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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
PESQUISA APONTA QUE MUITAS EMPRESAS NÃO
POSSUEM POLITICAS DE DIVERSIDADE
FDC destaca que cerca de 10% das empresas sequer sabem se há iniciativas na área.
As discussões a respeito do multiculturalismo
estão cada vez mais presentes em nossa sociedade e
chegaram ao mercado de trabalho. As novas
gerações se posicionam cada vez mais a favor do
respeito ao próximo, fazendo com que a diversidade
nas empresas seja uma discussão inevitável.
Ademais, temas como diversidade, acessibilidade,
empoderamento e preconceito se tornaram
frequentes na vida pessoal e proﬁssional das
pessoas. Assim, organizações com condutas que
agem de maneira inadequada frente a essas
questões rapidamente viram assunto e têm sua
imagem prejudicada.
Em paralelo a isso, aquelas que se antecipam e

buscam aprimorar suas posturas em relação a essas
questões tendem a aproveitar inúmeros benefícios.
Não se trata de atender a uma moda passageira, mas
sim de respeitar o progresso social pelo qual o
mundo está passando.
Aderir a essa cultura é urgente e necessário não só
para obter visibilidade, mas também por questões
sociais.
A diversidade nas empresas é quando as equipes
são compostas por pessoas de diferentes gêneros,
etnias, formações, idades, vivências e visões. Essa
diversidade é essencial para promover mais
igualdade, criatividade e inovação nas empresas.
Com a melhor convivência dentro da empresa,

acolhendo as diferenças, também fará com que os
colaboradores se sintam mais seguros e acolhidos,
podendo diminuir o turnover da organização.
Valorizando as diferenças, há melhorias no clima
organizacional, os colaboradores ﬁcam mais
criativos e liberam seus potenciais.
Para tanto, mais da metade das empresas não têm
políticas de promoção da diversidade no ambiente
de trabalho, segundo novo levantamento da
Fundação Dom Cabral com 405 executivos de
pequenos, médios e grandes negócios.
Embora, além dos 34% que aﬁrmaram ter
programas para mulheres, negros, pessoas com
deﬁciência e LGBTQIA+ em suas empresas, outros

12% nem sequer sabem se há iniciativas. De acordo
com a FDC, o percentual de organizações que têm
políticas voltadas à diversidade ainda é muito baixo,
inclusive em cargos de entrada.
Embora, a pesquisa tenha reiterado que a maioria
dos executivos que ocupam cargo na diretoria ou na
gerência são brancos, e que a diferença entre a
presença de homens e mulheres segue maior
quando o nível hierárquico sobe. Portanto, ações
como o Projovem em Mariana podem mudar essa
realidade no sentido de que os jovens possam ser
inseridos no mercado de trabalho de maneira plural
e com as mesmas condições em que os demais
jovens são adicionados no mercado.

SOLUÇÕES PRÁTICAS, RÁPIDAS E IRRACIONAIS
CONEXÕES E AFETOS–

René Dentz, Psicanalista e Filósofo, Professor da PUC-MINAS
e da FUPAC-Mariana Comentarista da TV Horizonte e da Rádio Itatiaia-BH, Pós-Doutorado Université
de Fribourg-Suíça Autor de 8 livros, dentre os quais "Vulnerabilidade" (2022)"
A tecnologia permitiu muitos avanços e, acima de tudo,
oportunidades, acessos a novas tendências, a
pensamentos diversos, a modos de vida que não
teríamos contato. No entanto, no campo do
conhecimento, quanto mais rápido ele se concretiza,
mais erros e fora do âmbito racional (por vezes
cientíﬁco) está. É verdade, nem todo saber está
relacionado à razão, mas à intuição. Quando digo
racional, de forma alguma quero aﬁrmar uma razão
dualista, cartesiana, que parte da separação absoluta
entre corpo e mente. Racionalidade aqui podemos
pensar de forma discursiva, construída de forma
consensual e no diálogo. É o caminho que pode,
efetivamente, aprofundar e amadurecer democracias.
Ao contrário do que muitos têm pensado, a democracia é
sim o “melhor dos mundos”, mas deve ser aprofundada e
vivida de forma efetiva. O mundo da pós-verdade, dos
negacionismos, é o mundo que constantemente fere os
ideais democráticos, pois acaba ﬂertando,
constantemente, com totalitarismos. Dizia o ﬁlósofo
austríaco Karl Popper, em seu livro “A Sociedade aberta
e seus inimigos”: “Não devemos aceitar sem
qualiﬁcação o princípio de tolerar os intolerantes senão
corremos o risco de destruição de nós próprios e da

própria atitude de tolerância”. É gravíssimo ferir os
princípios democráticos em uma sociedade
constitucionalmente democrática. Nosso horizonte
deve ser sempre ampliado em direção a esses
princípios.
Dessa forma, decisões políticas devem ser
fundamentadas em um grau de razoabilidade. O bem
comum deve ser pensado nesse contexto. Não se
pensa politicamente pelas redes sociais, em bolhas e
universos paralelos. É necessário estudar, pesquisar
minimamente a História, entendendo o mundo e a
sociedade em que vivemos.
A famosa frase do escritor italiano Umberto Eco,
elucida o que dizemos nessa coluna: “as redes sociais
deram voz a uma legião de imbecis, antes falavam
apenas em um bar e depois de uma taça de vinho, sem
prejudicar a coletividade”. O problema é
aprofundado quando pessoas que detêm o suposto
saber também começam a fundamentar seus
conhecimentos em banalidades. Há consequências,
pois palavras e ideias ecoam como nunca antes,
estamos em tempos de hiperconectividade e os afetos
nunca antes contribuíram tanto para formação de
opinião.

Outro importante ﬁlósofo da ciência, o americano
Thomas Kuhn, dizia que a ciência se estrutura em
paradigmas, em cinco etapas. 1) a pré-paradigmática,
na qual coexistem diversas correntes; 2) a
paradigmática, na qual se chega a acordo
relativamente aos pressupostos básicos da
caracterização do objeto a estudar, dos problemas a
resolver e das técnicas analíticas a utilizar; 3) a da
ciência normal, na qual as regras do esquema
hegemônico se mantêm; 4) a da crise, na qual surgem
problemas resistentes às ferramentas conceituais e
instrumentais em uso; 5) a da revolução, na qual um
paradigma mais antigo é total ou parcialmente
substituído por um novo.
A psiquiatria (por vezes também outros campos da
saúde mental), por exemplo, parece estar vivendo a
fase pré-paradigmática. No passado, era uma ciência
que se fundamentou em práticas violentas, propondo
intervenções violentas ao corpo. Depois, a era
medicamentosa imperou, também, em muitos casos,
artiﬁcializando sujeitos, criando dependência. No
entanto, hoje, diante de tantos desaﬁos relativos à
saúde mental e tantas afetações emocionais, esse
“fundamento” parece ser insuﬁciente. Contudo,
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outros tantos entram em ação: meditação, práticas
holísticas, espiritualidade e até apelo a leituras de
autoajuda, ou mesmo uma simples conversa que
resulta em dicas. Tudo isso pode ser praticado por
pessoas, mas não por proﬁssionais que supostamente
devem propor práticas que passaram por críticas
acadêmicas e “revisão por pares”.
Qual a saída? Para a sociedade: ser crítica e tentar
conhecer para além das redes. Para os proﬁssionais:
estudo, espírito investigativo e de pesquisa e nunca
apelar a qualquer conhecimento diante de dúvidas e
desaﬁos. Novamente para a sociedade: duvidem de
proﬁssionais que não apresentam senso crítico e que
propõem soluções fáceis e miraculosas, sem duvidar
de nada. Por mais Professores e menos “Coachings”.

