Hemominas; o
Instituto René Rachou, da Fiocruz;
universidades federais; Secretaria Municipal de
Saúde de Sete Lagoas; Laboratório Federal de
Defesa Agropecuária; e, agora, o Laboratório
Municipal de Belo Horizonte.
Para o secretário, a ampliação da rede
laboratorial é indicador de que Minas tem
conseguido reagir à demanda por testes.
“Acreditamos que temos testes em número
suﬁciente para os que tiverem a necessidade do
exame”, pontuou.
Pico

Com relação ao pico da epidemia, Amaral
comentou que as projeções estão mantidas, até o
momento, para 15/7. “É importante lembrar
que esses picos, demonstrados pelas projeções,
dependem do ambiente social, do maior ou
menor grau de isolamento; são projeções
dinâmicas. Por isso, temos atuado, sobretudo
nos últimos 15 dias, para a redução de novos
casos”, pontuou.
Boletim epidemiológico
Até o momento, foram conﬁrmadas 28.918
pessoas infectadas. Estão em acompanhamento
11.190 pacientes e outros 17.040 estão
recuperados. Minas Gerais contabiliza 688

óbitos em decorrência da doença. Tendo em
vista esse cenário, o secretário mencionou
orientações para atenção primária à saúde,
realizada pelos municípios em nível
ambulatorial. “Pedimos que preparem ﬂuxos
separados. É de se esperar um aumento da
demanda local, então esses serviços devem estar
organizados para conseguir absorver a
demanda”.
Lockdown
Quanto à possibilidade de instituição de regime
de lockdown, com ações de maior intensidade de
restrição de circulação de pessoas e de
funcionamento de atividades, o secretário
destacou que só haverá imposição da medida,
em regiões especíﬁcas, em caso de indicadores
de descontrole da epidemia. “Devemos lembrar
que lockdown é alternativa, não algo desejado.
O isolamento adequado, dentro de parâmetros
como os previstos no Minas Consciente, evita
essa medida”, avaliou.
O secretário adjunto da SES-MG, Marcelo
Cabral, complementou dizendo que protocolos
para a eventualidade de lockdown já foram
delineados e, agora, passam por ajustes. Cabral
também destacou a importância de adesão ao
plano Minas Consciente, de forma que as
medidas de isolamento sejam coordenadas e
possam seguir um padrão de conduta.
“Estamos há cerca de um mês conversando com
prefeitos e secretários tentando auxiliá-los. Nós
temos dito, até de forma incisiva, que, ainda que
se busque a expansão dos leitos, de nada
adiantará se não tivermos o controle adequado
sobre a transmissão da doença”, sinalizou.

FORNECEDORES DE ALIMENTOS PODERÃO DOAR EXCEDENTES A
PESSOAS NECESSITADAS
Os supermercados, restaurantes e outros
estabelecimentos dedicados à produção e
fornecimento de alimentos estão autorizados a
doar os excedentes para pessoas em situação de
vulnerabilidade ou de risco alimentar ou
nutricional. A permissão é prevista na Lei 14.016,
de 2020, publicada no Diário Oﬁcial da União
desta quarta-feira (24).
A lei sancionada pelo governo federal, oriunda
do PL 1.194/2020, de autoria do senador
Fernando Collor (Pros-AL), determina que os
alimentos ou refeições não comercializados
poderão ser doados desde que sejam próprios
para o consumo humano. A ação pode ser feita
diretamente, em colaboração com o poder
público, ou por intermédio de bancos de
alimentos, entidades beneﬁcentes de assistência
social certiﬁcadas ou de entidades religiosas.
O texto isenta o doador e o intermediário de
qualquer responsabilidade após a primeira
entrega do alimento, podendo responder nas

esferas civil e administrativa por danos causados
somente se houver dolo, ou seja, quando há
intenção ou risco assumido de causar o prejuízo.
O mesmo serve para a esfera penal, que só será
acionada se for comprovado o dolo especíﬁco de
provocar danos à saúde de outrem.
De acordo com Collor, a legislação anterior
incentivava o desperdício de comida,
responsabilizando o doador por danos causados
após a doação, mesmo que os alimentos não
fossem mantidos de maneira correta depois de
recebidos.
Essa é a forma de nós legalizarmos e darmos
condições para que o excedente da produção de
alimentos chegue às pessoas que estão
necessitando e que precisam se alimentar,
sobretudo num momento em que essa pandemia
traz o desassossego em cada um dos lares
brasileiros disse o senador ao defender a
aprovação da proposta no Senado, em abril.
Garantir a segurança dos consumidores, a data

de validade, as condições de conservação
especiﬁcadas pelo fabricante, a integridade e a
segurança sanitária, mesmo que haja dano da
embalagem, e as propriedades nutricionais
intactas são os critérios de avaliação
estabelecidos pela lei para a autorização das
doações.
Ainda conforme o texto, durante a vigência do
estado de calamidade pública em decorrência da
pandemia de coronavírus, o governo federal
deverá dar preferência à produção de agricultores
familiares e pescadores artesanais, no âmbito do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA),
devido às diﬁculdades de comercialização dessa
produção causadas pelas medidas de isolamento.
A determinação não se aplica aos casos em que os
governos estaduais ou municipais estejam
adotando medidas semelhantes.
Na Câmara, o texto foi aprovado no dia 19 de
maio na forma de um substitutivo do relator,
deputado Giovani Cherini (PL-RS), que, ao

retornar ao Senado, sofreu alterações feitas pelo
senador Jayme Campos (DEM-MT), relator na
Casa.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVAM ALTERAÇÕES NO CÓDIGO
DE TRÂNSITO
@jornalpanetus

Deputados podem alterar pontos do texto aprovado na terça 23.

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou
nesta terça-feira (23) o texto-base do projeto que
altera o Código de Trânsito Brasileiro. Entre
outros pontos, a proposta aumenta a validade da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dez
anos e vincula a suspensão do direito de dirigir
por pontos à gravidade da infração.
Os deputados continuam apreciando os destaques
apresentados pelos partidos ao substitutivo do
relator, deputado Juscelino Filho (DEM-MA),
para o Projeto de Lei 3267/19, do Poder
Executivo.
Juscelino Filho incluiu no seu parecer ideias
contidas em 110 emendas, de autoria de 45
deputados. Ele disse que retirou pontos de
resistência, como o ﬁm da cadeirinha obrigatória.
“A tônica deste trabalho foi aproveitar ao
máximo todas as contribuições, visando sempre
em primeiro lugar à segurança no trânsito, junto
com a proteção à vida, à redução do número de
acidentes e, consequentemente, à diminuição do
número de mortes e de lesões”, declarou.
Validade da CNH
De acordo com o substitutivo, a CNH terá
validade de dez anos para condutores com até 50
anos de idade. O prazo atual, de cinco anos,
continua para aqueles com idade igual ou superior
a 50 anos.
Já a renovação a cada três anos, atualmente
exigida para aqueles com 65 anos ou mais, passa
a valer apenas para os motoristas com 70 anos de
idade ou mais.
Os motoristas que exercem atividade remunerada
em veículo (motoristas de ônibus ou caminhão,
taxistas ou condutores por aplicativo, por
exemplo) deverão renovar a cada cinco anos.
Exame médico
Quanto aos exames médico e psicológico, o
substitutivo acaba com a necessidade de os
proﬁssionais serem credenciados perante os
órgãos de trânsito estaduais, introduzindo na lei a
exigência do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) de que eles tenham titulação de
especialista em medicina do tráfego e psicologia
do trânsito.
Médicos e psicólogos terão três anos a partir da
publicação da futura lei para obterem essa
especialização. O texto cria ainda um processo de
avaliação do serviço, tanto por parte dos
examinados quanto por parte dos órgãos de
trânsito em cooperação com os conselhos
regionais de medicina e de psicologia.
Condutores cujo direito de dirigir foi suspenso,
que tenham sido condenados judicialmente por
delito de trânsito e que tenham sido enquadrados
em casos deﬁnidos pelo Contran como risco à
segurança do trânsito deverão ser submetidos a
avaliação psicológica além do curso de
reciclagem.
Todas as mudanças feitas pelo projeto valerão
depois de 180 dias da publicação da futura lei.
Pontuação
Quanto à pontuação a partir da qual a pessoa tem
o direito de dirigir suspenso, o texto de Juscelino
Filho estabelece uma gradação de 20, 30 ou 40

