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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
JORNALISTAS EM EVIDÊNCIA: PROJETO VISA ESTIMULAR CATEGORIA ENTORNO
DO EMPREENDEDORISMO
Sebrae abre inscrições para prêmio de jornalismo empreendedor.
Nosso editorial vem diferente dos demais. Hoje,
destacamos nesta coluna um evento diferencial
que estimula a classe jornalística. Para tanto, até
30 de junho estão abertas as inscrições para o 9º
Prêmio Sebrae de Jornalismo, voltado a matérias
sobre empreendedorismo. Neste ano, a premiação
tem como tema principal a importância dos
pequenos negócios para a economia do país.
Tema importantíssimo levando em consideração
as diﬁculdades encontradas pelos
empreendedores nos anos de 2021 e 2022.
Contudo, o concurso, organizado pelo Sebrae
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas), vai premiar matérias que abordem o
universo do empreendedorismo, desde a
competitividade à transformação digital. Os
trabalhos podem ser inscritos em categorias de
texto, áudio, vídeo e fotojornalismo. O vencedor
de cada uma das categorias concorre ao Grande

Prêmio Sebrae de Jornalismo, que contempla o
melhor trabalho do concurso.
Também haverá premiação em categorias
especiais: de jornalista revelação, para
proﬁssionais de até 25 anos que trabalhem em

veículos de imprensa; de jornalista
empreendedor, para projeto jornalístico digital
com foco em empreendedorismo, e de jornalista
inﬂuenciador digital, para proﬁssionais que
publiquem conteúdo jornalístico sobre

empreendedorismo nas redes sociais. O concurso
também vai homenagear o jornalista parceiro do
empreendedor, que se destaca na cobertura de
temas de interesse dos pequenos empresários.
O prêmio é dividido em etapas classiﬁcatórias de
nível estadual, regional e nacional. Para
concorrer, os trabalhos devem ter sido veiculados
entre 1º de setembro de 2021 e 29 de junho de
2022.
Portanto, o vencedor de cada categoria (texto,
áudio, vídeo, fotojornalismo e especiais) receberá
um notebook. O ganhador do Grande Prêmio
Sebrae levará, além do notebook, um celular de
última geração com câmera e capacidade de
edição de vídeos e fotos.
Observação: Para os interessados, conﬁra o
regulamento e saiba mais sobre o concurso no
site: https://premiosebraejornalismo.com.br

O TEMPO PRESENTE E AS ARMADILHAS DO AUTOCONHECIMENTO
CONEXÕES E AFETOS– René Dentz, Psicanalista e Filósofo, Professor da PUC-MINAS e da
FUPAC-Mariana Comentarista da TV Horizonte e da Rádio Ita aia-BH, Pós-Doutorado Université de Fribourg-Suíça
Autor de 8 livros, dentre os quais "Vulnerabilidade" (2022)"
A sensação de muitos é que o trabalho
agora não tem mais limite, as resoluções de
problemas são entendidas a partir de ﬂexibilidade
máxima de horário. Segundo o ﬁlósofo sul-coreano
Byung-Chul Han, vivemos hoje em uma sociedade
que nos leva à exaustão, cobramos em excesso de nós
mesmos, a ponto de termos a sensação de inutilidade
quando não estamos produzindo. “Hoje a pessoa
explora a si mesma achando que está se realizando; é a
lógica traiçoeira do neoliberalismo. E a
consequência: Não há mais contra quem direcionar a
revoluação, a repressão não vem mais dos outros. É 'a
alienação de si mesmo', que no físico se traduz em
anorexias ou em compulsão alimentar ou no consumo
exagerado de produtos ou entretenimento” (HAN,
2017, pp 22-23). O próprio processo de
autoconhecimento é comumente trazido para o
campo do consumo, como autoajuda, lógica de
mentoria ou “workshops”.