Enamorado Amor

Andreia Donadon Leal - Andreia Donadon Leal, Mestre em Literatura, Especialista em Arteterapia, Artes Visuais e Doutoranda
em Educação. Membro da Casa de Cultura- Academia Marianense de Letras, da AMULMIG e da ALACIB-MARIANA. Autora de 18 livros
Quem disse que amor é metáfora de felicidade e
grandiosidade? Tantos poetas cantaram o amor
pleno, fulgurante, trágico ou intenso de tempos
idos, que meu canto se faz necessário, real e na
mesmice de sempre: simplicidade. É que o amor
não é receituário de culinária, medicamentoso,
matemático, estapafúrdio, literário, saudosista
(feito os amores impossíveis dos romances ou
novelas); é química atemporal-sentimental. Amor
não evolui feito calendário infalível, relógio de
parede ou tiro à mão armada; ainda que algum

ﬂechoso anjo-mentiroso arremesse sua lança
fatal. Amor é corrente elétrica e profunda que
enche o corpo de arrepios e sensações
indecifráveis pela razão. É impulso e pulso
impregnado de energia; nutre a ânsia de respirar e
de viver mais e mais. É um doce afago para a
alma se soltar e sorrir, num doce abraço caloroso.
Razão que tenho é que nada sou sem esse amor
baldio, intenso, simples, real, possível que
aquece e pleniﬁca minha vida de sentidos. Sobre
o amor não tenho argumentos sustentáveis, para
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publicar teses ou artigos em periódicos ou livros.
Ao amor tenho orações elogiosas respeitáveis e
suspeitáveis. Sou suspeita, além da medida, para
falar do amor e do ser enamorado. Namorado é
parente de primeira instância da possibilidade de
passear nas ruas, beber até perder o equilíbrio,
assistir a ﬁlmes, voltar a ser criança (adolescente ou
adulto), se esparramar no tapete de casa, comer
pipoca ou brigadeiro até o estômago dar voltas,
viajar ou ﬁcar horas planejando o futuro... Das
fantasias dos amores incontroláveis e impossíveis,
só quero a pulsão das estórias, que me levam às
emoções que a literatura possibilita perante a
impossibilidade cotidiana.
Amor de novela é falível, sintético, plástico, irreal
e resistível. Amor de vida é facto, infalível,
inquebrantável; tem duração de longo prazo. Se
evoluir, segue pro resto da vida, feito aquele amor
de cinquenta, sessenta, setenta anos; bodas de aço
mesmo. Disseram tanto do amor que ele se
solidiﬁcou feito ferro, rocha, pedra, erva daninha.
Não se esvai, não se desmancha, não se descola,
nem se evapora no ar. Do meu coração amado,
sinto pontadas de sinos que giram e plangem
minhas correntes sanguíneas. Amor, sei desde
menina, nunca foi metáfora de vida, não é
substitutivo, é fragmento, é contíguo, aditivo, que
se junta, em união de dois seres que se somam. O
amor pode ser metonímia, se os olhos brilhosos se
marejarem de encantamento nos desencantamentos
da vida. Amor não se queda à efetiva aparência de
rostos e corpos (ainda que digam que a aparência é
cartão-postal da atração!); amor queda-se pelos
mistérios de almas livres e simples.
Amor não se queda à ação corrosiva da pele e a
temperos desmedidos do ego; convive e se eleva
com as marcas e estultices do caminho. Amor não
se queda a cabelos brancos, ralos, às manchas e
rugas da pele; nem às rusgas das relações nem às

diﬁculdades da lida. Não sei tecer voos rasantes
ou usar maquiagens para descrever o amor. Amor,
até "que a morte os separe", não se queda nem à
ﬁnitude, transforma-se em saudades intensas e
eternas. Amor não se queda a momentos
tortuosos, às passadas de pés, às tormentas e
maremotos; não se queda e não se queda! Quando
o amor acontece, lume de olhos queda-se
ﬂuorescente, batidas de coração quedam-se no
ritmo de águas de tranquilas a tempestuosas num
lapso de tempo, mãos quedam-se macias, ásperas,
quentes ou frias; palavras quedam-se como
sinfonias; seres amados, um a um, cantam em
vozes resplandecentes. Quando o amor acontece,
o pulso da vida se refaz, pleno, vivo e límpido;
cola pelo encantamento e depois que cola é feito
erva daninha em terreno baldio: cresce, cresce,
cresce e nunca fenece!
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CAMPANHA DO AGASALHO 2022 SEGUE ACONTECENDO
EM MARIANA
@jornalpanetus Sua solidariedade pode fazer a diferença.
A Campanha do Agasalho 2022 segue
acontecendo em Mariana! A ação, promovida
pelo Centro POP, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, é destinada
para a arrecadação de roupas e acessórios de frio,
como cobertores e mantas, para as pessoas em
situação de vulnerabilidade. A preferência de
doações nesse momento é de roupas masculinas
em boas condições de uso, como: blusas de frio,
calças, toucas, cachecóis, moletons e meias.
As arrecadações são destinadas para as pessoas
que não tem condições de se protegerem contra o
frio. Devido à queda brusca de temperatura na
cidade, certamente, essas são as pessoas que mais
necessitam de apoio. Além disso, a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania está
disponibilizando um abrigo provisório destinado
para as pessoas que não tem um espaço adequado
para passar a noite, para mais informações, acesse
o site oﬁcial do Poder Executivo.

Pontos de coleta campanha do agasalho 2022:
Imobiliária Cabanas Freitas e Oliveira (Rua
Diamantina, 181 A) | 9h às 17h
12 Society Bar: Segunda a Sexta | a partir das 17h
| Sábado e Domingo | 8h às 17h
Centro POP | 08h às 17h
Prédio da Prefeitura Municipal de Mariana | 8h às
17h
Casa dos Conselhos Rosário | 08h às 12h e 13h às
17h
ICSA | 08h às 21h
Posto Integrado de Segurança Pública do
Cabanas | 08h às 17h
Restaurante Vila Real | 11h às 15h
Para mais informações entre em contato com o
Centro POP, pelo número: (31) 3557- 4185. Seja
você também um apoiador e aqueça essa causa!
Por Evelin Almeida

AGILIDADE: PLATAFORMA GOV.BR ATINGE 130 MILHÕES
DE USUÁRIOS
@jornalpanetus Número equivale a 80% da população acima de 18 anos no país.
A plataforma de relacionamento do governo
brasileiro com o cidadão, a Gov.br, atingiu 130
milhões de usuários. O número equivale a 80%
da população acima de 18 anos no país, de acordo
com a Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital do Ministério da

Economia.
São 4,9 mil serviços oferecidos na plataforma,
como as carteiras digitais de trânsito e de
trabalho, abono salarial, certiﬁcado de vacinação,
Sistema de Seleção Uniﬁcada (Sisu), Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) e Fundo de

Financiamento Estudantil (Fies).
Neste ano, foram inseridos diferentes perﬁs de
usuários na plataforma: empreendedor,
motorista, trabalhador e o mais novo perﬁl de
estudante.
Prata e ouro

Atualmente, 40 milhões dos usuários da
plataforma Gov.br têm nível prata ou ouro no
acesso, o que possibilita a utilização de serviços
que exigem maior segurança, inclusive contra
fraudes. É o caso do acesso ao e-CAC da Receita
Federal e do Valores a Receber do Banco Central.

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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COMBUSTÍVEL: BOLSONARO PROPÕE RESSARCIR
ESTADOS EM TROCA DE ICMS ZERO
@jornalpanetus Medida valeria para impostos estaduais sobre diesel e gás de cozinha.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta
segunda-feira (06/06), em uma declaração à
imprensa, uma proposta para reduzir os impostos
estaduais sobre os combustíveis em troca do
ressarcimento da perda de receita com recursos
federais. A ideia é aprovar uma proposta de emenda
constitucional (PEC) que autorize os estados a
zerarem o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) que incidem sobre
o óleo diesel e o gás de cozinha (GLP). Ao fazerem
isso, os governos estaduais contariam com uma
compensação ﬁnanceira equivalente à receita que
deixaria de ser arrecadada.
"Nós zeramos o PIS/Coﬁns [imposto federal] desde
o ano passado e desde que os senhores
governadores entendam que possam também zerar
o ICMS, nós, o governo federal, os ressarciremos
aos senhores governadores o que deixarão de
arrecadar", disse Bolsonaro, no Palácio do
Planalto. Durante o anúncio, ele estava
acompanhado dos presidentes da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além de alguns dos
seus principais ministros, como Paulo Guedes
(Economia), Adolfo Sachsida (Minas e Energia) e
Ciro Nogueira (Casa Civil). Antes da declaração à
imprensa, eles estavam reunidos na sede do
governo federal para debater as medidas.
Para ser viabilizada, a proposta do governo precisa
assegurar a aprovação do projeto que limita a
aplicação de alíquota do ICMS sobre bens e
serviços relacionados a combustíveis, gás natural,
energia elétrica, comunicações e transporte
coletivo. O projeto de lei complementar (PLP), que
passou pela Câmara e agora está em análise no
Senado, ﬁxa a alíquota desse imposto em, no
máximo 17% sobre esses setores, e também prevê
mecanismos de compensação aos estados.
"Nós, aqui, esperamos, como é democrático, que o
Senado tenha a tranquilidade, autonomia e
sensibilidade no PLP 18. E que nós, após isso,
tramitaremos uma PEC que autorize o governo
federal a ressarcir os estados que estiverem à
disposição para zerar esses impostos estaduais,
sem prejuízo nenhum para os governadores", disse
o presidente da Câmara, Arthur Lira.