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

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

gravíssima nesse período.
Retenção de CNH
Na penalidade por dirigir com velocidade 50%
superior à permitida na via, o deputado Juscelino
Filho retirou a apreensão da CNH e a suspensão
imediata do direito de dirigir. Esta suspensão
passará a depender de processo administrativo.
No dia 29 de maio, o Supremo Tribunal Federal
(STF) julgou constitucionais esses procedimentos
incluídos no código pela Lei 11.334/06 e
questionados em ação do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Cadeirinha
Outro ponto polêmico, o uso da cadeirinha ou
assento elevado por crianças, foi incorporado ao
código, que já prevê multa gravíssima por
transporte de crianças sem observar as normas de
segurança da lei.
O relator acrescentou o limite de altura de 1,45m
à idade de dez anos. Atualmente, o código apenas
especiﬁca que as crianças devem ir no banco
traseiro e é uma resolução do Contran que obriga
o uso da cadeirinha.
Juscelino Filho também retira a possibilidade de
aplicação de multa com base em resoluções do
Contran, objeto de contestações judiciais. Por
outro lado, esse órgão regulamentará situações
em que o uso do dispositivo de retenção da
criança (assento elevado ou cadeirinha) poderá
ocorrer no banco dianteiro.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS É APRECIADA
NO PLENÁRIO DA ALMG
@jornalpanetus A PEC 55/20 e o PLC 46/20 instituem alíquotas progressivas de contribuição e ampliam idades mínimas de aposentadoria.
Foram recebidas pelo Plenário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta terçafeira (23/6/20), as duas propostas de autoria do
governador Romeu Zema que tratam da reforma
da previdência.
Com isso, começam a tramitar na Assembleia a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/20,
que altera o sistema de previdência social dos
servidores civis, entre outras providências, e o
Projeto de Lei Complementar (PLC) 46/20, que
entre outros pontos, cria a autarquia Minas Gerais
Previdência dos Servidores Públicos Civis do
Estado (MGPrev) e institui novos fundos de
previdência do Estado de Minas Gerais.
Entre outras mudanças, essas proposições
instituem novas alíquotas e alteram a idade mínima
e o tempo de contribuição dos servidores estaduais.
As alterações, se aprovadas, valerão para os
funcionários que entrarem no serviço público após
o início de vigência da nova legislação, mas a PEC
estabelece regras de transição para os atuais
servidores.
Diferentemente do que tem ocorrido com os
projetos analisados durante a pandemia do novo
coronavírus, que estão sendo apreciados apenas
em Plenário e em turno único, as proposições da
reforma da previdência tramitarão normalmente,
portanto serão distribuídas às comissões
pertinentes e votadas em dois turnos no Plenário.
Essa decisão foi oﬁcializada em Plenário nesta
terça-feira pelo 1º-secretário da ALMG, deputado
Tadeu Martins Leite (MDB), que presidiu a
Reunião Ordinária. Ele leu decisão da Mesa da
Assembleia que acata acordo de líderes ﬁrmado no
dia 23 de junho, que considerou a necessidade de
permitir o mais amplo debate dessas duas
proposições, tendo em vista sua “relevância e
complexidade”.
Em entrevista concedida anteriormente, o
presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus
(PV), também esclareceu que a retomada das
regras e prazos normais de tramitação tem a
intenção de evitar contestações judiciais, que já
ocorreram em estados onde isso não foi observado.
Apesar da retomada da tramitação prevista no
Regimento Interno da Assembleia, está mantida a

Foto: Deputados / Divulgação

participação remota de parlamentares e de
convidados nas deliberações e debates, assim
como restrita a participação presencial do público.
Isso tem o objetivo de manter o esforço de
contenção da pandemia de Covid-19.
Governo propõe contribuições progressiva e
extraordinária
O PLC 46/20 propõe a revisão da alíquota de
contribuição de todos os servidores efetivos, ativos
e inativos. O texto estabelece quatro alíquotas
(13%, 14%, 16% 19%), que incidirão de modo
progressivo e por faixas de remuneração. Prevê,
também, a criação da autarquia MGPrev e institui
fundos de previdência do Estado de Minas Gerais.
Atualmente, os servidores do Estado contribuem
com alíquota de 11% sobre os salários. A proposta
do governo é elevar para 13%, para os que
recebem até R$ 2.000; 14%, para os que recebem

entre R$ 2.001,01 a R$ 6.000; 16% para a faixa de
R$ 6.000,01 a R$ 16.000; e 19% para quem ganha
acima de R$ 16.000. Prevê, ainda, alíquotas de
dedução para as três últimas faixas.
O PLC estipula a cobrança das mesmas alíquotas
de aposentados e pensionistas, com parcelas de
dedução maiores e para todas as faixas.
Atualmente, a contribuição é sobre a parcela de
proventos de aposentadoria e benefícios de pensão
que exceda o teto de contribuição do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS).
Além da contribuição progressiva proposta no
PLC, o governo propõe, por meio da PEC 55/20,
que o Estado possa criar contribuições
extraordinárias provisórias, tanto para servidores
da ativa quanto para aposentados e pensionistas.
Isso poderia ser criado, de acordo com a PEC,
sempre que ocorrer deﬁcit previdenciário.

Essa contribuição deverá ser instituída
simultaneamente com outras medidas para
equacionamento do desequilíbrio contábil e
vigorará por período determinado, contado da data
de sua instituição.
PEC aumenta idade mínima e tempo de
contribuição
A PEC 55/20 prevê como idade mínima para a
aposentadoria voluntária 62 anos para as mulheres
e 65 para os homens, desde que atendidos outros
critérios como tempo de contribuição. A
aposentadoria compulsória prevista é com a idade
de 75 anos.
Alguns grupos de servidores não estarão sujeitos a
essas regras e deverão ter suas especiﬁcidades
tratadas em leis posteriores. São eles os integrantes
de forças de segurança (policiais, agentes
penitenciários, agentes socioeducativos e agentes
da polícia legislativa), os servidores com
deﬁciências e os servidores que atuam em
atividades com exposição a agentes químicos,
físicos e biológicos prejudiciais à saúde.
Há uma exceção também para os professores, que
poderão se aposentar voluntariamente aos 57 anos
de idade, no caso das mulheres, e aos 60 anos, no
caso dos homens, desde que comprovem tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e
médio.
O texto da PEC prevê que lei posterior vai tratar do
tempo de contribuição, mas, enquanto tal norma
não for aprovada, valerá regra de transição prevista
no texto, que ﬁxa em 25 anos o tempo mínimo.
Destes, dez anos deverão ser de efetivo exercício
no serviço público e cinco no cargo em que for
concedida a aposentadoria.
Algumas das alterações previstas na PEC têm,
ainda, impacto nos valores mensais recebidos
pelos servidores na ativa. O texto veda, por
exemplo, a concessão de adicional por tempo de
serviço, Adicional de Desempenho, Adicional de
Valorização da Educação Básica (ADVEB) e
trintenário. Os adicionais que os servidores já
receberam não serão cancelados, mas novas
concessões serão vedadas. O texto também acaba
com as férias-prêmio.

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

Endereço: Rua Cônego Amando - nº 285- São José- Chácara

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

Adriana
NOIVAS

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

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

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

Endereço: Rua Angelim - 12 - Rosário - Mariana Avenida Manoel Leandro Correia - 320 - Centro - Mariana - MG

Eletrônica
Qualidade nos serviços
prestados! Pontualidade no prazo!

Pão fresquinho e
muitas delícias
todos os dias!

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

Endereço: Avenida Manoel Leandro Correia - 220 - Centro
Telefone:(31) 35582072

25/06/2020 a 02/07/2020
10
_____________________________________________

SENADO APROVA DIAS 15 E 29 DE NOVEMBRO PARA REALIZAÇÃO
DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS
@jornalpanetus

Ocialmente, o calendário atual estabelece o primeiro e o segundo turnos, respectivamente, nos dias 4 e 25 de outubro.

Os senadores aprovaram nesta terça-feira (23) em
dois turnos a PEC (proposta de emenda à
Constituição) que altera as datas das eleições
municipais deste ano devido à pandemia do novo
coronavírus. O texto segue agora para a Câmara.
Pela proposta aprovada, as datas para o primeiro e
o segundo turno do pleito que irá eleger prefeitos e
vereadores serão 15 e 29 de novembro,
respectivamente.
Houve mudança também no calendário eleitoral,
incluindo prazos para descompatibilização,
registro de candidaturas, propaganda eleitoral e
prestação de contas.
Na votação em segundo turno pelo Senado, o
texto-base teve 64 votos favoráveis, 7 contrários e
1 abstenção. Se for aprovada também pela
Câmara, a proposta segue para promulgação pelo
Congresso, sem necessidade de sanção do
presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
A mudança de datas, no entanto, ainda encontra
resistência entre os deputados. O impasse impediu,
por exemplo, a formação de uma comissão mista
de Câmara e Senado para estudar o adiamento do
pleito. Oﬁcialmente, o cronograma estabelece o
primeiro e o segundo turnos deste ano,
respectivamente, nos dias 4 e 25 de outubro.
O relatório elaborado pelo líder do PDT no
Senado, Weverton Rocha (MA), foi votado pelos
senadores com o respaldo do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), que sugeriu o adiamento.
“Essa mudança permite que realizemos com
segurança as eleições, sem que haja a
prorrogação dos atuais mandatos”, disse o relator.
Em conversas com os parlamentares, o presidente
da corte eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso,
havia defendido a necessidade de postergar as
eleições, dentro do mesmo ano, com base em
opinião médico-cientíﬁca. O TSE chegou a sugerir
que o segundo turno fosse realizado em dezembro.
Além das novas datas, o Senado aprovou ainda
uma série de mudanças que alteram o calendário
eleitoral. O texto aprovado prevê que, com a
eleição nos dias 15 e 29 de novembro, a prestação
de contas do candidato e do comitê eleitoral
precisa ser feita até 15 de dezembro.
A PEC determina que a diplomação dos eleitos
será realizada no dia 18 de dezembro, antes do
julgamento das contas dos candidatos que,
segundo a PEC, poderá ocorrer até 12 de fevereiro.
Na audiência com senadores, Barroso alertou que,
com isso, os gastos serão analisados pela Justiça
somente após a diplomação e a posse dos eleitos.
O presidente do TSE havia sugerido, além do
adiamento de data, uma ampliação no tempo da
campanha eleitoral. O pedido foi acatado pelo
relator no Senado. O texto aprovado determinou
que a propaganda eleitoral no rádio e na televisão
seja estendida.
Por 45 dias, de 27 de setembro a 12 de novembro,