O indivíduo busca a realização a partir
de máxima produtividade, se alienando, nunca
tendo possibilidade de reﬂetir sobre seu próprio
desejo. Aliás, algumas vezes ele procura um
autoconhecimento para isso, mas já inserido em
uma visão viciada de conceitos prontos da (má-di)
gestão (como inovação, pró-atividade, liderança,
inteligência emocional). É uma busca em círculos,
sem liberdade.
Dessa forma, o mundo caminha para uma mais
ainda profunda padronização, uma vez que a
eliminação das diferenças e do outro interessam ao
mercado. Por mais que tenhamos sociedades
plurais, os modos de vida e de pensamento
parecem se uniformizar, até mesmo os sentimentos
e as patologias. “Quanto mais iguais são as
pessoas, mais aumenta a produção; essa é a lógica
atual; o capital precisa que todos sejamos iguais,
até mesmo os turistas; o neoliberalismo não

funcionaria se as pessoas fossem diferentes”. O
que temos hoje é um pluralismo permitido a alguns
grupos, vivendo em seu padrão de consumo, em
sua identidade e em suas respectivas bolhas.
Temos aqui, portanto, o essencial: no mundo da
técnica, ou seja, a partir de agora, no mundo todo,
já que a técnica é um fenômeno sem limites,
planetário, não se trata mais de dominar a natureza
ou a sociedade para ser livre e mais feliz. Por quê?
Por nada, justamente, ou antes, porque é
simplesmente impossível agir de modo diferente
devido à natureza de sociedades animadas
integralmente pela competição, pela obrigação
absoluta de “progredir ou perecer” (FERRY, 2012,
p. 143).
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sujeito de obediência internalize as instâncias de
domínio exteriores transformando-as em parte
componente de si (HAN, 2017, p. 23).
É possível, nessa lógica, adotar uma
postura “espiritualista” no mundo pós-moderno.
Trata-se de um caminho para o interior, para o
silêncio. No entanto, quando essa prática não está
inserida na concretude histórico em seu horizonte,
A internalização psíquica é um dos assim, podemos chegar à fórmula homeopática:
deslocamentos topológicos centrais da violência “consumistas sim, mas zen!”, como nos alerta o
da modernidade, ela provê mecanismos para que o ﬁlósofo contemporâneo Slavoj Zizek.

FALANDO DE LIVROS E DE LITERATURA
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
Esta coluna é diferente! Nosso objetivo é dar
boas-vindas ao livro de poesia: UNS DIAS DE
VERSOS, do Dr. Luiz Roberto, Neurologista,
membro da ALACIB-MARIANA, SBPA e Poeta.
UNS DIAS DE VERSOS
O poeta ﬁcou escondendo (segredando) a
sabedoria da mensagem e da versiﬁcação árcade
nos escaninhos da memória. Bom que um dia

“uns dias de versos” saem das gavetas e
ganham encadernação, fragmentos que se
soltam do passado, para se misturarem com o
pulso que pulsa no presente. O poeta duvidoso
de si se deixa convencido em perturbadores
questionamentos: o que porventura faltaria;
rima, métrica? O ser humano, que ama; o
médico, que ama; o amante, que ama – amor
em todas as medidas e em todas as dimensões
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constroem, tijolo a tijolo, a ediﬁcação
aparentemente sólida da vida, que se
enfraquece, mas que se sustenta por um acordo,
“porque viver é um tipo de acordo”. E vamos
fazer um acordo, poeta Luiz Roberto: você tem a
sensibilidade lírica dos Árcades e a liberdade
discursiva dos Modernos, transitando no desejo
incontido de alcançar Bárbara Bela, ou de
desistir de tudo, indo embora para Pasárgada.
Nesses entremeios, o estudioso do cérebro e das
memórias se deixa soltar nos argumentos
amorosos:
Tal qual os cheiros,
sonhos se encravam na memória! (Faz de conta)
E o poeta destemido, vigoroso, adolescente,
empodera-se e se desmancha num erotismo
suave e delicado:
Ao toque mágico que se desculpa.
À mordida leve (Desmantelo)
Que isso poeta? O homem singelo, que se deixa
levar por gestos simples, um beijo na nuca:
As minhas dores são curadas por um beijo!
O analgésico deﬁnitivo do meu dia a dia:
O beijo na nuca! (Beijo na nuca)
O conjunto de poemas constitui um passeio pela
vida, destacando o combustível que traz todas as
energias para a propulsão dessa máquina
chamada vida: o amor. Nada piegas, nada
rotineiro, tudo com a sabedoria de quem bem
conhece por dentro o funcionamento das
memórias, dos afetos e dos desejos contidos e
incontidos.
Para quem só conhecia o médico, para quem só
conhecia o contador de histórias e estórias,
oportunidade aberta para conhecer o poeta,
sensível e sublime, com a prerrogativa de quem
bebe do melhor licor da versiﬁcação: a lírica