Situação excepcional
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a
situação atual exige a colaboração entre a União, os
estados e os municípios. “Todos têm de colaborar.
Estados e municípios estão numa situação que
nunca estiveram antes. Todos no equilíbrio, em
azul, pagando os fornecedores. Estão com as
contas em dia, estão dando até aumento de
salários. Estamos renovando o compromisso com a
proteção da população brasileira, com a
cooperação entre os entes federativos”, explicou,
durante o pronunciamento.
Pela ideia do governo, a PEC serviria para
compensar os estados com um eventual zeramento
do ICMS do que ﬁcar abaixo do teto de 17%, caso o
Senado aprove o projeto de lei em tramitação na
Casa. “A ideia é que uma parte venha por esse teto
de 17%, ou seja a colaboração dos estados e dos
municípios. E o governo federal, por outro lado,

transferindo recursos para qualquer redução de
impostos que vá além disso”, explicou o ministro.
Ainda de acordo com Guedes, a medida teria
validade até o dia 31 de dezembro deste ano. Ele
não informou qual será o impacto orçamentário do
ressarcimento aos estados. "Temos receitas
extraordinárias que ainda não foram lançadas no
Orçamento, esta transferência aos entes estará
limitada a essas receitas", informou.
Senado
O presidente do Senado aﬁrmou que as propostas
do governo são bem-vindas e que o assunto será
amplamente discutido na Casa, inclusive levando
em conta os pleitos dos estados. Sobre o avanço do
projeto de lei complementar que limita a alíquota
do ICMS, ele disse esperar uma deﬁnição breve.
E
" speramos, muito brevemente, ter uma deﬁnição
em relação à esse relatório do senador Fernando
Bezerra Coelho, mas, de fato, uma oportunidade

ao diálogo, ao consenso e, o que é mais importante,
favorecer o consumidor ﬁnal em relação ao
problema gravíssimo que temos hoje, que é o preço
excessivo do combustível na bomba," disse Rodrigo
Pacheco.
Gasolina e etanol
O presidente Jair Bolsonaro também aﬁrmou que
o governo federal vai zerar os tributos federais
(PIS/Coﬁns e Cide) sobre a gasolina e o etanol, para
tentar reduzir o valor na bomba. Esses impostos
estão zerados sobre o diesel e o gás de cozinha.
"Em havendo o entendimento por parte dos
senhores senadores, em se aprovando o projeto de
lei complementar, em se promulgando de forma
bastante rápida uma emenda à Constituição, isso
se faria valer imediatamente na ponta da linha essa
diminuição da carga tributária para enfrentarmos
esse problema fora do Brasil, que tem reﬂexos para
todos nós aqui dentro", enfatizou Bolsonaro.
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BOLSO: MERCADO FINANCEIRO PREVÊ INFLAÇÃO EM 9%
NESTE ANO
@jornalpanetus A previsão está no Boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda 06.
O mercado ﬁnanceiro prevê inﬂação pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) em torno de 9%, neste ano. A estimativa
está no Boletim Focus, divulgado nesta segundafeira (06/06), pelo Banco Central (BC).
A mediana (desconsidera os extremos das
projeções) da previsão dos últimos 30 dias
prevê inﬂação em 8,89%. Se for considerado
um período mais recente, de cinco dias, a
mediana ﬁca em 9%.
Para 2023, a projeção é de que a inﬂação ﬁque
em 4,39% (mediana de 30 dias). Na projeção
que considera cinco dias, o índice é 4,5%.
As projeções para este ano estão acima da meta
de inﬂação que é de 3,50%, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, o
limite inferior é 2% e o superior, 5%. Para 2023,
o centro da meta é 3,25%, com intervalo de
1,75% a 4,75%.
O Boletim Focus reúne a projeção de cerca de
100 instituições do mercado para os principais
indicadores econômicos do país.
Esta é a primeira divulgação do boletim, após
cinco semanas de suspensão, em razão da greve

dos servidores do BC, que seguem em
paralisação. A edição de hoje do boletim tem
informações parciais das projeções do mercado
ﬁnanceiro feitas até a última sexta-feira (3).

Juros básicos
De acordo com o boletim, a taxa básica de
juros, a Selic, deve fechar o ano em 13,25% ao

ano (mediana de 30 dias e de cinco dias).
Atualmente, a Selic está em 12,75% ao ano.
Para 2023, o mercado prevê que a Selic ﬁque em
9,75% ao ano (mediana de 30 dias). Na mediana
de cinco dias, a previsão é 10,13% ao ano no
ﬁnal de 2023.
Crescimento econômico
No boletim parcial, divulgado nesta segundafeira, o mercado projeta um crescimento, em
2022, de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todos os bens e serviços produzidos no
país. Essa é a previsão mediana de 30 dias. A
estimativa de cinco dias ﬁcou em 1,5%. Para o
próximo ano, a previsão é de um crescimento de
0,76% (30 dias). Considerados os últimos cinco
dias, a previsão cai para 0,47%.
Taxa de câmbio
O Focus também trouxe a expectativa do
mercado em relação ao câmbio. Para 2022, o
dólar deve ﬁcar em R$ 5,05 (30 dias e cinco
dias). Em 2023, a expectativa é de o dólar
permaneça estável (R$ 5,05), na previsão de 30
dias, ou chegue em R$ 5,10, na estimativa de
cinco dias.

MENOS BUROCRACIA: PELA 1ª VEZ NA HISTÓRIA,
RECONHECIMENTO DE FIRMA É FEITO DIGITALMENTE NO BRASIL
@jornalpanetus Reflexo é por conta da necessidade do isolamento social e da digitalização dos processos.
Pela primeira vez na história, os brasileiros vão
poder reconhecer ﬁrma de forma totalmente
digital em qualquer cartório do país. A plataforma
online, que começou a funcionar na terça-feira

(07/06), trará benefícios para os mais de 100
milhões de usuários que usam o serviço
anualmente, segundo um levantamento da CNN
Brasil.

O projeto teve sua concepção inicial em
meados de 2020, por conta da necessidade do
isolamento social e da digitalização dos
projetos, causados pela pandemia de Covid-19.

O reconhecimento de ﬁrma é o procedimento
que atesta a autoria da assinatura em um
documento. O certiﬁcado é utilizado, por
exemplo, na compra de imóveis e automóveis.
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DESENVOLVIMENTO: MARIANA TRABALHA PARA DESENVOLVER
E-COMMERCE DE SUPORTE AO COMERCIANTE DO MUNICÍPIO
@jornalpanetus Projeto segue em fase inicial e trará oportunidades aos empresários do município.
breve dará início à fase de pré-cadastro,
abrangendo aqueles com CNPJ e registro no
município.
Para participar do projeto, os empreendedores
que se enquadram como Microempresa (ME),
Empresa de Pequeno ou Médio Porte ou Grande
Empresa devem possuir ou registrar o CNPJ.
Esta é uma iniciativa que busca reconhecer,
auxiliar e levar mais visibilidade para o
comerciante local, que em breve poderá contar
com mais um recurso de desenvolvimento do
seu negócio.
Foto: Giovanna Pereira / Divulgação Por Giovanna Pereira

Na busca de levar mais visibilidade aos
comerciantes registrados no município, que
somam aproximadamente 1.390, a Prefeitura de
Mariana, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, se reúne
periodicamente com parceiros para desenvolver
um programa de e-commerce, com o objetivo
de trazer mais efetividade e fomento à economia
marianense.
Ainda em fase inicial, o projeto se desenvolve
com o intuito de manter o município em contato
com os empresários locais, em parceria com
uma empresa credenciada e especializada, e em

PROCON: PRAZO PARA REEMBOLSO OU REVALIDAÇÃO DE
PASSAGEM INTERMUNICIPAL É ALTERADO
@jornalpanetus Em Minas Gerais, consumidor pode fazer solicitação até 12 horas antes do embarque.
O Procon da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) faz um alerta: usuários de
transporte rodoviário intermunicipal (entre
municípios do mesmo Estado) que desejam
cancelar ou remarcar suas viagens devem ﬁcar
atentos à mudança do prazo previsto pela
legislação para terem direito ao reembolso ou
revalidação da passagem. A Lei Federal
11.975/2009, que trata da validade dos bilhetes de
passagem no transporte coletivo rodoviário de
passageiros, sofreu uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 4.289) que foi
julgada procedente pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) em abril deste ano. Com isso,
deixou de disciplinar o transporte intermunicipal.
Isso signiﬁca que os prazos para remarcação ou
cancelamento do bilhete intermunicipal em cada

Estado passam a ser diferentes daqueles
aplicados aos passageiros do transporte
interestadual e internacional.