as legendas e candidatos poderão veicular
propaganda eleitoral. Atualmente, são 35 dias. Os
senadores, porém, não atenderam ao pedido de
Barroso para que não houvesse mudança na data
das convenções e dos registros —que
tradicionalmente ocorrem, respectivamente, entre
os dias 20 de julho e 5 de agosto, e 5 e 15 de
agosto.
Com o prazo empurrado para a realização da
eleição deste ano, todo o restante do calendário
eleitoral foi afetado. A começar pelo desligamento
de cargos públicos daqueles que pretendem
disputar as eleições. O limite passou do início de
julho para 15 de agosto.
As convenções partidárias, quando as legendas
realizam a escolha dos candidatos, também foram
alteradas, passando, segundo a proposta votada, a
ser realizadas excepcionalmente neste ano entre os
dias 31 de agosto e 16 de setembro. Ainda de
acordo com o texto da PEC, ﬁca autorizado aos
partidos a realização de convenções virtuais, a ﬁm
de evitar aglomerações que podem acelerar a
disseminação do coronavírus.
Em seu relatório, Rocha determinou que os
registros das candidaturas possam ser feitos entre
os dias 16 e 26 de setembro. O presidente do TSE
também havia pedido para que o relatório
trouxesse o que chamou de "válvula de escape",
em casos de municípios nos quais haja um
aumento do número de casos de Covid-19 e
necessitem protelar um pouco mais as eleições.
Seria uma possibilidade de estender, dentro de
2020, o prazo eleitoral.
O relator acatou a sugestão para que, nesses
casos, as eleições municipais possam ser adiadas
até 27 de dezembro, segundo decisão a ser tomada
pelo TSE. Se o adiamento for necessário para todo

um estado, será preciso uma autorização do
Congresso. Pelo relatório, caberá também ao TSE
analisar a possibilidade de alterações no horário da
votação, que deverá ser ampliado.
Em vez de encerrar às 17h, poderá chegar até às
21h. Haverá também, por parte do TSE,
campanhas para que a população vote em horários
separados, de acordo com a faixa etária. Na última
terça-feira (16), o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), defendeu a extensão do tempo
de TV e rádio dos dias de exibição da propaganda
eleitoral como forma de tentar equalizar as
condições de candidatos na disputa.
A divisão na Câmara em torno do adiamento
atinge algumas das maiores bancadas da Casa,
como as do DEM, PP, PL, MDB e Republicanos.
Com isso, diﬁcilmente a PEC teria apoio suﬁciente
entre os deputados. Para passar na Câmara, a
proposta precisaria ser aprovada pelo plenário em
dois turnos e obter o apoio de pelo menos três
quintos dos deputados, equivalente a 308 votos.
CALENDÁRIO ELEITORAL
Como é hoje
20 de julho a 5 de agosto
Início das convenções partidárias para a escolha
dos candidatos.
Também a partir de 20 de julho, os candidatos
passam a ter direito de resposta à divulgação de
conteúdo difamatório, calunioso ou injurioso por
veículo de comunicação
16 de agosto

Passa a ser permitida a propaganda eleitoral,
inclusive na internet.
Os comícios poderão acontecer até o dia 1º de
outubro
28 de agosto
O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão
passa a ser veiculado, até 1º de outubro
15 de setembro
Relatório discriminando as transferências do
Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os
gastos realizados
4 de outubro
Primeiro turno das eleições para vereadores e
prefeitos
25 de outubro
Segundo turno para municípios com mais de 200
mil eleitores
3 de novembro
Último dia para que candidatos e partidos
encaminharem prestações de contas referentes ao
primeiro turno à Justiça Eleitoral
Como ﬁca
15 de agosto
Prazo para o desligamento daqueles que quiserem
disputar os cargos de prefeito ou vice-prefeito
31 de agosto a 16 de setembro
Início das convenções partidárias para a escolha
dos candidatos
26 de setembro
Início da permissão para propaganda eleitoral,
inclusive na internet. Data limite para que os
partidos solicitem registro dos candidatos à Justiça
Eleitoral
27 de setembro a 12 de novembro
O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão
passa a ser veiculado, com 45 dias, 10 a mais do
que os 35 previstos na Constituição
27 de outubro
Relatório discriminando as transferências do
Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os
gastos realizados
15 de novembro
Primeiro turno de votações para vereadores e
prefeitos
29 de novembro
Segundo turno para municípios com mais de 200
mil eleitores
15 de dezembro
Entrega das prestações de contas dos candidatos e
do próprio comitê à Justiça Eleitoral
27 de dezembro
Último prazo para realização de eleições para
municípios mais afetados pela pandemia

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

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

GONÇALVES CENTER

CARLOS
V e í c u l o s

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

Endereço: Rua Helvio Moreira De Morais, 15 - Vila do Carmo / (31) 3558-5129
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MARIANA RETORNA COM O PROJETO COMPRA CONJUNTA
@jornalpanetus

Projeto visa alimentar a economia para os produtores rurais da Primaz de Minas.
Após o pagamento, o dinheiro volta ao FMDRS”,
concluiu o secretário.
É importante que os agricultores ﬁquem atentos
ao prazo de pagamento, pois quem estiver
inadimplente ﬁca impedido de realizar novos
pedidos e participar do projeto. Além da economia,
o Compra Conjunta também se destaca por
orientar os produtores agrícolas sobre o melhor tipo
de insumo a ser utilizado nas propriedades, sempre
atentando-se às especiﬁcidades de cada local.
No ano passado o projeto entregou mais 2 mil
sacos de adubo para os produtores rurais de
Mariana. Para solicitar a compra dos insumos, a
partir da próxima segunda-feira, o agricultor deve
comparecer a Secretaria de Desenvolvimento
Rural e solicitar o pedido. Ela ﬁca localizada no
Centro de Convenções - Praça JK, sem nº. O
Foto: Divulgação / PMM
Telefone para contato é (31) 3558-4173.

O poder Executivo da cidade de Mariana está
sempre pensando em maneiras de ajudar os
produtores rurais da cidade. Dessa forma, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a partir
de segunda-feira (22), o projeto de Compra
Conjunta de adubo está de volta. A iniciativa tem o
objetivo de ajudar os agricultores a adquirir os
insumos de melhor qualidade sem apertar no bolso,
visto que eles vão ter o prazo de um ano para
realizar o pagamento.
O secretário de Desenvolvimento Rural, Wander
Moreira, explicou que a licitação para a compra
dos produtos é efetuada pelo município, e isso faz
com que o adubo seja adquirido pelo produtor
agrícola a preços abaixo do praticado pelo
mercado. “O insumo é adquirido com o dinheiro
do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável (FMDRS) até que o produtor pague.

DURANTE À PANDEMIA: CURSOS ON-LINE ORIENTAM
PROFISSIONAIS DO TURISMO
@jornalpanetus

Iniciativa busca ajudar no fortalecimento dos negócios ligados à cadeia produtiva do turismo na bacia do rio Doce.

Empreendedores e trabalhadores do setor do
turismo com atuação em municípios mineiros e
capixabas impactados pelo rompimento da
barragem de Fundão, (MG) terão acesso gratuito a
capacitação, por meio de cursos on-line gratuitos.
O objetivo é orientá-los a encontrar e construir
alternativas para enfrentar o atual momento de
pandemia, assim como retomar as atividades
quando esse período passar, por meio do
desenvolvimento de negócios locais.
Os cursos à distância abordarão os seguintes
temas: Turismo e Competitividade, Comunicação
e Marketing Digital e Plano de Negócio e Gestão
Financeira. Cada curso terá dez videoaulas, que
serão disponibilizadas por meio de uma
plataforma de educação a distância durante três
meses. O acesso às aulas pode ser feito por celular,
computador ou tablet.
“Os cursos são oportunidades para os
empreendedores realizarem capacitações,
acessarem informações novas, trazê-las para

dentro do empreendimento e ampliarem a visão
do negócio e as formas de gestão”, diz Regiane
Assis, analista do Programa de Promoção da
Recuperação da Qualidade de Vida e Turismo.

A iniciativa, que faz parte do Projeto de
Desenvolvimento do Empreendedorismo
Turístico da Fundação Renova, tem como
público-alvo empreendedores e funcionários de

hotéis, pousadas, agências, bares, restaurantes,
lanchonetes, lojas de produtos artesanais, ateliês e
comércios nos municípios ao longo da bacia do
rio Doce. Pessoas interessadas no setor também
poderão se inscrever.
“Queremos alcançar os empreendedores e seus
funcionários, mas as pessoas que não são da área
e têm interesse em se capacitar para, futuramente,
ingressar na cadeia produtiva do turismo também
são bem-vindas”, aﬁrma a analista.
Inscrições
As inscrições para os cursos estão abertas no
endereço www.vianadepaula.com.br. Para assistir
às aulas, o participante deve acessar o site, fazer o
cadastro e preencher o formulário.
Ao longo dos três meses em que os cursos ﬁcarão
disponíveis na plataforma, o participante poderá
realizar todas as capacitações ou somente aquelas
que forem de seu interesse. A partir do momento
em que cada curso é iniciado, o aluno terá 10 dias
para assistir às aulas e ter acesso ao certiﬁcado.