clássica dos árcades, a sabedoria ﬁlosóﬁca da
longevidade e a liberdade Moderna perseguida
na contemporaneidade, a se permitir
parlamentar, no sentido estrito de detentor de
cargo eletivo no Parlamento, a atingir o apogeu
na Tribuna, ao argumentar poeticamente pela
CPI do tempo.
Se for preciso, o poeta vai fazer tudo de novo e
rever o improviso. Parabéns, Luiz Roberto. A
poesia ganha com sua genialidade discursiva,
com suas aulas de vida, com suas reﬂexões
amorosas, com suas saudades.
Nós nos deliciamos com seus versos, sentindo
tocar em momentos que vivemos e iluminando
compreensões que se nublavam diante de
nossos olhos, nesse inﬁnito universo construído
segundo a segundo por amor. Compartilhamos
com você, leitor, essas nossas sensações
divinais advindas da leitura de “uns dias de
versos” de Luiz Roberto. Imperdível!
Andreia Donadon Leal - Mestre e Doutoranda
em Literatura
J. B. Donadon-Leal - Doutor e Pós-Doutor em
Análise do discurso
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Arantes
Móveis

24.09.2022 - ARENA MARIANA - TRÓFEU 2022
1º LOTE DE MESAS LIBERADO ATÉ DIA 20/05

O evento do ano! Você não pode ficar fora dessa!
Transporte e Turismo

Adriana
NOIVAS

POETAS DO MOVIMENTO DE ARTE ALDRAVISTA
ASSINAM TERMO DE FOMENTO COM O MUNICÍPIO
DE MARIANA
@jornalpanetus

A comissão editorial é formada por: Gabriel Bicalho, Andreia Donadon, J.B Donadon-Leal, J.S.Ferreira e José Luiz Foureaux de Souza Júnior.

Na segunda-feira, dia 09 de maio, os poetas do
Movimento de Arte Aldravista (ALDRAVA
LETRAS E ARTES), Andreia Donadon
(Diretora de Projetos Culturais), Gabriel Bicalho
(Presidente) e José Benedito Donadon Leal
(Vice-presidente), assinaram o termo de fomento
com a Prefeitura Municipal de Mariana, através
do prefeito Juliano Vasconcelos e a Secretária de
Educação, Carlene Almeida.
O projeto prevê a publicação de um livro
didático para todas as escolas da Rede
Municipal de Ensino de Mariana, contendo
atividades sobre as ALDRAVIAS.
Os exercícios foram aplicados em escolas de
Minas e Santa Catarina (com 10 dissertações de
mestrado, 02 doutorados
e 02 TCCS em
universidades federais), além da reinserção do
Jornal Literário Aldrava Cultural.
O livro contém 08 sessões de atividades de
Literatura, Língua Portuguesa, Matemática,
Química, Alfabetização, Patrimônio Imaterial e
Material e Artes; do Ensino Fundamental (anos
iniciais e ﬁnais) ao Ensino Médio.
Participam do livro: NO CAMINHO DAS
ALDRAVIAS: O ABC DAS ALDRAVIAS, os
educadores: Weliton Leão (Doutorando em
Estudos da Linguagem- CEFET-MG), Luciana
Amaro (Mestre Letras - UFMG), Denise
Izaguirre (Mestre em Letras), Wanderley
Renato ( Bacharel e Licenciado em Química)
Andreia Donadon (Mestre e Doutoranda em
Educação), Doutora Ana Cristina Martins
(Professora Universitária - Lisboa), Giseli
Barros (Mestre em Letras), Goretti de Freitas
(Especialista em Educação), José Luiz
Foureaux de S. Júnior (Pós-doutor em
Literatura) e J.B.Donadon-Leal (Pós-doutor em

Letras).
2022, com publicação de textos de autores de
Serão distribuídos 8.000 exemplares do Mariana/Minas/Brasil e exterior, entrevistas
J O R N A L L I T E R Á R I O A L D R AVA culturais, poesias, artigos e ensaios culturais.
CULTURAL (22 anos), de julho a dezembro de
A comissão editorial é formada por: Gabriel