Em Minas Gerais, para os usuários do
transporte intermunicipal vale o que determina
a Lei Estadual 13.655/2000 e o Decreto

44.603/2007, que estipulam o prazo de até 12
horas antes do embarque para que o passageiro
cancele e tenha direito ao reembolso ou
remarque sua passagem. Já para o transporte
interestadual e internacional, o prazo é de até
três horas antes do embarque, conforme prevê a
Lei Federal 11.975 e a Resolução 4.282/2014 da
Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT).
O coordenador do Procon Assembleia,
Marcelo Barbosa, lembra que, em caso de
solicitação de reembolso, o consumidor poderá
receber de volta o valor pago em até 30 dias
contados da data do pedido, que deve ser feito
diretamente à empresa de transporte que lhe
vendeu o bilhete, conforme determina a mesma
resolução da ANTT.
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SANTO ANTÔNIO DO LEITE, DISTRITO DE OURO PRETO,
RETOMA A SUA FEIRA LIVRE NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO
@jornalpanetus O evento terá música, gastronomia local e artesanato.
Junho chegou e com ele a temporada de
festividades pelo interior do estado. No pacato
distrito ouro-pretano de Santo Antônio do Leite
será realizada nos próximos dias 11 e 12 uma
Feira Livre, que vai reunir gastronomia local,
música e artesanato, este tão tradicional na
comunidade, conhecida pela prataria. A Feira
Livre de Santo Antônio do Leite começou a ser
realizada há 30 anos, mas teve de ter
interrompida devido à pandemia da Covid-19.
O evento tem o apoio da Fundação de Arte de
Ouro Preto (Faop).
Nesta edição, a proposta é retomar a ação que
já foi muito prestigiada por moradores e
turistas da cidade histórica e oferecer espaço
gratuito para exposição e venda de artesanato
local.
Thays Castanheira, designer de joias e
moradora do distrito, comemora o retorno do
evento. “O segmento do artesanato tem tido
diﬁculdades na retomada e desenvolvido
estratégias de reinserção no mercado, uma
delas são as feiras presenciais. Então, para
nós artesãos, a iniciativa é muito boa”,
comenta.
A Feira Livre terá acesso gratuito e acontecerá
ao lado da Igreja de Santo Antônio (Matriz),
das 10h às 20h. Na programação, shows de
bandas locais de MPB, Blues, Samba entre
outros estilos. A culinária local também estará
presente com cozinhas ao vivo, e chefs
convidados, além de bebida e comida à venda
nas tradicionais barraquinhas. O espaço para os
artesãos será gratuito mediante inscrições para
organização dos lugares que serão reservados.
Sobre Santo Antônio do Leite
Santo Antônio do Leite é um distrito da cidade

histórica de Ouro Preto do século XVIII, e está
localizado a apenas 24 km do centro histórico de
Ouro Preto e a 84 km de Belo Horizonte.
Suas construções antigas, sua arte e cultura
preservam o modo de vida simples e pacato do
interior de Minas Gerais. As atrações naturais
têm estimulado iniciativas no setor de
ecoturismo. Por isso, o distrito tem atraído cada
vez mais turistas, tanto do Brasil quanto do
exterior, que buscam lazer e descanso nas
pousadas e hotéis-fazenda, em um cenário
aconchegante e bucólico, muito diferente da
rotina dos grandes centros urbanos.
Artesanato

O artesanato em prata é muito forte em Santo
Antônio do Leite. O trabalho artesanal é
desenvolvido em diversos ateliers utilizando
prata e pedras brasileiras tendo como principal
cliente o mercado europeu. Além da prata,
encontra-se também o trabalho em cerâmica,
artes plásticas, bordados, crochês e outros.
Este projeto é ﬁnanciado pelos recursos do
FUNCULT.
A produção é da Caminho Velho Expedições –
Luiz Fortes, Irene do Carmo e Ceumar
Rampazzo, com o apoio da Secretaria de Cultura
e Turismo de Ouro Preto, da FAOP – Fundação
de Artes de Ouro Preto e da cervejaria Ashby.
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CONTATO DIRETO COM O PODER PÚBLICO: SAIBA A IMPORTÂNCIA
DA OUVIDORIA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE MARIANA
@jornalpanetus Canal é ampliado e permite com objetividade o contato direto com a gestão público do município.

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

9 8253-0025
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto

Maranata Cabelos
Tudo para seus cabelos ﬁcarem bonitos!
Trabalhamos com:
* Fabricação de perucas
*Próteses
* Telas de tic tac e normais
*Aplicação de tranças
* Mega hair
* Penteados afros!

Faça-nos uma visita e
veja a mulher
incrível que há em você!

Rua Bom Jesus - 93 - Centro - Mariana / Whatssap: 31 9 8449-1207

A Ouvidoria Municipal tem por objetivo ser a ponte
entre o cidadão e a gestão pública da cidade. As
competências do artifício seguem para viabilizar o
processo de atendimento ao cidadão de maneira
efetiva, por isso, as manifestações da população são
necessárias à manutenção das carências da cidade.
Algumas de suas atribuições estão expressas no
Relatório Geral da Ouvidoria Municipal, por meio do
Art.13. da Lei n° 13.460, como exemplo:
I - promover a participação do usuário na
administração pública, em cooperação com outras
entidades de defesa do usuário;
II - acompanhar a prestação dos serviços, visando a
garantir a sua efetividade;
III - propor aperfeiçoamentos na prestação dos
serviços;
V - propor a adoção de medidas para a defesa dos
direitos do usuário, em observância às
determinações desta lei;
VI - receber, analisar e encaminhar às autoridades
competentes as manifestações, acompanhando o
tratamento e a efetiva conclusão das manifestações
de usuário perante órgão ou entidade a que se
vincula;

Responsável por atender as demandas da cidade, a
Ouvidoria Municipal, vinculada à Controladoria
Geral, segue ampliando os meios de comunicação
com o cidadão. Atualmente, são oito canais de
atendimento, os quais garantem agilidade nas
chamadas e maior proximidade com as questões da
cidade.
Além disso, os usuários dos serviços podem abrir
diferentes tipos de solicitações, sendo elas, críticas,
denúncias, dúvidas, elogios, reclamações ou
sugestões, e acompanhar o andamento em tempo
real de suas chamadas pelo site da Ouvidoria.
Saiba onde encontrar e acessar os canais:
Unidade I: Praça JK, 60, Centro
Unidade II: Rua Astolino Barbosa, 395, Vale Verde
Telefone: 0800-444-0010
E-mail: ouvidoria@ouvidormunicipal.com.br
WhatsApp: (31) 98799-0828
On-line: www.ouvidormunicipal.com.br
Aplicativo: Disponível para Android e IOS
Totem multimídia: o totem é rotativo e utilizado de
acordo com as demandas do município
Por Evelin Almeida

DESENVOLVIMENTO: CONHEÇA O
ANDAMENTO DO PADE NO
MUNICÍPIO DE MARIANA
@jornalpanetus

@primebeeff
98328-6720

Peça o seu delivery e receba no conforto de sua casa
Endereço: Rua Santa Cruz -86 - Barro Preto - Mariana
Telefone: 98328-6720

Iniciativa visa expandir a economia para além da mineração.

O Plano de Apoio à Diversiﬁcação Econômica (PADE)
segue com suas atividades, a ﬁm de expandir a economia
para além da mineração. A iniciativa com a Samarco se
iniciou em setembro de 2020, com representantes dos
municípios de Ouro Preto e Mariana das três esferas: poder
público, setor produtivo e sociedade civil. Junto disso, o
Plano busca incluir cada vez mais a população em seus
projetos, para o desenvolvimento da economia local.
Partindo da sua fase de engajamento, o PADE elabora
estratégias para aproximar todos os habitantes da região,
com o foco do desenvolvimento nas áreas de agricultura,
turismo, inovação e tecnologia, rejeitos de mineradoras e
empreendedorismo. Adotando uma metodologia central, a
ação se desenvolve para ser um divisor de águas na
economia da região, através de uma cultura cooperativista,

promovendo a diversiﬁcação dos eixos econômicos dos
municípios integrados.
A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social dos
Inconﬁdentes e Alto Paraopeba (ADESIAP) foi nomeada
guardiã do projeto no município, sendo um dos eixos de
mobilização e desenvolvimento do PADE que, junto da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Cultura e
Turismo, Associação Comercial Industrial e Agropecuária
de Mariana (ACIAM) e Câmara de Dirigentes Lojistas,
empreendedores dos municípios, dentre outras
instituições, constroem novas alternativas para integrar e
diversiﬁcar a economia local.
Por Giovanna Pereira
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INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO: MARIANA REALIZA
AÇÕES DE ORDENS DE SERVIÇO PARA REFORMAS E
MANUTENÇÕES DOS ESPAÇOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO
@jornalpanetus Medidas seguem acontecendo na Primaz de Minas.

A Poder Executivo da cidade de Mariana,
juntamente com a Secretaria de Educação,

assinou quatro ordens de serviço, que por meio de
processo licitatório, viabilizou a contratação de

Telefone: (31) 3558-4354
Endereço: R. Sete Lagoas, 20 - cabanas,
Mariana - MG

uma empresa para fazer adequações, reformas e
manutenções em espaços escolares que estavam
desabilitados ou com problemas. As ordens de
serviço permitiram a execução de intervenções
no CMEI Daniela Cristina, CMEI Santa Rita de
Cássia, Escola Santa Godoy e no Setor
Administrativo do CEMPA.