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733

ARMAZÉM A GRANEL
ARMAZÉM

- DIET
- LIGHT
- SEM GLÚTEN
- SEM LACTOSE
- VEGETARIANA
- LOW CARB

Endereço: Rua Direita - 87 - Mariana
Telefone: 31987815398

M.E GESSO

Mude seu ambiente

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

Contatos: Mário - 9 9666-5997 / Elias - 9 8606-9297
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
As eleições vem por aí e para tanto é preciso
esclarecer que a reprodução virtual de jornal
impresso até a antevéspera das eleições deve ser
feito apenas no sítio do próprio jornal,
independentemente de seu conteúdo sendo
obrigatório que essa reprodução deve respeitar
integralmente o jornal impresso, o conteúdo
editorial, isso signiﬁca que o candidato não
poderá alterar com grifos, negritos, destaque de
cores ou qualquer outra alteração de conteúdo.
A inobservância de tal medida sujeitará os
responsáveis e os partidos ou coligações à
multas que variaram entre R$ 1000,00 a
R$10.000,00. Sendo assim, todo cuidado é
pouco “pois que a maré não está para peixe”.
Concorrido sempre se foi mas cada vez mais
aumentam-se as exigências. São assim
limitados em até 10 anúncios por veículo, em
datas diversas, para cada candidato, no espaço
máximo para edição de 1/8 (um oitavo) de

página de jornal padrão ou ¼ (um quarto) de
página de revista.
Deve constar o valor pago pelo anúncio, de
forma visível. Caso não seja observado esse
item todos inclusive os proprietário de jornais
estarão em erro podendo também serem
multados.
Estão proibidos desde 2013 enquetes e
sondagens para demonstrar intenções de votos.
A punição com pena de 6 meses a 1 ano, multas
que podem variar em valor até maior do que
cem mil reais.
Sugiro ainda aos candidatos que retirem às
vésperas das eleições sites de propaganda e
suspendam publicações no facebook e blogs. Se
feita antes das 22h deverá a mesma ser vedada
pois que se houver compartilhamento ou
alguém curtir ou comentar sujeita o autor da
conduta às penas previstas em lei.
É preciso esclarecer que o direito de resposta a

candidato ofendido não excluem a ocorrem de
crimes de difamação ou mesmo a divulgação de
fatos inverídicos e isso em qualquer veículo de
comunicação social.
A propaganda eleitoral tem liberdade de
expressão desde que não injuriosa com
responsabilidade e controle judicial.
Como leciona o professor Guilherme
Magalhães Martins “a internet não é um mundo
à parte, mas uma parte do mundo”, portanto,
toda atenção se faz necessária para não cair em
ofensas, injurias ou questões que levem a danos
à pessoa humana sofridos nos âmbitos dos sites
de redes sociais da internet. Ele é um
empreendimento privado. Se o fornecedor se
vale de dados inseridos pelo usuário mas do
potencial publicitário a página conﬁgurará
como uma relação de consumo e remunerada
indiretamente.
É pelo Princípio free and fair elections (eleições

livres) que deve pautar sua propaganda eleitoral
e para tanto os vídeos no you tube além de atrair
a responsabilidade solidária do provedor que
não pode ser omisso deve se evitar as astreintes
(multa diária ﬁxada na sentença ou despacho
judicial relativo a obrigação de fazer ou não
fazer) impostas na decisão judicial. Reitera-se
entretanto que o período eleitoral deve ser
marcado por valores fundamentais entre elas as
transparências das contas dos partidos na
internet.
Também deve ﬁcar atento o candidato para
criação antecipada de perﬁs por outras pessoas
simpatizantes de sua candidatura ou que
queiram fazer tal perﬁl apenas para prejudicalo(a) pois que ainda que o candidato tenha
simpatizantes também poderá ter adversários.
Sempre se inteire de seus direitos e deveres de
forma que as eleições venham sempre para
benefícios em favor da sociedade.

DUARTE JÚNIOR VISITA OBRAS DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO
DE ASSIS E DA CASA DO CONDE DE ASSUMAR
Facebook:
Facebook:
umaJornal
década
Jornal
Panetu’s
para
Panetu’s
a realização
- Site:
- Site:
www.jornalpanetus.com.br
dewww.jornalpanetus.com.br
um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Na quinta-feira (18), o prefeito Duarte Júnior e
o Arcebispo de Mariana Dom Aírton José dos
Santos visitaram as obras de restauração da
Igreja de São Francisco de Assis e da Casa do
Conde de Assumar. Na ocasião, a arquiteta
responsável pela obra e a engenheira civil,
deram os detalhes dos trabalhos que já foram
realizados e o que ainda estão em conclusão.
Acredita-se que a Casa do Conde de Assumar,
onde será instalado o Museu da Cidade de
Mariana, seja entregue até setembro e a Igreja
de São Francisco de Assis, até dezembro de
2020.
Após as obras civis, será realizada a
restauração dos elementos artísticos nos dois
monumentos históricos tombados.
Para o prefeito de Mariana, Duarte, a
recuperação da Igreja de São Francisco de Assis
e da Casa do Conde de Assumar, será uma
grande conquista para os marianenses: “Valeu a
pena todo o empenho do município para fazer a
sua parte e buscar os meios capazes para
restaurar e preservar estas duas grandes obras
no coração do Centro Histórico de Mariana”,
ressaltou.
Os recursos para as obras foram conquistados
junto ao BNDES e a Vale, numa parceria entre a
Arquidiocese de Mariana, Prefeitura Municipal
e o Instituto Pedra. Os valores são da ordem de
R$ 15 milhões.
Participaram também da visita o secretário de
Cultura, Efraim Rocha, o Ecônomo da
Arquidiocese, Padre Darci Fernandes Leão, o
Pároco da Catedral, Cônego Nedson Pereira de
Assis, o Vigário Paroquial, Padre. Fabiano
Milione, além da coordenadora em Mariana do

Foto: Pedro Ferreira / PMM

PAC - Cidades Históricas, Anna de Grammont.
Casa do Conde de Assumar
Uma das principais construções históricas da
cidade de Mariana. Tombada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), a casa foi construída para moradia do
então governador da Capitania de Minas Gerais

e São Paulo — o Conde de Assumar —, a Casa
encontrava-se em estado precário antes do
início das obras.
Igreja de São Francisco de Assis
Construída por iniciativa da Ordem Terceira de
São Francisco, entre 1762 e 1794, a Igreja conta
com fachada e elementos ornamentais (como

púlpito, retábulo-mor, lavabo e teto da capelamor) de autoria de Aleijadinho e pinturas
artísticas de Manuel da Costa Ataíde. Com
traços característicos do período Barroco, a
Igreja era um dos monumentos mais visitados
de Mariana até sua interdição, devido ao risco
de arruinamento.
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE OURO PRETO É REESTRUTURADA
@jornalpanetus Reestruturação garantirá mais segurança aos cidadãos e ao patrimônio.
Em todo o Brasil, as Guardas Municipais vêm
se expandindo como instituições locais que
contribuem para a segurança da população. A
Guarda Municipal é um mecanismo valoroso que
atua nos mais diversos tipos de policiamento,
contribui para a segurança pública, do
patrimônio, e, por residir e conviver na cidade,
está sempre mais próxima da realidade das
comunidades locais.
Na semana passada, a Prefeitura de Ouro Preto
aprimorou a estrutura organizacional da Guarda
Civil Municipal. Com o objetivo de garantir mais
segurança no Município, o Decreto 5.718/2020,
publicado no Diário Oﬁcial de 15 de junho,
instituiu o Centro de Controle Operacional, o
trabalho de operação com cães, o Núcleo de
Inteligência e Contrainteligência e o Grupamento
de Suporte Operacional.
O Centro de Controle Operacional (CCO) é o
local de recepção das imagens e dados do sistema
de videomonitoramento e alarmes, onde ﬁcam
registradas as imagens de vídeo captadas em
logradouros públicos. Além de ajudar no controle
do tráfego urbano e proporcionar vigilância do
Patrimônio Público, visa também coibir a
criminalidade, ampliar a vigilância ambiental,
aperfeiçoar a ﬁscalização e implantação de
projetos e programas e oferecer suporte para as
ações da defesa civil e de ﬁscalização de posturas.
As operações com cães adestrados (K9) passarão
a ocorrer no patrulhamento da Guarda Municipal
e no apoio ao trabalho da Defesa Civil, em
operações de socorro, busca, resgate e
salvamento. Os animais, que contarão com
tratamento adequado e acompanhamento

tem objetivo oferecer suporte às equipes da
Guarda em campo, especialmente em ocorrências
de maior complexidade. Aos integrantes desse
grupo serão oferecidos equipamentos e
treinamento especiais.
“Cada vez mais requisitada, a Guarda Civil
Municipal vem se consolidando no cenário de
segurança pública. Com a nova estrutura, além
de contar com mais equipamentos, poderemos em
breve também receber novos agentes”, lembra o
Comandante Jonathan Marotta.