Bicalho, Andreia Donadon, J.B Donadon-Leal,
J.S.Ferreira e José Luiz Foureaux de Souza
Júnior.
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INICIADA VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE EM BEZERRAS
DE TRÊS A OITO MESES DE IDADE
@jornalpanetus Mariana realiza a primeira campanha de vacinação do ano contra a Brucelose.
fracos, causando prejuízo à produção do rebanho.
Além disso, a Brucelose pode passar do animal
para o ser humano, provocando sintomas como
febre, cansaço, dor de cabeça, fraqueza ou até
mesmo levar o indivíduo a óbito.
Para solicitar a vacina, o produtor deve entrar em
contato com a Secretaria de Desenvolvimento
Rural, informando qual o melhor dia e horário
para a vacinação, o endereço da propriedade e um
telefone de contato.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural, iniciou
a primeira Campanha de Vacinação do ano contra
a Brucelose em Bezerras de três a oito meses de
idade.
A campanha é promovida pelo Instituto Mineiro
de Agropecuária (IMA), responsável pelo
acompanhamento das campanhas contra
brucelose em Minas Gerais, e tem como prazo
para vacinação até o dia 30 de junho. A ação faz
parte do Programa Nacional de Controle e
Erradicação da Brucelose e Tuberculose
(PNCEBT).
A doença é causada pela bactéria Brucella
abortus e pode ocasionar o aborto em Vacas no
ﬁnal da gestação ou no nascimento de Bezerros

A Secretaria ﬁca localizada no Centro de
Convenções, na Av. Getúlio Vargas, 110, Centro.
Para mais informações, ligue: (31) 3558-4173.
Por Marina Ferreira

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!

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

IRON BIKER: JULIANO DUARTE
CONFIRMA EDIÇÃO 2022
PARA OS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO
@jornalpanetus

Evento é a maior competição de mountain bike da América Latina.

Nos dias 16, 17 e 18 de
setembro, a cidade de Mariana
será, novamente, a casa do Iron
Biker Brasil, a maior
competição de mountain bike
da América Latina, e receberá
milhares de pessoas amantes da
modalidade.
Mariana é a cidade sede desde
2013 e o evento reﬂete em
pontos importantíssimos no
fomento à cultura, turismo e
economia de Mariana. De
acordo com uma pesquisa
referente ao evento de 2019 última edição de forma
Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA

completa antes da pandemia - a
aceitação e retorno para o
município ultrapassa a casa dos
90%.
Juliano Duarte, prefeito em

exercício da cidade de Mariana
agradece ao Lucas, Marcos e
Gil, pela visita e parceria e
reaﬁrma que estará sempre
aberto a essas e outras parcerias.
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VEREADORES AGRADECEM AO DEPUTADO THIAGO COTA
PELOS INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO DE MARIANA
@jornalpanetus Desenvolvimento da educação é a base de atuação do deputado Thiago Cota em Mariana.
deputado porque os R$ 40 mil
direcionados para a Escola Dom
Oscar de Oliveira, em Santa Rita
de Cassia, irão beneﬁciar toda a
comunidade”, frisa Preto.
O vereador Zezinho Salete havia
solicitado recursos para a Escola
Municipal Serra do Carmo,
localizada no subdistrito de Padre
Viegas. Foram direcionados R$ 40
mil para o centro educacional.
Também receberão os recursos as
escolas de Barro Branco, de
Barroca e Jadir Macedo, instalada
em Monsenhor Horta.

O deputado Estadual Thiago Cota
(PDT), direcionou R$ 200 mil para
a compra de mobiliário e
equipamentos de escolas da rede
municipal de Mariana. O recurso é
proveniente de emendas
parlamentares e irá beneﬁciar cinco
instituições.
Para agradecer os recursos, os
vereadores Manoel Preto e
Zezinho Salete estiveram no
gabinete do parlamentar na
Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), em Belo
Horizonte. “Agradeço ao