O CMEI Daniela Cristina estava interditado
há mais de três anos pela Defesa Civil devido a
possibilidade de risco iminente. Com a
assinatura da ordem de serviço, a reestruturação
de segurança pôde ser realizada, dando
condições ao espaço educacional para receber
novamente os alunos. Uma sala que teve o
afundamento do piso, por questões de
compactação do solo, foi readequada, assim
como alterações no telhado, resolvendo
problemas das calhas e do caimento de água. As
rampas de acessibilidade também foram
readaptadas de acordo com as normas
estabelecidas. Além da troca das janelas
deterioradas pelo tempo e pintura de todo o
espaço.
Já o CMEI Santa Rita de Cássia estava com
problemas no telhado e vazão de água, fazendo
com que duas salas fossem desabilitadas, o que
diminuía a capacidade de atendimento da
unidade. Desta forma, com a assinatura da
ordem de serviço, puderam ser realizadas
alterações no telhado, solucionando os
problemas e reabilitando as duas salas
interditadas.
Funcionamento das ordens de serviços
Nos casos de manutenções e reparos que não
são possíveis de serem concluídos pelas equipes
da Prefeitura de Mariana, é realizada a
assinatura de uma ordem de serviço para a
contratação de uma empresa que possa fazer o
trabalho especíﬁco.
Por Cristina Jesus
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FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA É NOVIDADE PARA AS
ELEIÇÕES DESTE ANO
@jornalpanetus A nova forma de agrupamento de partidos deve ter duração mínima de quatro anos.
Uma novidade das Eleições 2022 é a possibilidade de
os partidos políticos concorrerem reunidos sob a forma
de federação. Por se equiparar a um partido político em
direitos e deveres, a federação deve ter estatuto próprio
e ser registrada no TSE.
O prazo para registro das federações para atuação no
pleito de 2022 terminou em 31 de maio, e três
agrupamentos foram registrados.
- Federação Brasil da Esperança (FÉ BRASIL) –
integrada por PT, PCdoB e PV;
- Federação PSDB CIDADANIA;
- Federação PSOL REDE.
Regras
Com o deferimento do registro no TSE, a federação
passa a atuar de forma uniﬁcada em todos os níveis –
federal, estadual e municipal. Sua constituição

prevalecerá para a disputa de cargos majoritários e
proporcionais. O prazo de vigência é indeterminado,
mas os partidos devem permanecer unidos pelo
período mínimo de quatro anos de duração.
Se antes desses quatro anos houver o desligamento de
um ou mais partidos integrantes da federação, ela
poderá continuar em funcionamento, desde que
permaneçam pelo menos dois partidos.
O partido que se desligar de uma federação ﬁca
proibido de ingressar em outra, de celebrar coligação
nas duas eleições seguintes e de utilizar o fundo
partidário até completar o prazo remanescente de
constituição da federação.
Todas as disposições sobre as federações partidárias
constam da Lei nº 14.208/2021, que alterou a Lei dos
Partidos Políticos e a Lei das Eleições, e também da

Resolução TSE 23.670/2021.
As normas relativas às eleições que regem a atuação
dos partidos políticos também se aplicam às
federações, como é o caso da escolha e registro de
candidatos às eleições majoritárias e proporcionais,
arrecadação e aplicação de recursos em campanhas
eleitorais, propaganda eleitoral, prestação de contas e
convocação de suplentes.
Federação x coligação
Enquanto a federação deve ter duração mínima de
quatro anos e abranger todos os pleitos que aconteçam
no período em que ela estiver vigente, a coligação é a
união temporária entre dois ou mais partidos, com
objetivo de participar de um processo eleitoral
especíﬁco. A federação atuará nas eleições majoritárias
(prefeito, governador, senador e presidente) e

proporcionais (vereador e deputados). Já as coligações
são permitidas apenas em eleições majoritárias.
Nos pleitos majoritários, os partidos podem concorrer
de três formas: isoladamente, apresentando seus
próprios candidatos aos cargos que pretenda disputar;
em coligação ou sob a forma de federação.
Como a federação se equipara a um partido político,
ela pode concorrer isoladamente, apresentando
candidatas e candidatos dos partidos que a compõem;
ou integrar coligação que vier a ser formada com
outros partidos.
Nas eleições proporcionais, os partidos políticos
poderão concorrer isoladamente ou sob a forma de
federação. De acordo com o art. 17 § 1º da Constituição
Federal, desde 2017 é vedada a celebração de
coligações para as eleições proporcionais.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MORRO DA GOIABEIRAS É UMA
REALIDADE ATRAVÉS DA ATUAÇÃO DO VEREADOR JOÃO BOSCO
@jornalpanetus Qualidade de vida é uma das bandeiras do parlamentar Professor João Bosco.

Na quarta-feira, (01/06), o vereador João Bosco (PDT), iniciou
o mês a todo vapor. O parlamentar esteve no subdistrito de
Goiabeiras para acompanhar o processo de drenagem do solo, no
Morro da Goiabeiras, para posteriormente receber a
pavimentação asfáltica. Também vem sendo realizado um
trabalho de abertura de curvas, para proporcionar aos motoristas
uma maior visibilidade do perímetro e segurança para os
mesmos.
O vereador João Bosco tem trabalhado de forma ativa e efetiva
nos problemas da comunidade de Goiabeiras. Graças a sua

atuação no Subdistrito, vários problemas tem sido resolvido e
sanado, trazendo uma melhor qualidade de vida para os
moradores desta localidade.
Este trabalho de pavimentação asfáltica é um sonho antigo dos
moradores, que torna realidade devido à cobrança e ao
empenho do vereador frente do Poder Legislativo.
“Quero agradecer a toda equipe de trabalho presente no local
e toda sua coordenação, via Secretaria de Obras, de Estrada
Vicinais e à Prefeitura Municipal de Mariana pelo belo
trabalho conduzido no subdistrito”. Pontua o vereador.

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

Paula Braga
Uniformes, camisas personalizadas ,
reformas de roupas e muito mais!

(31) 98495-9101

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes
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PARQUE URBANO DAS CANDEIAS É ENTREGUE AO
MUNICÍPIO NO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
@jornalpanetus Bairro Jardim Alvorada recebe o Parque Urbano das Candeias.
A Prefeitura de Ouro Preto participou no último
domingo, 5 de junho, da inauguração do Parque
Urbano das Candeias, no Bairro Jardim Alvorada.
O espaço é fruto de uma reabilitação ambiental
executada pela empresa Novelis, por se tratar de
uma antiga barragem de rejeitos, e transferida
para o Município, sob o regime de comodato.
A área, que é composta por quadras esportivas,

ciclovia, playground, pistas de skate e caminhada,
além de um centro de vivência com cozinha,
depósito e banheiros, também possui grande área
verde em seu entorno, conjunto que irá
proporcionar qualidade de vida e diversiﬁcação
esportiva para a população ouro-pretana,
totalizando uma área de 2.267 metros quadrados.
O evento também rendeu a assinatura do Termo

Foto: Neno Vianna / Divulgação

de Posse do Parque das Candeias ao Município
de Ouro Preto, e também da Lei nº 1280 de 03 de
junho de 2022, do Programa Bolsa Atleta.
“O Parque das Candeias é um grande presente
para Ouro Preto, no dia Mundial do Meio
Ambiente. É um prazer para a nossa cidade que
tem agora mais um espaço, o Parque das
Candeias que é lugar fantástico para o esporte, o
lazer, a recreação, entretenimento e que abraça a
cidade e se oferece para todas essas atividades
que representam saúde, alegria e bem-estar”,
considerou o prefeito Angelo Oswaldo. Também
a vice-prefeita completou: “É uma grande
felicidade a gente fazer essa entrega de mais uma
área de convivência para o povo de Ouro Preto.
Esse é um espaço que irá atender todas as
famílias ouro-pretanas de todas as idades, enﬁm,
ﬁcamos muito felizes com a entrega do Parque
das Candeias”.
De acordo com a presidente da Associação
Comunitária do Bairro Vila São José, Lúcia
Mota, as tentativas para que fosse construído um
espaço de lazer no local vem desde 1995, a partir
de inúmeras reuniões e esforços de várias
pessoas. Ela encerra ressaltando: “hoje é um
sonho que se torna realidade e eu estou muito
feliz”.