Foto: Divulgação / Ane Souz.

veterinário, poderão ainda participar de
atividades sociais. “Duas cadelas já estão sendo
treinadas”, informou o Comandante da Guarda
Municipal de Ouro Preto, Jonathan Marotta,
“uma em Ouro Preto, outra em um conceituado
canil da Guarda Municipal de Barbacena, para
atuarem em trabalhos educativos em escolas e
outras instituições, o que permitirá maior
proximidade com a população”.
O Núcleo de Inteligência e Contrainteligência

(NIC) passará a coordenar e integrar as atividades
de segurança da Defesa Social, acompanhando e
avaliando também o desempenho das unidades da
Guarda Civil Municipal de Ouro Preto. O NIC irá
ainda manter um banco de dados com
informações sobre criminalidade, violência e
vulnerabilidade social, sempre interligado com
outros órgãos, o que irá contribuir para ações
preventivas, institucionais e de ﬁscalização.
Já o Grupamento de Suporte Operacional (GSO)

Formação da Guarda Civil Municipal
A referência de formação de um agente da
Guarda Civil Municipal segue os referenciais
estabelecidos pela SENASP, a Secretaria
Nacional de Segurança Pública, do Ministério da
Justiça. Para vestir o uniforme da Corporação,
além de ser aprovado em concurso público,
aqueles que são classiﬁcados passam
obrigatoriamente por teste de aptidão física,
avaliação médica e psicológica. Em seguida,
fazem um treinamento intenso para desempenhar
as funções. Aos que conduzem as viaturas, é
obrigatório ainda o curso de Patrulhamento
motorizado para condutores de Veículo de
Emergência – CVE, de acordo com a Resolução
do CONTRAN, o Conselho Nacional de
Trânsito.
Durante a pandemia, a Guarda Civil Municipal
de Ouro está em campo oferecendo suporte nas
barreiras sanitárias que estão sendo realizadas nos
distritos, um trabalho conjunto com os agentes da
Saúde e da equipe de ﬁscalização da Defesa
Social.

REFORMULADO: TERÇA GERENCIAL SERÁ REALIZADA ON-LINE
NA PRÓXIMA TERÇA (30)
No formato de videoconferência, a 10ª edição
da Terça Gerencial será realizada na plataforma
de interação digital Zoom. O tema deste
encontro é “O empreendedorismo adaptado ao
isolamento social: direcionamentos e
perspectivas" e contará com quatro
conferencistas que discutirão o assunto a partir
das suas áreas de expertises. Serão ofertadas 90
vagas para participar do evento, os interessados
devem se inscrever pelo formulário on-line
(https://bit.ly/3fSfdyx). O link de acesso à
videoconferência será enviado para o e-mail do
participante 1h antes do início da conferência na
terça-feira (30), às 19h.
O painel de conferencistas contará com
veteranos da Terça Gerencial que vão contribuir
para a discussão central a partir das áreas nas
quais são destaque. Conﬁra abaixo os assuntos e
os palestrantes desta edição.
- Ideias de inovação e criatividade - Júlio César
Vasconcelos, idealizador da Terça Gerencial e
sócio-proprietário da Cesarius - Gestão de
Pessoas Ltda;
- Vendas: técnicas e análise - Lígia Mendes,
instrutora e diretora regional da Master Mind;
- Comportamento e autorresponsabilidade Alexandre Loureiro, engenheiro civil e coach
em Gestão de Negócios;
- Responsabilidade social em tempos de
pandemia - Heliene Vieira, administradora, vice

presidente da 'ACIAM Mulher' e proprietária da
HVH Consultoria.
Além do novo formato, esta edição da Terça
Gerencial será mediada pela secretária interina
da pasta de Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura, Samira Figueiredo Magalhães.
Segunda Samira, a retomada das atividades da

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

Terça Gerencial é enriquecedor para o município
e seus empreendedores. “Esse projeto está
consolidado por discutir sobre negócios, e neste
momento de retomada das atividades
econômicas em Mariana, ele se torna ainda
mais necessário”, aﬁrma Samira.
Com a realização presencial suspensa por três

meses, de março a maio de 2020, a partir desta
10ª edição até o encerramento do distanciamento
social, todos os encontros serão realizados de
modo virtual. Dias, horários e links para as
conferências serão publicados no site da
Prefeitura de Mariana.
Foto: Divulgação
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PANDEMIA E CRISE FAZEM PROPRIETÁRIOS RENEGOCIAR
CONTRATOS DE ALUGUEL
@jornalpanetus

Um em cada cinco contratos passaram por renegociação nos últimos meses.

A perda de renda devido à crise econômica
causada pela pandemia de coronavírus levou
muitos inquilinos a buscarem a renegociação dos
aluguéis. Um levantamento da Associação das
Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios
(AABIC) indica que pelo menos um em cada
cinco aluguéis residenciais passaram por processo
de renegociação nos últimos meses no estado.
Segundo o presidente da associação, os
descontos nos aluguéis variaram entre 10% e
50%, por períodos de aproximadamente três
meses. Segundo ele, em 90% dos acordos, os
valores foram reduzidos apenas temporariamente
e deverão ser repostos em parcelas nos próximos
meses. Apenas 10% foram reduções sem retorno.
Esse processo de acerto entre os moradores dos
imóveis e os proprietários evitou, na avaliação de
Graiche, um aumento expressivo da
inadimplência, que permaneceu baixa, mesmo
com a crise. “Inadimplência não aumentou, tendo
em vista que houve essa composição entre os
proprietários e inquilinos”, disse. Em média,
antes da crise, os atrasos dos pagamentos de
aluguel representavam 1,8% do total dos
contratos de locação e ﬁcaram, de acordo com ele,
em 2,8% nos últimos dois meses.
Negociar para não perder
O vice-presidente de Gestão Patrimonial e
Locação do Sindicato da Habitação (Secovi),
Mark Turnbull, disse que a orientação é negociar,
lembrando que para os donos, pode ser mais caro
deixar a casa ou o apartamento vazio do que uma
redução do valor do aluguel. “Não vale a pena
para o proprietário perder esse inquilino, que é
uma renda. Se perde o inquilino, ﬁca sem o
aluguel e tem despesas ﬁxas”, diz.
Os dados do Secovi referentes a abril já reﬂetem
a desaceleração sofrida pelo mercado de aluguéis
na crise. Segundo a pesquisa mensal, o tempo que
um apartamento pode ﬁcar vazio até ser feito
novo contrato ﬁcou entre 27 e 57 dias na cidade de

Foto: Divulgação

Belo Horizonte. No mesmo período de 2019, esse
tempo variava entre 24 e 49 dias. Para as casas, o
tempo de espera por novos inquilinos aumentou
de 18 a 43 dias no ano passado para 20 a 53 dias
no último mês de abril.
Turnbull destaca que a crise vai deﬁnir os rumos
dos aluguéis daqui para a frente. “O que vai
continuar daqui para a frente é a negociação.
Quem vai querer pagar, vai querer pagar menos”,
enfatiza. Mesmo os reajustes anuais dos
contratos, que costumam seguir a inﬂação medida
pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M),
devem ser repensados. “O proprietário não vai

fazer esse ajuste, ou vai fazer até metade disso”,
aﬁrma sobre o percentual do índice de inﬂação,
que acumula alta de 7,24% nos últimos 12 meses.
Quando negociar
Caso o inquilino perceba que a perda de renda
vai diﬁcultar o pagamento do aluguel estipulado
para o imóvel onde vive, o ideal é procurar o
proprietário ou a administradora e buscar um
acerto, recomenda o vice-presidente da comissão
de Direito Contratual da Ordem dos Advogados
do Brasil em São Paulo, Victor Cerri. “O exercício
que tem que se fazer é ver se aquela
inadimplência surgiu por causa da pandemia”,

diz o advogado sobre a avaliação que os donos de
imóveis devem fazer na hora de negociar com os
locatários.
Ele lembra que os inquilinos também devem ser
ﬂexíveis e entender as necessidades do dono do
imóvel. “O locador, muitas vezes, tem isso como
única renda”, diz Cerri. Um levantamento do
Secovi mostra que 70% dos proprietários têm só
um ou dois imóveis.
“O que a gente orienta é fazer concessões
recíprocas. Talvez postergue o pagamento desse
aluguel que ﬁcou aberto, talvez não onerando o
locatário com multas”, exempliﬁca o advogado a
respeito de possibilidades que podem ir para a
mesa de negociação. Ele diz que caso as primeiras
conversas não deem resultado, o inquilino pode
buscar um mediador para tentar conduzir os
termos. “Procurar um intermediário, uma
administradora, uma imobiliária. Não sendo
eﬁcaz, talvez buscar um advogado habilitado”,
acrescenta.
Cerri ressalta ainda que mesmo nos casos em que
não há um contrato formalizado por escrito, os
locatários têm os direitos assegurados por lei.
A produtora Marina Barbosa, de 26 anos, foi uma
das que buscaram readequar o aluguel da casa
onde vivia na zona leste da capital mineira. “Os
trabalhos diminuíram, alguns acabaram. Teve
gente que ﬁcou praticamente sem trabalho”,
contou, ao falar sobre como a pandemia afetou a
vida proﬁssional dela e das duas amigas com
quem dividia a moradia.
“A gente tem amigos que acabaram tendo bons
resultados com a negociação”, lembra sobre o
impulso para pedir a redução do valor que pagava
pelo imóvel. Mas, apesar das cartas enviadas à
imobiliária e à proprietária, e o auxílio de uma
advogada, o resultado acabou ﬁcando aquém do
esperado. “Não teve negociação”, resume. No
ﬁnal das conversas, foi concedido um desconto de
R$ 130 do valor total de aluguel, R$ 1,5 mil,
muito abaixo dos 50% pedidos inicialmente.