EPAMIG E UFV DISTRIBUEM MUDAS DE PLANTAS MEDICINAIS
PARA AGRICULTORAS DA ZONA DA MATA MINEIRA
@jornalpanetus Objetivo do projeto é incentivar o cultivo para geração de renda de agricultoras familiares do município de Diogo de Vasconcelos.
A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
(Epamig) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV)
promoveram a distribuição de mudas de quatro espécies
medicinais para agricultoras do município de Diogo de
Vasconcelos, região Central do estado. As mudas,
produzidas na Epamig Sudeste, fazem parte de um projeto
que tem como objetivo a geração de renda e a melhoria da
saúde de famílias agrícolas da Zona da Mata mineira.
Além da Epamig e da UFV, o projeto conta com a parceria
da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e das secretarias
municipais de Agricultura e Saúde de Diogo de
Vasconcelos.
Segundo a pesquisadora da Epamig Maira Fonseca, foram
distribuídas mais de mil mudas de funcho, manjericão,
alecrim e erva-baleeira. As espécies constam na Relação
Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema

Único de Saúde (Renisus), criada com o intuito de estimular
a pesquisa e promover o uso seguro das plantas no SUS.
“No Brasil, as pesquisas com espécies medicinais têm
incentivo federal e estadual. Por isso, há necessidade de
estimular o cultivo e a produção sustentável de plantas
medicinais com foco na obtenção de matérias-primas
vegetais de qualidade”, aﬁrma.
Maira Fonseca conta, ainda, que as mudas foram entregues
para nove agricultoras familiares de Diogo de Vasconcelos.
A pesquisadora percebe que as mulheres são mais
interessadas no cultivo de plantas medicinais e no cuidado
com a saúde de suas famílias. Os próximos passos serão o
agendamento de oﬁcinas com as agricultoras e novas
entregas de mudas, já nos próximos meses.
“Serão produzidas mudas de mais quatro espécies
medicinais listadas na Renisus: hortelã rasteira, hortelã
pimenta, calêndula e alecrim. É preciso destacar que todas

as espécies foram selecionadas de acordo com o interesse
das próprias agricultoras de Diogo de Vasconcelos. Além
disso, o município também tem muito interesse na
implantação da Farmácia Viva por meio de edital do
Ministério da Saúde. Estamos trabalhando em conjunto
para a concretização desse interesse", conclui.
Epamig e Farmácias Vivas
O Ministério da Saúde instituiu no Sistema Único de
Saúde (SUS), em abril de 2010, as Farmácias Vivas. O
objetivo é garantir à população o fornecimento de plantas
medicinais e de ﬁtoterápicos como opção terapêutica aos
usuários do SUS.
Ao longo dos últimos anos, a Epamig tem desenvolvido
pesquisas para aprimorar tecnologias de cultivo, colheita e
pós-colheita de espécies medicinais listadas na Renisus. As
ações da empresa contribuem para a produção sustentável
de plantas medicinais com qualidade ﬁtoquímica, dentro

dos padrões recomendados pela Farmacopeia Brasileira.
“Aspectos culturais também são resgatados e fortalecidos
com o trabalho das Farmácias Vivas nos municípios
mineiros. Isso evidencia a importância da união do
conhecimento popular com o conhecimento cientíﬁco para
o bem da sociedade. Além disso, a interação da Epamig
com as equipes das Farmácias Vivas proporciona
identiﬁcação de novas demandas de pesquisas”, aﬁrma a
pesquisadora da Epamig, Marinalva Woods.
Livro gratuito sobre plantas medicinais
Parte dos resultados das pesquisas da Epamig com
espécies medicinais de interesse do SUS estão disponíveis
no livro “Produção sustentável de plantas medicinais”,
disponibilizado para download gratuito no site da empresa.
O livro apresenta tecnologias adequadas para cultivo,
colheita e pós-colheita de 14 espécies medicinais, além de
boas práticas agrícolas na produção de plantas medicinais.

@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
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SOLIDARIEDADE: MARIANA LANÇA CAMPANHA DO
AGASALHO 2022: AQUEÇA ESSA CAUSA!
@jornalpanetus

Vamos juntos ajudar quem sofre neste frio.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania, por meio do Centro POP, iniciou a
Campanha do Agasalho 2022! Com o inverno
chegando, quem mais sofre, certamente, são as
pessoas em situação de vulnerabilidade, por
isso, a sua solidariedade é muito importante.
A ação conta com a arrecadação de agasalhos
para serem distribuídos à essas pessoas. Desta
vez, as solicitações de doações são de
cobertores, mantas e roupas de frio, como:
toucas, calças, blusas, meias, luvas, sapatos e
outros tipos de agasalhos serão recolhidos e,
posteriormente, encaminhados às pessoas que
necessitam.
Para facilitar as arrecadações, foram
disponibilizados alguns Pontos de Coleta na
cidade, na qual os interessados em ajudar
podem veriﬁcar os dias e os horários do local
mais próximo.