COMÉRCIO
DE METAIS

O secretário Municipal de Meio Ambiente,
Chiquinho de Assis, enfatizou que: “Estamos
aqui diante de uma compensação ambiental e o
prefeito Angelo foi muito feliz em escolher esta
data, dia Mundial do Meio Ambiente, porque isto
signiﬁca a necessidade de respeitarmos o meio
ambiente e a legislação ambiental”.
“Nós estamos com muita vontade de trabalhar
aqui, com várias atividades esportivas e projetos
para trabalharmos juntos. Estou muito feliz hoje,
agora é a nossa vez, Secretaria de esporte e
comunidade”, salientou o secretário Municipal
de Esportes, Wagner Melo.
O evento reuniu ainda vários secretários
municipais: de Planejamento e Gestão,
Crovymara Batalha; de Desenvolvimento Social,
Edvaldo Rocha; de Educação, Débora Etrusco,
de Governo, Yuri Assunção, além do procurador
do Município, Diogo Ribeiro.
Também estiveram presentes a Banda do
Rosário; Bombeiros Militares, AOPA
(Associação Ouro-pretana de Proteção Animal)
promovendo a feira de adoção; além de grupos de
capoeira, times de handebol, distribuição de
pipoca e algodão doce para as crianças e bênção
do pároco da Basílica do Pilar, Adilson Couto.
Por Vanência Magela

Corte de grama

GS

COMPRA E VENDA DE SUCATA, MATERIAIS( FERROSOS
E NÃO FERROSOS), LATINHA, METAL, BATERIA,
ALUMÍNIO EM GERAL E SUCATA DE FERRO
Telefones:

Plantio
Fertilização de solo
Poda
Cerca de arame farpado
Paisagismo

(31) 98251-6976/ (31)98742-0598
(31) 98893-2948

(31) 98232-5151

@padulajardinagemeservicos
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RELACIONAMENTOS TÓXICOS 2
Diácono Robson Adriano, professor graduado em Filosoﬁa (PUC-Minas) e em Teologia (SSJ-Mariana), especialista
e mestre em Ciência da Religião pela UFJF e graduando em Psicologia (9º) pela Alis-Itabirito.
@jornalpanetus

/JornalPanﬂetus

Em nosso último artigo, Aimê me apresentava
os seus sofrimentos na convivência com um
relacionamento tóxico: a violência sofrida por ela
por causa do companheiro, chegando a
questionar se Deus via seu sofrimento ou se
importava com ela e com esta situação. No artigo
de hoje, quero ajudar as “Aimês” que vivem
situação semelhante que Deus não coaduna com
essas práticas, pois o que nos ensina é que entre
nós, o amor fraterno é que deve ser priorizado,
sempre!
Bastaria, aqui, um único exemplo de Jesus para
perceberem quão distantes estão da prática do
verdadeiro amor, do verdadeiro cuidado, do
verdadeiro afeto aqueles que aﬁrmam a
violência em todos os seus níveis! Numa das
passagens mais icônicas dos Evangelhos, o
Senhor ﬁcou a sós com uma mulher, julgada

@jornalpanﬂetus

robsonfil@gmail.com

pecadora devido ao ﬂagrante adultério (a Lei
previa apedrejamento nestes casos). Depois de
ter expulsado os algozes daquela mulher,
ﬁcaram sozinhos. Segundo o relato bíblico,
Jesus reclinou-se e, diante da mulher, escrevia
no chão! (João 8, 1-11). Muito se especula sobre
o que Jesus estava escrevendo: os pecados de
cada algoz? Alguma sentença da Antiga Lei?
Ganhando tempo para pensar o que responder?
Tenho para mim que Jesus escreveu algo para
aquela mulher; algo divinamente profundo que
fez aquela mulher, naquele instante, encher-se
de esperança e conﬁança.
A brisa da manhã soprava sobre os dois como
um sopro do Espírito! Ela temendo! Ele a
amando profundamente! Estando assim um
diante do outro, Jesus limpou suavemente, com
a beirada do seu manto, o canto da boca daquela

VEREADOR TIKIM MATHEUS
RECEPCIONA O DEPUTADO
ESTADUAL CLEITINHO AZEVEDO
EM OURO PRETO
@jornalpanetus

Cleitinho é pré-candidato ao Senado Federal e declara apoio a
pré-candidatura de Tikim Matheus à Assembleia Legislativa mineira.

No sábado (04/06), na cidade de Ouro Preto o
vereador Tikim Matheus (Cidadania), ao lado de sua
equipe de gabinete recepcionaram o Deputado estadual
Cleitinho Azevedo que também é pré-candidato ao
senado federal por Minas Gerais.
Cleitinho Azevedo vem conduzindo seu mandato na
Assembleia Legislativa de maneira participativa,
contando nitidamente com o clamor da população em
relação a propagação de seus vídeos de cobrança
estadual em que evidencia o desejo da população na

resolução dos problemas.
Ademais, o vereador marianense Tikim Matheus, atua
no legislativo marianense com o mesmo aﬁnco ao qual
o Cleitinho atua na Assembleia. Ambos, utilizam suas
redes sociais para apresentar as cobranças da população
e conquistarem agilidade na resposta das autoridades
responsáveis pelo setor cobrado.
A competência, proﬁssionalismo e dedicação de toda
equipe é a soma dos resultados positivos em favor da
qualidade de vida.

mulher que deixava escorrer um ﬁo de sangue,
por ocasião da descabida violência. Depois,
tocou ainda mais suavemente o rosto daquela
mulher que tinha os olhos ﬁxos ao que Jesus
escrevera no chão. O calor da mão do mestre
acendeu-a inteira, exorcizando o frio e o medo;
um calor ternamente viril, como ela jamais
sentira até então; um calor que combinado
àquela brisa suave foi lhe paciﬁcando o corpo, a
mente, o coração. Sentiu, então, uma leve
pressão sobre o queixo levantando seu rosto
macerado pelas pancadas até o ponto de seus
olhos se encontrarem com os de Jesus. Nunca
dantes havia sido penetrada por um amor assim.
Fora transpassada até a alma por aquele olhar de
amor, de acolhimento, de misericórdia que a
convidava a crer no verdadeiro amor, no
verdadeiro afeto? Enﬁm, estava ali à sua frente

o amor! Não era possível não ver, não crer, não
sentir! Sério e docemente, Jesus olhando
profundamente para ela, dialogando com ela
como ninguém jamais ﬁzera, levantou-a como
quem tem autoridade para resgatar toda
dignidade e depois de dar-lhe um demorado
abraço, forte, ﬁrme, aconchegante estreitou seu
rosto entre as palmas de suas duas mãos mais
uma vez e lhe disse: “Eu também não te
condeno! Vai, e que o amor te convença a viver
de verdade!”
Desejo, Aimê, de todo coração, que você e suas
coirmãs no sofrimento se encontrem com os
olhares como os de Jesus, lhes encorajando a
não se resignarem com tal violência.
Denunciem! Se abram com alguém de
conﬁança! Procurem ajuda! As vítimas são
vocês, não eles!

ADEM DEVE RECEBER TÍTULO DE
UTILIDADE PÚBLICA APÓS
EMPENHO DE THIAGO COTA
Representantes da Associação das Pessoas com Deciência de Mariana são recebidos
pelo Deputado Thiago Cota.

De autoria do deputado Estadual Thiago Cota, o
Projeto de Lei (PL) 2.841/21 que declara de utilidade
pública a Associação das Pessoas com Deﬁciência de
Mariana (ADEM), está apto para ser apreciado na
Comissão de Redação Final. Se for aprovado, será
publicado no Diário Oﬁcial de Minas Gerais.
A proposição visa fortalecer a instituição e garantir que
ela participe de editais no âmbito estadual. “Esse é um
importante passo para aquisição de recursos e

materiais que viabilizam a execução de ações em prol
dos membros da ADEM e da comunidade marianense”,
frisa Thiago Cota.
O pedido para a concessão do título foi feito por
membros da diretoria da Associação, durante visita ao
gabinete do parlamentar, em Belo Horizonte. O PL
tramitou e recebeu parecer favorável nas comissões de
Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deﬁciência.

HOMENAGEADOS DESTAQUE
DOS 20 ANOS DO JORNAL
PANFLETU´S NA PRIMAZ DE MINAS
Cultura, Social, Jurídico, Empreendedorismo, Engajamento, Política,
Entretenimento e Desenvolvimento
são as categorias que fazem parte do Jornalismo Verdade do Panetu´s.
1 - Adão Severino Junior – Homenageado
Destaque (JORNAL) – Ação Humanitária
2 - Rosemery Isaac Esperidião Milagres –
Homenageada Destaque (JORNAL) –
Empresária
3 - Fabiana Eugênia da Silva Rosa –
Homenageada Destaque (JORNAL) –
Empreendedora
4 - Juliana Melo Franco Bahia –
Homenageada Destaque (JORNAL) –
Advogada
5 - Marianas, Mulheres que Inspiram –
Homenageadas Destaque (JORNAL) –
Estímulo e Envolvimento
6 - Paulo Dulico – Homenageado Destaque
(JORNAL) – Personalidade
7 - Gilberto Matheus (Tikim) – Homenageado
Destaque (JORNAL) – Político
8 - Confraria Capim Canela – Homenageado
Destaque (JORNAL) – Social e Envolvimento
9 - Mayara Galdino dos Santos –
Homenageada Destaque (JORNAL) –
Cabelereira

10 - Marino Dangelo – Homenageado
Destaque (JORNAL) – Personalidade
11 - Arlinda Gonçalves – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Jurídico / Administrativo
12 - Fabiana Arantes Móveis – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Empreendedorismo
13 - José Jarbas Ramos Filho - Homenageado
Destaque (JORNAL) - Político
14 - Thiago Cota - Homenageado Destaque
(JORNAL) - Político
15 - Newton Godoy - Homenageado Destaque
(JORNAL) - Político
16 - Leonel Tiago Braz - Homenageado
Destaque (JORNAL) - Segurança
17 - Jaime Ramos - Homenageado Destaque
(JORNAL) - Empreendedorismo
18 - Sudene Machado - Homenageado
Destaque (JORNAL) - Social
19 - Beto - Homenageado Destaque (JORNAL)
- In memorian
20- Geisa da Silva Oliveira - Homenageado
Destaque (JORNAL)
“Em construção”
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PRAÇA CULTURAL: BIQUÍNI CAVADÃO É ATRAÇÃO CONFIRMADA
EM OURO PRETO E SE APRESENTA NA PRAÇA TIRADENTES
@jornalpanetus Evento promovido pela Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, traz muita música, gastronomia e
entretenimento para todas as idades.