LOTOFÁCIL PASSARÁ A TER SEIS SORTEIOS SEMANAIS
@jornalpanetus

As premiações ocorrerão de segunda a sábado.

A Lotofácil passará a ter seis sorteios
semanais. Os sorteios ocorrerão de segunda
a sábado. Atualmente, essa loteria, que é
promovida pela Caixa Econômica Federal,
ocorre apenas três vezes por semana
(segundas, quartas e sextas-feiras).
A portaria que altera o regulamento da
Lotofácil foi publicada pelo Ministério da
Economia no Diário Oﬁcial da União nesta
quarta-feira (24). A previsão é de que as
novas regras comecem a valer após o início
da campanha publicitária a ser veiculada
pela Caixa.
O novo regulamento prevê também o
aumento da aposta máxima, de 18 para 20
números marcados, entre os 25 da cartela. A
aposta mínima é de 15 números. As
premiações são distribuídas aos apostadores
que acertarem entre 11 e 15 números.

*Vidros em geral
Rua Jatobá *Forro PVC
Loja 97 - Rosário - Mariana
*Pisos Duraor
*Corrimão de escada
9 8859-9502
*Esquadrias em alumínio
*Box, Fechamento para pias
3558-4159
*Lavatórios
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EMPRESÁRIOS USAM RECURSOS DO BDMG PARA ENFRENTAR
EFEITOS DA PANDEMIA
@jornalpanetus Pequenos negócios têm ganhado fôlego ao acessar linhas de crédito especiais com taxas e prazos mais competitivos.
Responsáveis pela geração de 60% dos empregos
no estado, pequenas e micro empresas (MPE´s)
estão buscando soluções para enfrentar a crise
econômica imposta pela pandemia da covid-19.
Neste cenário, o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG) tem sido aliado de
pequenos negócios como o do comerciante
Marinaldo Sales Cardoso, proprietário de uma
mercearia de bairro em Belo Horizonte, e de Luiz
Cezar de Alvarenga Menezes, dono, cozinheiro e
gestor de um restaurante self-service em Juiz de
Fora, na Zona da Mata. Ambos recorreram a
linhas de crédito do banco para dar fôlego aos
negócios.
Cardoso e Menezes engrossam as estatísticas do
BDMG: só no mês de maio, foram
desembolsados R$ 62 milhões em crédito para
micro e pequenas empresas (MPEs). O valor, um
recorde mensal, entra para a história da instituição
como o maior desde a fundação, há 58 anos.
Recorde
Presidente do banco, Sérgio Gusmão informa
que, do início do ano para cá, o BDMG
emprestou R$ 155,6 milhões para as MPE´s,
acréscimo de 101% em relação ao mesmo
período de 2019.
O montante e o recente recorde no total de
crédito se deve, principalmente, ao
desenvolvimento de linhas especiais para o
enfrentamento à covid-19, a exemplo de redução
das taxas de juros com prazo de carência dobrado
(válida para MPEs de todos os setores
econômicos) e linhas direcionadas a setores
especíﬁcos (Saúde, Turismo, empreendedorismo
feminino), além da possibilidade de renegociação

Foto: Divulgação / AGM

de dívidas de empresas com o banco.
Segundo ele, um dos objetivos do lançamento de
linhas de crédito especiais é aumentar a liquidez

do empreendedor mineiro.
Volta por cima
Com quase 20 anos de atividades ininterruptas
em Juiz de Fora, o restaurante a quilo de comida
mineira e sabor caseiro quase fechou as portas.
"Meu público é formado por estudantes,
a p o s e n t a d o s , p ro ﬁ s s i o n a i s l i b e r a i s ,
representantes comerciais. Antes da pandemia,
minha média de vendas mensal era de R$ 90 mil.
A covid-19 nos afetou de forma violenta. Fiquei
fechado por 60 dias e retornamos sem poder
operar em nosso modelo de negócio, já que o selfservice foi suspenso em prevenção à doença. Tive
uma queda de 90% do faturamento, precisei
demitir", conta o empresário Luiz Cezar de
Alvarenga Menezes.
Para resistir, ele recorreu a uma linha de crédito
do BDMG. "Precisei de capital de giro e
encontrei no banco um processo burocrático
mais rápido e taxas mais atrativas, em
comparação a outras instutuições de mercado",
detalha.
Com a experiência de conseguir o recurso quando
mais precisou, o empresário destaca que a
empresa deve estar com impostos e obrigações
em dia para recorrer às linhas de crédito do
BDMG.
"Estamos enfrentando uma grande diﬁculdade,
mas acredito na minha empresa, na minha gestão
e na volta por cima".
Expansão
Marinaldo Sales Cardoso apostou em um
negócio que vende de tudo: gênero alimentícios,
limpeza, higiene pessoal e bebidas em geral.
Aberto há dez anos no Bairro Santa Cruz, na

URBAN STYLE

A loja do seu estilo!

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

Como acessar o crédito
Para agilizar e desburocratizar a concessão de
crédito, o BDMG possui uma plataforma digital
na internet. Para iniciar o processo basta seguir os
seguintes passos:
- Acesse o site bdmg.mg.gov.br, faça uma
simulação e, após escolher a condição ideal para a
sua empresa, inicie o pedido de ﬁnanciamento;
- Preencha os dados da sua empresa e dos sócios.
Em poucas horas, você receberá o retorno com a
análise da proposta;
- Após a aprovação da proposta, basta enviar ao
BDMG o contrato assinado e os documentos
solicitados, via correio;
- Após o recebimento e a análise da documentação,
o dinheiro será creditado na conta corrente de sua
empresa em poucos dias.
Documentos são necessários
O critério varia de acordo com vários fatores,
como o segmento que a empresa atua e qual linha
de crédito mais adequada para ela. Ao contrário
de bancos comerciais, o BDMG não exige uma
contrapartida da empresa para conceder crédito,
como abertura de conta corrente, aquisição de
cartão de crédito ou outros produtos.
Como instituição regulada pelo Banco Central, o
BDMG analisa informações ﬁnanceiras diversas
sobre as empresas, em linha com os protocolos
oﬁciais vigentes, para autorizar as operações.
Limite de valores
Os valores também dependem das linhas
oferecidas e da análise feita com base nas
informações enviadas pelas empresas.

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

multimarcas

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

região Nordeste de Belo Horizonte, não sofreu
grandes perdas com a pandemia. "Atendo a
moradores do bairro e aos que circulam nas
proximidades. Por isso acredito ter mantido o
meu faturamento médio, cerca de R$ 40 mil por
mês".
No entanto, o empresário decidiu recorrer ao
crédito para criar novas oportunidades na crise.
"Fiquei preocupado, como todo mundo, pois a
economia não estava bem. Ao mesmo tempo vi a
possibilidade de melhorar o negócio, de
aumentar as vendas. Logo pensei em buscar um
capital de giro no BDMG, além de, também,
garantir algum recurso para uma possível piora".
Cardoso aﬁrma que já era cliente do banco.
"Com isso, não houve diﬁculdade na aprovação
do crédito e tudo saiu no tempo hábil". O
empresário aﬁrma ainda que "ter o BDMG como
parceiro é sempre importante,
independentemente de crise". E justiﬁca: "Ter
acesso ao capital que você precisa com a melhor
taxa do mercado e prazo suﬁciente, que não
compromete outros compromissos da empresa,
representa uma segurança para o negócio".
Por ﬁm, Cardoso faz uma avaliação otimista.
"A mercearia vai sair da crise da covid-19 melhor
do que entrou." E dá uma dica que vale ouro para
os colegas empresários.
"Não espere a saúde ﬁnanceira de seu negócio
piorar para buscar recursos. Com antecedência,
é possível escolher uma instituição ﬁnanceira que
ofereça as melhores condições. A economia vai
precisar de tempo, mas vai voltar a crescer".