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

VETERINÁRIA GAMELEIRA
(31) 3558-2755 / 98299-7869

* Pet Shop
* Banho e Tosa
* Consultas
* Raio x
* Ultrassom
* Cirurgia
* Internação
* Exames
Laboratoriais

5 anos
de muito trabalho e competência!
Quem ama seu animal, cuida na Gameleira!

Foto: Greiza Tavares / Divulgação

Endereço: Avenida Nossa Senhora do Carmo - 714 -Mariana - MG

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA

Dia 10 - Sexta-Feira: das 18h às 0h
18h Show com Silvia Gomes
20h Show com Joseph Philip
22h Show com Chorinho com Barroco Jazz Band

No ﬁnal de semana do dia dos namorados, entre 10, 11 e
12 de junho, a Prefeitura de Ouro Preto, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promove a
Praça Cultural. “É só uma pequena dose do que está por vir
durante o mês de julho”. Aﬁrma a secretária Municipal de
Cultura e Turismo, Margareth Monteiro.
O evento é composto de uma programação musical
extensa, com shows do Biquini Cavadão, Velotrol, Traias,
Mago Zen e bandas locais. Além das atrações musicais, o
festival conta com praça de alimentação, food truck,
cerveja artesanal, vinho e área de lazer para as crianças.
A programação é gratuita e aberta ao público no maior
cartão postal da cidade, a Praça Tiradentes. A Praça
Cultural é uma realização da Prefeitura Municipal de Ouro
Preto e Agência Cultural FCA. Não perca!

Dia 12 - Domingo: das 11h às 19h
11h DJ infantil: Rua de Lazer
13h Show com João de Barro

Conﬁra a programação completa:

15h Show com Mago Zen
17h Show com Candonguêro

Dia 11 - Sábado: das 13h às 0h
13h Show com Bruno Felga e Jonny Alvez
15h Show com Equipe Rock
18h Show com a banda Traias
21h Show com Velotrol
23h Show BIQUÍNI CAVADÃO

VEREADOR EDIRALDO RAMOS
RECEBE O PREFEITO DE MARIANA
JULIANO DUARTE
@jornalpanetus Desenvolvimento e qualidade de vida da população marianense foram os
destaques do encontro.

VOCÊ JÁ VISITOU
A NOVA UNIDADE DA
LOPES CALÇADOS?

chocolatecomafeto52

Na quinta-feira (02/06), o vereador Ediraldo Ramos –
Pinico (AVANTE), ao lado de sua equipe parlamentar
receberam a visita do Prefeito de Mariana Juliano Duarte
(Cidadania). O encontro aconteceu no Gabinete do vereador
e vários assuntos ligados ao desenvolvimento da cidade de
Mariana foram pauta da reunião.
“Junto a nossa equipe tomamos um ótimo café e

debatemos assuntos de interesse coletivo para a
população de nossa cidade.
Sugerimos algumas ações para que possam ser
executadas num futuro não tão distante. Apresentamos
diversos projetos que estamos e queremos implementar
em nossa cidade. Agradeço mais uma vez a sua visita e
volte sempre”. Reforça o vereador.
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CINEOP CHEGA À 17ª EDIÇÃO DISCUTINDO PRODUÇÕES
INDÍGENAS, VALOR DA MEMÓRIA E DA PRESERVAÇÃO E AS
PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O AUDIOVISUAL NO BRASIL
@jornalpanetus

Abertura oficial ocorre na quinta-feira 23 de junho em Ouro Preto.

Evento acontece na cidade histórica de Ouro Preto e
reúne proﬁssionais do cinema, da educação e da
preservação em sessões de ﬁlmes, debates, masterclasses e
várias atividades, todas gratuitas; homenagem este ano
será à dupla de realizadores indígenas M'bya Guarani:
Kuaray (Ariel Ortega) e Pará Yxapy (Patrícia Ferreira),
que estarão na abertura oﬁcial e em encontros durante a
17ª CineOP
Prestes a completar 310 anos, o município mineiro que é
Patrimônio Histórico da Humanidade volta a receber a
CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto em versão
presencial, depois de dois anos de realização online por
conta da pandemia de COVID-19. O evento acontece
entre os dias 22 e 27 de junho e leva para a cidade a
tradicional série de atrações do único festival de cinema
brasileiro dedicado a tratar o audiovisual como patrimônio
e a oferecer uma estrutura de programação focada em três
eixos temático: preservação, história e educação.
Serão seis dias de programação intensa e gratuita com

todas as manifestações da arte e o público podendo
novamente assistir aos ﬁlmes na sala de cinema e na praça,
participar de debates, masterclasses internacionais, rodas
de conversas, oﬁcinas, Mostrinha, sessões de cine-escola,
lançamento de livros, exposição, atrações artísticas e
várias outras atividades em dois espaços – Centro de Artes
e Convenções e a Praça Tiradentes, sempre com entrada
gratuita.
As equipes de curadoria propuseram a temática geral
“Preservar, transformar, persistir”, que vai permear as
ações ao longo de toda a mostra. Entre as ideias está a de
dar visibilidade a produções realizadas por cineastas
indígenas, seus processos de realização, seus tipos de
cinema, memórias, cotidianos, desaﬁos e aprendizados e a
reforçar a importância da memória como perspectiva para
o futuro e um desaﬁo à preservação.
"A CineOP cumpre mais uma vez seu papel de atuar pela
salvaguarda do imenso patrimônio audiovisual brasileiro e
reaﬁrma a importância de dar continuidade aos encontros

DO LUXO PRO LIXO
E DO LIXO PRO LUXO
Você me chamou de lixo
Mas eu vou voltar ao luxo
Vou render muito dinheiro
E ajudar a encher seu bucho
Eu cai numa lixeira
Me levaram pro lixão
Vou voltar arrumadinho
E morar numa mansão
Já fui luxo virei lixo

Mas não canso de andar
No dia que eu virar luxo
Em sua casa vou morar
Tô salvando muitas vidas
Da lixeira pro lixão
Salvo pobre e salvo rico
Até quem mora em mansão
Por José Januário (O catador)

anuais presenciais para fortalecer o setor audiovisual em
diálogo com a educação e continuar ﬂorescendo para
preservar nossa história, criar pontes e conexões,
desvendar obras e talentos, olhares e diversidade em meio
à multiplicação de telas e inovações interativas", destaca
Raquel Hallak, diretora da Universo Produção e
coordenadora da CineOP.
Serão exibidos 151 ﬁlmes em pré-estreias e mostras
temáticas (20 longas, 14 médias e 117 curtas-metragens),
vindos de 8 países (Brasil, Argentina, Bolívia, EUA,
Israel, Peru, Rússia, Uruguai) e de 21 estados brasileiros
(AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT,
PA, PB, PE, PR, RJ, RR, RS, SC, SP) distribuídos em oito
mostras - Contemporânea, Homenagem, Preservação,
Histórica, Educação, Mostrinha e Cine-Escola.
Espaço referencial de discussões e deﬁnições de
proﬁssionais e educadores, a CineOP volta enﬁm a
promover presencialmente o Encontro Nacional de
Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros e o Encontro
da Educação: XIV Fórum da Rede Kino. Entre diversas
atividades previstas, desde seminários, exibições de
ﬁlmes, palestras e masterclasses intercionais, serão 23
debates e rodas de conversa, com a participação de mais

de 80 proﬁssionais nacionais e internacionais.
Abertura Oﬁcial | Homenagem
O evento oﬁcial de abertura acontece na noite de 23 de
junho (quinta), às 19h30, na Praça Tiradentes, com uma
performance audiovisual apresentando as três temáticas de
cada seção da CineOP (Histórica, Preservação e
Educação) e homenageando os cineastas M'bya Guarani:
Kuaray (Ariel Ortega) e Pará Yxapy (Patrícia Ferreira)
com a entrega do Troféu Vila Rica. O tributo deste ano
surge a partir da forma como as questões culturais e
políticas aparecem nos ﬁlmes de ambos, de naturezas
distintas e pontuadas pela aproximação da urbanidade em
relação às terras de seus povos. A dupla de realizadores é
uma referência na produção dos povos indígenas, cada
vez mais intensa e inserida em festivais e mostras de
cinema. Para ilustrar suas obras, serão exibidos o médiametragem “Bicicletas de Nhanderú” (2011) e o curtametragem “Nossos Espíritos Seguem Chegando - Nhe'e
Kuery Jogueru Teri” (2021). A dupla estará no debate
“Dois cineastas e um percurso” no dia 24 (sexta), às 12h,
no Centro de Convenções de Ouro Preto, com as
presenças ainda de Bruno Huyer (antropólogo), Ernesto
de Carvalho (cineasta) e Sophia Pinheiro (cineasta).
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MAIS DE 33 MILHÕES DE BRASILEIROS PASSAM FOME APONTA
PESQUISA DE LEVANTAMENTO DA REDE PENSSAN
@jornalpanetus