Venha nos conhecer!
31 985948697

urbanstylemultmarcas_

Mercearia Bom Preço
Atendimento eﬁciente
Preço justo
Produtos de qualidade
Endereço: Rua Bom Jesus, 618 / Telefone:(31) 3557-1088
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JULIANO DUARTE APRESENTA INDICAÇÃO SOLICITANDO
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE EM VILA SANTA EFIGÊNIA
@jornalpanetus Além do Posto de Saúde, o vereador solicitou também a construção de um salão comunitário para a Associação.
O Vereador Juliano Duarte (Cidadania)
apresentou à Câmara uma indicação (número
397/2019) solicitando que fosse construído um
posto de saúde na Vila Santa Eﬁgênia, e também a
construção de um salão comunitário para a
Associação Vila Eﬁgênia e Adjacências (Engenho
Queimado, Embaúbas e Castro). Antes da
construção do posto de saúde, a comunidade da
Vila tinha que se deslocar por uma grande distância
até Furquim para receber o atendimento médico
necessário. Agora, com o posto de saúde
construído e pronto para funcionamento, a saúde se
tornou muito mais acessível.
Este pedido surgiu a partir de cobranças da
Associação Vila Eﬁgênia. As vacinas, por
exemplo, eram dadas aos moradores na Igreja e na
pracinha da Vila. Com o posto, o acesso à saúde

será amplo. Os idosos não terão mais que andar até
outro distrito, nem depender de carros que
funcionam em horários especíﬁcos; crianças,
enfermos, grávidas, também serão beneﬁciados.
Cláudia, membro da Associação, declarou que
“antes do posto médico, éramos atendidos em
Furquim, ou na pracinha e na Igreja. Pesagem de
bolsa família também acontecia na pracinha.
Hoje, com esse posto, não vamos mais precisar nos
deslocar tanto, depender de carro, que às vezes
não sai na hora certa. Passávamos muito aperto,
porque todo mundo sabe, os idosos precisam de
remédio, alimento, cuidado, e tínhamos que andar
muito para conseguir. Agradecemos de coração,
por poder ter nosso atendimento, que a gente
Foto: Divulgação / Vereador Juliano Duarte sempre esperou, graças a Deus e a vocês que
realizaram esse sonho pra gente”.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
@priscillaporto
escritora

Jornalista
autora
dos
livros
“As verdades
que sonho
as mulheres
não contam”
e “Para alguém
que amo
– do vereador Juliano Duarte.
Quase
Facebook:
umae década
Jornal
para
Panetu’s
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- Site:
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um
comunitário
universitário.
Indicação
partiu
mensagens para um pessoal especial.

Ninguém gosta de ser chamado de burro.
E acredito que, até o próprio animal,
se tivesse conhecimento do verdadeiro sentido
e conotação da palavra, jamais teria aceitado a
nomenclatura. E, caso soubesse, o pobre
burrinho iria, com certeza, pedir a alteração de
seu nome no Registro Civil em algum
cartório.
E quem está lendo esta crônica,
pode pensar: “Eu não!” “Eu não sou burro
(a)”.
É o que também penso eu.
Entretanto...
Será mesmo que não?
Aﬁnal:
Às vezes, ﬁcamos doentes, e
demoramos dias – e, às vezes, até meses –

para irmos a um médico. Ah, mas com a justa
alegação de que não temos tempo. Ora, ora,
burrice! Pois a procrastinação para ir ao
médico pode encurtar, e em muito, nosso
tempo.
Proﬁssionalmente, podemos não
estar nada satisfeitos com o emprego, mas não
fazemos também nada para mudar essa
realidade. Como se um diploma de graduação,
especialização, pós-graduação, mestrado ou
MBA fosse cair do céu em nossos colos,
mãos, ou currículo lates, de graça. (Ainda
mais em tempos em que tudo anda tão caro!)
Emocionalmente, muitas vezes,
estamos em um relacionamento difícil,
sufocante ou que, muito mais nos prejudica,
do que nós faz felizes... No entanto, relutamos

em manter ou lutar pelo status de casal ou de
“relacionamento sério”, quando - na verdade já está cada um para seu lado. E de sério, o
relacionamento já não tem mais nada.
E, pessoalmente, podemos ter plena
consciência de que precisamos fazer uma
atividade física, melhorar a alimentação,
manter contato com amigos - fora o contato
irreal e viciante via redes sociais, cortar
vícios, planejar novas viagens... E, no entanto,
não fazemos absolutamente nada.
Isso para não dizer o tanto quanto
pode nos ser prejudicial: a fomentação de
preconceitos, o desprezo pela humanidade do
“outro”, a falta de consciência ambiental...
olhos, consciência e ouvidos vendados.
... como se, dia a dia,
E não temos, então, nada de burros?
caminhássemos para a autodestruição - de
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FISIOTERAPIA DO TRABALHADOR
Leandro
P. década
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Hoje, diminuindo a necessidade de
contextualização, abordaremos assuntos
recorrentes na área empresarial. Ergonomia,
Ginástica Laboral e Qualidade de Vida.
Uma das estratégias mais utilizadas pelo
ﬁsioterapeuta do trabalho, na prevenção e
reabilitação, é a Ergonomia. Trata-se da
compreensão de como interagimos com outros
elementos de um sistema, máquinas, instrumentos,
móveis etc. Também atua na aplicação de
métodos, teorias e dados apropriados para
melhorar o bem-estar humano e, sobretudo ao
desempenho.
Temos a Ergonomia de Correção, realizada
quando o diagnóstico se baseia em fadiga, falta de
segurança, presença de distúrbios ou diminuição
da produtividade; Ergonomia de Concepção, para
o estudo e criação de um produto, máquina ou
ambiente antes do relacionamento do trabalhador
com estes; Ergonomia de Conscientização:
realização de treinamento, palestras para o bemestar coletivo; Ergonomia Participativa: envolve
representantes da empresa e dos funcionários
presentes para que ocorra o pleno usufruto do
projeto ergonômico elaborado pela ergonomia de

Por Robe o Verona
Figurinha carimbada
Bruno Mól ﬁgurinha carimbada na política,
sempre esteve presente nos últimos pleitos
como candidato a vereador, dessa feita faz pose
de político de mudanças como pré-candidato a
prefeito. Para o eleitor atento que é a grande
maioria dos gaveteiros, esse discurso de
mudanças de políticos tarimbado é só blá blá
bla. Todos estão atentos.
Todos contra um
Todos os pré-candidatos (detesto essa coisa de

concepção ou de correção.
Não sozinho, o estudo da ergonomia é
acompanhado pela Ginástica Laboral, que trata
sobre a realização de exercícios físicos no
ambiente de trabalho, durante o horário de
expediente, para promover a saúde dos
funcionários e evitar lesões de esforços repetitivos
ou doenças ocupacionais. Consiste em
alongamentos, relaxamento muscular e
ﬂexibilidade das articulações. Apesar da prática da
Ginástica Laboral ser coletiva, ela é moldada de
acordo com a função exercida pelo trabalhador.
Temos a Ginástica Laboral Compensatória, que
visa proporcionar o equilíbrio funcional, com
duração de 5 a 10 minutos durante a jornada de
trabalho. Já em Ginástica Laboral Preparatória,
realização de exercícios dentro do local de
trabalho, atuando de forma preventiva e
terapêutica, realizada no início da jornada de
trabalho, tem a duração aproximada de 10 a 12
minutos, tem por objetivo, preparar o indivíduo
para o trabalho de velocidade, força ou resistência.
A Ginástica Laboral tem papel importante
também no funcionamento da cognição, pois
possibilita melhor oxigenação de todo o organismo

e principalmente do cérebro. As atividades físicas
mantêm o bom estado funcional do organismo
contribuindo também para a socialização das
pessoas, valores estes desprezados pelo atual ritmo
de vida.
Uma das mais importantes causas de desajustes
que levam a quadros dolorosos do sistema
musculoesquelético é o despreparo físico. A
ginástica laboral provou ter muitos benefícios tanto
para o trabalhador, atuando de forma preventiva,
diminuindo tensões musculoesqueléticas,
promovendo relaxamento e amenizando fadiga
muscular, quanto para a empresa, reduzindo o
índice de faltas e acidentes de trabalho.
Atualmente, o ser humano passa mais de um terço
de sua vida no ambiente de trabalho,
desempenhando diferentes atividades, que faz com
que as condições de trabalho sejam adequadas para
eliminar os riscos que possam provocar acidentes
de trabalho e alterações à saúde dos trabalhadores,
resultando em maior satisfação e motivação dos
empregados e consequentemente o mesmo será
mais produtivo.
Todas essas informações são fáceis de serem
encontradas, inclusive muito mais detalhadas, mas

a dica de hoje, considerando tal conhecimento, é
simples:
1 – Se no seu local de trabalho não te sobra tempo
para fazer alguns alongamentos, tente acordar uns
minutinhos mais cedo. É bom para sua saúde e vai
apenas acrescentar no seu bem estar.
2 – Pratique atividade física, não deixe o
sedentarismo te consumir!
Importante então pensarmos em qualidade de vida
como uma noção eminentemente humana, que
tem sido aproximada ao grau de satisfação
encontrado na vida familiar, amorosa, social e
ambiental.
Apesar da amplitude do conceito, viver com
qualidade de vida é manter o equilíbrio no dia-adia, procurando sempre melhorar o processo de
interiorização de hábitos saudáveis, aumentando a
capacidade de enfrentar pressões e dissabores e
vivendo mais consciente e harmônico em relação
ao meio ambiente, às pessoas e a si próprio.
No caso de dúvidas, já sabem como
entrar em contato comigo.
Despeço-me hoje, mas volto.

A POLÍTICA NOSSA DE CADA DIA
chamar pré) prefeito de Mariana só enxergam
como adversário o atual vice-prefeito, Newton
Godoy. E não é pra menos, pois além de
realmente ser um excelente vice, Godoy tem
uma longa ﬁcha de serviços prestados a cidade
de Mariana e contará com o apoio total de
Duarte Júnior.
Amarelou
Tive informação de uma fonte digna de crédito
que no domingo passado Celso Cota era
esperado por cerca de 14 siglas partidárias com

respectivas lideranças para uma reunião em
Cachoeira do Brumado porém na hora H ele não
deu as caras.
Tem cada fakes bonzinhos
Pelo andar da carruagem a campanha eleitoral
deste ano não terá comícios, carreatas e os
tradicionais apertos de mãos e tapinhas nas
costas dos eleitores. Eu dou como certo que a
campanha será feita exclusivamente pela
internet. Até porque o Senado aprovou o
adiamento das eleições com data para dia 15 de

novembro. Enquanto isso se multiplicam os
perﬁs falsos nas redes sociais para defender os
pré-candidatos, só que esses são as promessas
que são fakes.

DEPOIS DE MUITO TEMPO, ASFALTO VAI LIGAR CATARINA
MENDES AO MORRO SÃO SEBASTIÃO
Facebook:
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uma década
Jornal
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www.jornalpanetus.com.br
um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
Conhecida principalmente pela festa em
honra à padroeira Santa Quitéria,
realizada no mês de maio, a localidade de
Catarina Mendes é uma das mais
próximas à sede Ouro Preto. Mas esta
proximidade não lhe garantia facilidade
de acesso, já que a estrada, não
pavimentada, diﬁcultava a passagem de
moradores e visitantes, principalmente
em dias de chuva. Essa é mais uma
realidade que começa a ser transformada
pela Prefeitura.
O asfalto que vai ligar Catarina Mendes
ao bairro Morro São Sebastião vai levar

mais comodidade aos moradores. Dono
de um bar bastante conhecido na
localidade, Ricardo Lopes já comemora.
“O asfalto vai ser ótimo. Quando chove
aqui ﬁca intransitável. Essa era a
principal reivindicação dos moradores
aqui de Catarina Mendes. Vai ajudar na
saúde e na educação, por causa do
transporte escolar. Vai ser um sonho
realizado mesmo”, comenta.
Com a pavimentação de estradas, o
Município tira distritos e localidades do
Foto: Obras já começaram na estrada que liga Catarina Mendes a Ouro Preto / Ane Souz isolamento, construindo o caminho do
progresso.
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THIAGO COTA COMEMORA
PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DE
CONCURSO PÚBLICO DA SEE
@jornalpanetus Iniciativa arrecada doações de roupas, cobertores e acessórios de inverno.
Atendendo aos anseios de centenas de
proﬁssionais, o concurso público realizado pela
Secretaria de Estado de Educação (SEE), para
provimento dos cargos das carreiras de
especialistas e professores da Educação Básica,
teve a data de validade prorrogada por mais dois
anos. Naturalmente, o edital perderia o efeito no
próximo mês.
Conforme o deputado estadual Thiago Cota,
com a pandemia da Covid-19 e a paralisação das
escolas, a decisão não poderia ser mais
assertiva. “Existia uma previsão de convocação
de educadores que não pôde ser cumprida. Os
proﬁssionais sairiam prejudicados se não
houvesse a revisão sobre a validade do edital”,
pontua.
O comunicado sobre a mudança foi feito pelo
secretário de Estado de Governo, Igor Eto, após
a 18ª reunião do Comitê de Orçamento e
Finanças (Coﬁn) do Estado de Minas Gerais. O
edital do concurso foi publicado em 2014 e
previa mais de 15 mil vagas.

POLÍCIA MILITAR VAI ORIENTAR
POPULAÇÃO SOBRE IMPORTÂNCIA
DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTRA O CORONAVÍRUS
@jornalpanetus

A partir desta quinta-feira (25/6), ociais deverão
advertir quem estiver transitando sem máscara ou
participando de aglomerações.

A Polícia Militar de Minas Gerais iniciará,
nesta quinta-feira (25/6), a abordagem de
pessoas que não estiverem seguindo as
recomendações de prevenção ao
coronavírus, como o uso de máscara e o
distanciamento social. A medida foi
anunciada pelo governador Romeu Zema
nesta quarta-feira (25/6), em
pronunciamento transmitido ao vivo pelas
redes sociais.
O objetivo é conscientizar a população
sobre a importância de redobrar os cuidados
e se proteger, para conter o avanço da
pandemia no estado. O governador Romeu
Zema ressaltou que a ação faz parte do
esforço da gestão estadual para preservar a
saúde dos mineiros.
“A Polícia Militar não vai prender ninguém,
não vai multar. Mas vai passar a proceder

Foto:Divulgação

de uma maneira diferente nos 853
municípios, orientando a população e
pedindo, principalmente, o uso constante e
correto da máscara, que passará a ser
obrigatória”, explicou.
O comandante-geral da PMMG, coronel
Rodrigo Sousa Rodrigues, disse que a
orientação aos militares é que acompanhem
e conscientizem os mineiros que ainda não
estiverem seguindo as medidas de
segurança.
“Nós teremos a função de orientar para
fazer com que as pessoas despertem a
consciência. A parte de ﬁscalização ﬁcará a
cargo de cada município. A PM, como já
vem fazendo, entrará com um suporte. É
uma guerra, é um combate, e precisamos
estar conscientes. A ação de cada pessoa é
o que vai garantir o resultado ﬁnal. O nosso
objetivo principal é preservar vidas”, disse
Rodrigues.

PEC APROVADA NO SENADO ADIA ELEIÇÃO MAS MANTÉM
PRAZOS ELEITORAIS
@jornalpanetus Facebook: Jornal Panetu’s - Site: www.jornalpanetus.com.br
A proposta de emenda à Constituição que muda
a data das eleições municipais, aprovada no
Senado na noite de terça-feira (23), adiou o pleito
em 42 dias, mas os prazos estabelecidos no
calendário eleitoral permanecem os mesmos. O
que muda são as datas, informou à Agência
Senado o senador Weverton (PDT-MA), relator
da PEC 18/2020.
É importante ﬁcar claro que as datas mudaram,
mas todos os prazos foram mantidos. A
propaganda eleitoral de rua e de internet, por
exemplo, está autorizada a partir de 26 de
setembro, enquanto a propaganda de rádio e TV
começa 35 dias antes da antevéspera do pleito,
exatamente como antes. As datas mudaram na
mesma proporção da mudança da eleição, para
manter a harmonia. O objetivo dessa PEC foi
adiar as eleições, por demanda do TSE [Tribunal
Superior Eleitoral] e da comunidade médica, em
função da pandemia. Não ﬁzemos reforma
política ou eleitoral.
Dessa forma, a campanha em rádio e TV, que
dura 35 dias, começa em 9 de outubro e segue até
12 de novembro. Hoje seria de 28 de agosto a 1º
de outubro.
Também o início da propaganda eleitoral geral,
com campanha de rua e divulgação pela internet,
foi alterado na mesma proporção — passa para
27 de setembro. O calendário atual estabelece 16
de agosto.
Câmara
Segundo as novas datas estabelecidas pela PEC,
que ainda precisa ser referendada pela Câmara
dos Deputados antes de ser promulgada, as
emissoras podem transmitir programas
apresentados ou comentados por pré-candidatos

até 11 de agosto. A partir dessa data, a
transmissão ﬁca proibida (hoje, esse prazo é 30
de junho).
A PEC deﬁne também o período entre 31 de
agosto e 16 de setembro para a realização das
convenções para a escolha dos candidatos pelos
partidos e a deliberação sobre coligações
(atualmente, é de 20 de julho a 5 de agosto).
Até 26 de setembro, partidos e coligações devem
solicitar à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos (15 de agosto pelas regras de hoje).
Após 26 de setembro, inicia-se a propaganda
eleitoral, inclusive na internet. A Justiça Eleitoral
convocará os partidos e a representação das
emissoras de rádio e de televisão para a
elaboração do plano de mídia (a lei eleitoral
estabelece essa data em “após 15 de agosto”, e o
calendário do TSE determina o início no dia 16
de agosto).
Partidos políticos, coligações e candidatos
devem, obrigatoriamente, divulgar o relatório
discriminando as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, os recursos em dinheiro e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os
gastos realizados em 27 de outubro (atualmente,
15 de setembro).
Vai até 15 de dezembro o prazo para o
encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto
das prestações de contas de campanha dos
candidatos e dos partidos políticos e comitês,
relativos ao primeiro e, onde houver, ao segundo
turno das eleições (hoje, 14 de novembro)
A diplomação dos candidatos eleitos ocorrerá em
todo o país até o dia 18 de dezembro (mesma data
atual).
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GABINETE
Vereador

José Jarbas Ramos Filho
‘’ Zezé de Nêgo’’

Estamos na comunidade para:
* Dialogar
* Fiscalizar
* Ouvir
ESTAMOS COM
ATENDIMENTO REMOTO

Gabinete Parlamentar
Rua José Bernardino de Souza, 03. Rosário - Mariana - MG
Contato
Telefone: (31) 3557-1383

E-mail: ramosjarbasgabinete@yahoo.com
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facebook.com/JornalPanetus

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

Paola Luzia de Paula completa 15 anos amanhã dia 26!
Parabéns e felicidades!

Esbanjando beleza por aqui Karine Freitas!

‘’Dia de levar o Marley para a segunda sessão de
quimioterapia, eles tem sentimentos!’’ disse Juliano Duarte
em sua rede social!

Quem completou 89 anos foi a ilustre Presidente
da Casa de Cultura - Academia Marianense de
Letras, Professora Hebe Rola.

Nasceu no dia 22 o Segunda lho de Mariana e Pablo
Dulico! Veio ao mundo cheio de saúde!

Parabéns para essa jornalista maravilhosa, Bruna!

Trio parada dura - Danilo, José Geraldo e Fabrício!