Pesquisa afirma que o país “regrediu para um patamar equivalente ao da década de 1990”.

O número de pessoas em
insegurança alimentar grave no
Brasil —ou seja, passando
fome— quase duplicou em
menos de dois anos. Segundo a
pesquisa Vigisan (Inquérito
Nacional Sobre Segurança
Alimentar no Contexto da
Pandemia Covid-19 no Brasil),
divulgada nesta quarta-feira
(08/06), 33,1 milhões de
brasileiros se encontram nessa
situação (15,5% da população).
O levantamento foi realizado
pela Penssan (Rede Brasileira de
Pesquisa em Soberania e
Segurança Alimentar e

Nutricional), que envolve seis entidades
parceiras. Em 2020, quando foi realizada a
primeira pesquisa deste tipo, eram 19
milhões de pessoas com fome no Brasil
(9,1% da população).
Existem pesquisas feitas com a mesma
metodologia a partir de 2004, mas pelo IBGE
—que desde 2018 não realizou mais o
levantamento— o que impossibilita a
comparação. O novo inquérito foi conduzido
pelo instituto Vox Populi entre novembro de
2021 e abril de 2022, com visita a 12.745
domicílios de 577 municípios nos 26 estados
e no Distrito Federal.
Situação piora segundo a pesquisa, mais da
metade (58,7%) da população brasileira
convive com insegurança alimentar em
algum grau, o que signiﬁca 125,2 milhões de
brasileiros. São famílias que estão
preocupadas com a possibilidade de não ter
alimento no futuro ou já passam fome.
O Ministério da Cidadania foi procurado
pela reportagem para comentar os números,
mas ainda não respondeu. O problema da
fome aparece mais no campo, onde 60% dos
domicílios relataram algum tipo de
diﬁculdade —18,6% com insegurança
alimentar grave. Os pesquisadores também
destacam que as famílias negras e cheﬁadas
por mulheres são as mais atingidas: 65% dos
domicílios comandados por pessoas pretas e
pardas convivem com restrição de alimentos
em qualquer nível. 63% dos lares com
responsáveis mulheres apresentaram algum
patamar de insegurança alimentar.
Um dos itens novos nesta edição da
pesquisa foi a análise da relação entre
insegurança hídrica e alimentar. Das casas
com diﬁculdades no abastecimento de água,
42% responderam que passam por situação
de fome. Proporcionalmente, a preocupação
com o acesso a alimentos atinge maiores
parcelas da população no Norte (71,6%) e no
Nordeste (68%). Em números absolutos, o
Nordeste registra mais pessoas com fome:
são 12 milhões em situação de insegurança
alimentar grave.
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CASA ESTRELA HOMENAGEIA FUNDADOR E INAUGURA O
ESPAÇO TONTON NA SEDE EM MARIANA
@jornalpanetus Com a proposta de ser um ambiente equipado e acolhedor para estimular a leitura para crianças, adolescentes e jovens o Espaço
TONTON consolida a criação da laboroteca da Casa Estrela.

Fruto de uma parceria entre a Casa Estrela e o
Clube Osquindô, o espaço foi inaugurado nesta
quinta-feira, 02/06, como uma das atividades do
Projeto Mão na Massa, que além de prever
reformas física nos espaços participantes,
ofertou ações de capacitação para educadoras
das organizações. Durante a inauguração as
monitoras Jailda de Freitas e Eliene Ramos
conduziram uma contação de história e
realizaram dinâmicas com todo o grupo presente.
O espaço, agora equipado com acervo literário,
tapetes, almofadas, mesas, cadeiras, estantes,
computador e iluminação direcional está aberto e
preparado a receber o público infantojuvenil.

Como projeto piloto, o espaço TONTON vai
receber as ações das Astronautas da Leitura,
proposta construída pelas educadoras da Casa
Estrela que participaram das capacitações do
projeto. O principal objetivo das Astronautas da
Leitura é despertar no público infantojuvenil o
anseio pela leitura individual, ampliando as
possibilidades de perspectivas de futuro e de
construções de cada um.
Ao falar sobre o espaço a coordenadora da Casa
Estrela, Cristina Pereira, comenta sobre o foco
das ações das educadoras, que irão executar
diversas atividades de incentivo à leitura e
completa

"Muito signiﬁcante a repaginação do espaço que
ganhou um novo formato que permite a oferta de
várias atividades para as crianças, adolescentes e
jovens (...) Nosso maior objetivo é proporcionar
ao nosso público a oportunidade de vivenciar
experiências e o evento de inauguração nos
mostrou que isto é possível".
Além das dinâmicas e contação de história, o
evento de inauguração contou com entrega da
placa oﬁcial com informações sobre o espaço
TONTON, homenagem à coordenadora Cristina
Pereira, e cobertura fotográﬁca realizada pelas
adolescentes que participam da oﬁcina de
Experimentação em Fotograﬁa.

"Um momento tão marcante e especial quanto
esse merecia uma cobertura fotográﬁca à altura.
Para a prática em si da oﬁcina, realizar a
cobertura fotográﬁca de um evento é uma
experiência riquíssima, onde as participantes
saem da zona de conforto, interagem com
diversos públicos e produzem os registros a
partir da proposta de passar informações com as
imagens"
Aﬁrma Thamira Bastos, orientadora pedagógica
da oﬁcina de experimentação em Fotograﬁa.
Conﬁra alguns dos registros feitos pelas
fotografas Evelyn Aparecida de Oliveira
Clemente e Gabriela Agostinho Marinho:

Aviso de Licenciamento Ambiental: Empresa Supermercados
BH Comércio de Alimentos S/A, por determinação da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Mariana - SEMMADS e do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Sustentável – CODEMA, torna pública a
concessão da Licença Ambiental Simpliﬁcada, com
condicionantes e validade de 04 anos, referente ao
Empreendimento Supermercados BH Comércio de Alimentos
S/A, Classe<1 sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal,
por meio do Certiﬁcado nº 16/2022, de 30 de maio de 2022,
vinculado ao PRO n0 0001713/2022, para a atividade de
Comércio varejista em geral, localizado na Rua Primeiro de
Janeiro, 135 Vila Maquiné no município de Mariana. O processo
permanece à disposição dos interessados na SEMMADS de
Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.

GABINETE
GABINETE DO
VEREADOR EDIRALDO RAMOS
-Indicações
-Sugestões
Trabalhamos em
prol da comunidade!

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

Jornal

Panetu’s
09/06/2022 a 16/06/2022
facebook.com/JornalPanetus
_____________________________________________
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Sociais da Leticia Aguilar

Mais uma aniversariante especial de Junho! Nossa querida
Flávia, esposa do Vereador Pinico! Felicidades!!

@leticiafaguilar_

Leticia Aguilar

Luciana Sales curtindo férias em Cancún! Aproveite!

Amamos você!
Dia 13 é aniversário da mulher mais importante da minha
vida! A melhor mãe do universo! Te amo além da vida minha
‘’Nêroca’’. Que seja mais um ciclo abençoado e feliz!

Momento fofura por aqui! O caçulinha da família
Emagrecenter!

O sucesso nasce
do querer, da
determinação e
persistência em
se chegar a um
objetivo.

Olha quem apareceu por aqui!! Nossa querida Camilla
Andrade! Sempre sorridente!

Casamento Aline & Thiago (28/05 - Casa do Lago)
Mande sua foto, sua
homenagem, seu aniversário
para nossa coluna social!
Sera um prazer ter você aqui!

31986328731

Marque seu
horário para car
ainda mais linda!
Mara Anjos

9 8317-3875