Conﬁra:
PONTOS DE COLETAS
Imobiliária Cabanas Freitas e Oliveira (Rua
Diamantina, 181 A) → 9h às 17h
12 Society Bar → dia de semana: a partir das
17h / ﬁnais de semana: 8h às 17h
Centro POP → 8h às 17h
Prédio da Prefeitura → 8h às 17h
Casa dos Conselhos Rosário → 8h às 12h e 13h
às 17h
ICSA → 8h às 21h
Prédio Guarda Municipal do Cabanas → 8h às
17h
Restaurante Vila Real → 11h às 15h
Seja você também um apoiador e doe um
agasalho! Para mais informações entre em
contato pelo número 3557- 4185.
Por Luciana Cristine

INVESTIMENTO: CAIXA ESCOLAR RECEBE PRIMEIRA PARCELA
DO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS
@jornalpanetus

Segunda parcela pode ocorreu em agosto.

A Secretaria Municipal de Educação, realizou,
no mês de abril, o pagamento da primeira parcela
do Programa Municipal Dinheiro Direto nas
Escolas (PDDE) para todas as unidades da Rede
Municipal de Ensino. O programa, criado a ﬁm de
oferecer assistência ﬁnanceira em favor das
creches e escolas, estimula a aquisição de recursos
de acordo com as necessidades particulares de
cada unidade escolar.
O auxílio abrange ações como: a melhoria da
infraestrutura física e pedagógica das instituições,

mais de 9 mil alunos da Rede Municipal de
Ensino.
O recurso tem como base a quantidade de alunos
matriculados nas unidades educacionais,
considerando o estimado anualmente pelo
Educacenso-ﬁnal. O pagamento foi feito
diretamente aos Caixas Escolares das instituições
e a segunda parcela está prevista para o mês de
agosto.
o reforço da autogestão escolar nos planos
ﬁnanceiros, administrativos e didáticos, e outros

mecanismos que vão contribuir para elevar a
qualidade e a comodidade do ambiente escolar dos

Por Natália Silva
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VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO: MARIANA INICIA
CAMPANHA DO MAIO AMARELO
@jornalpanetus Mês é importante para prevenir acidentes e reduzir casos de violência no trânsito.
A Secretaria de Defesa Social, iniciou a
Campanha Maio Amarelo. Com o intuito de
prevenir acidentes e diminuir casos de violência
no trânsito, a iniciativa orienta sobre condutas
que motoristas e pedestres devem ter ao
transitarem dentro e fora da cidade.
A ação, marcada por um laço amarelo, emite o
emblema “juntos salvamos vidas!”, ressaltando
que em conjunto e tomando as decisões
corretas, dentro das leis estabelecidas, podemos
evitar possíveis acidentes e perdas. Algumas
atitudes como, utilizar cinto de segurança, não
dirigir após ingerir bebida alcoólica, fazer uso
de capacete e atravessar na faixa de pedestre são
algumas das ações que colaboram para a

campanha.
De acordo com a Agente da Guarda Civil
Municipal, Maria do Carmo, o movimento
Maio Amarelo surge com o intuito de chamar a
atenção de toda a população e do poder público
para a segurança no trânsito. “Todos são
responsáveis, seja o poder público com suas
ações ou a sociedade enquanto condutora e
pedestres sendo responsáveis nos seus atos. É
muito importante para Mariana adotar essa
campanha, que tem o objetivo de diminuir ou
zerar os acidentes e mortes nas vias aqui na
região. Por isso, é muito importante que todos
assumam esse compromisso”, relatou.
Por Isabela Jorge

ESTÍMULO: MARIANA REALIZARÁ PRIMEIRO FEIRÃO DE
AUTOMÓVEIS
@jornalpanetus Equipe responsável pela Organização do Primeiro Feirão realiza reunião de detalhamento do projeto.
Dando início ao Primeiro Feirão Marianense
de Automóveis, aconteceu a reunião de
apresentação do projeto e deﬁnição de
estratégias para a sua realização. Como medida
para fomentar o mercado automotivo, após o
período pandêmico, foi realizado, no Centro de
Convenções, um alinhamento dos organizadores
e empreendedores do ramo automobilístico do
município, a ﬁm de deﬁnir medidas sobre o
projeto.
A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, com apoio da

Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconﬁdentes e Alto Paraopeba
(ADESIAP), realizará o evento em meados de
2022 e espera atrair consumidores de toda a
Região dos Inconﬁdentes.
A iniciativa visa facilitar a diversiﬁcação
econômica, atrair consumidores para o ramo e
atuar como multiplicador de incentivo ao
consumo. Com empreendedores já conﬁrmados,
a expectativa é de que mais um evento de
sucesso se concretize em solo marianense!
Por Giovanna Pereira
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OPORTUNIDADE: MARIANA ABRE INSCRIÇÕES PARA O
CONCURSO PÚBLICO
@jornalpanetus

Taxa deve ser paga de acordo com o cargo, sendo de R$60,00 para cargos de nível médio e médio técnico e de
R$100,00 para cargos de nível superior.

A Prefeitura Municipal de Mariana, junto com a
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
(FUNDEP), divulga prazo para as inscrições do
Concurso Público destinado a selecionar
candidatos para o provimento de cargos de nível
superior, médio e médio técnico. O período de
inscrição iniciou-se na segunda-feira (09/05), e se
estende até o dia 10 de junho de 2022, às 17h.
São oferecidas 93 vagas de várias áreas,
incluindo: Guarda Municipal, Enfermeiro,
Engenheiro, Professor, Farmacêutico, entre outros.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o site
www.gestaodeconcursos.com.br. Na inscrição,
uma taxa deve ser paga de acordo com o cargo,
sendo de R$60,00 para cargos de nível médio e
médio técnico e de R$100,00 para cargos de nível
superior. Os interessados poderão concorrer para
duas vagas de diferentes níveis de escolaridade,
sendo: médio e superior ou médio/técnico e

recursos para qualquer etapa do concurso, sendo de
exclusiva responsabilidade do candidato realizar o
procedimento nos termos do Edital, na Gerência de
Concursos da FUNDEP, situada à Av. Presidente
Antônio Carlos, 6.627, Unidade Administrativa II,
3º andar, Campus Pampulha da UFMG em Belo
Horizonte, MG (acesso pela Av. Antônio Abrahão
Caram, Portão 2), no horário das 9h às 11h30 e das
13h30 às 16h30 (exceto sábados, domingos e
feriados) e na Prefeitura de Mariana durante dias
úteis, no horário de 8h às 11h e de 13h às 16h.
Conﬁra os cargos disponíveis e mais informações
no edital completo:

superior, cujas as provas serão realizadas em
horários distintos.
Será disponibilizado, às pessoas que não tiverem

acesso à internet, um computador e uma
impressora com tinta e papel para que possam
realizar inscrições, requerimentos, solicitações e/ou

http://www.mariana.mg.gov.br/uploads/prefeitura
_mariana_2018/diario_oﬁcial_pmm/o_monument
o_n_2095_06-05-2022.pdf
Por Daisy Silva

CACHOEIRA DO BRUMADO
@jornalpanetus

Marco Bala

Ali daquele calendário
Lado esquerdo do armário
Já despencou muito fevereiro
Feito a cachoeira do Brumado
Até parece que foi ontem
Que ela estava ao meu lado

Curtindo um céu enluarado
Prateando as águas do lugar
Onde andará a guria
Que esculpia em meu coração
Que o amor é eterno enquanto
dura

Posto que é chama e paixão
Dos meus olhos brotam agora
Como minas d'água duas
nascentes
Recordações daqueles instantes
Que feito cachoeira ganham vazão

Cachoeira do Brumado ...
Cachoeira do Brumado
De Mariana ... Minas Gerais
Cachoeira do Brumado ...
Cachoeira do Brumado
Dos meus uais ... dos meus ais
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ENVOLVIMENTO E ESTÍMULO: VEM AÍ A SEGUNDA SEMANA
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MARIANA
@jornalpanetus Evento é oportuno para divulgação de negócios, estímulo econômico e encontro estratégico para o desenvolvimento de parcerias.

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!

Buscando auxiliar e estimular os mais de 5 mil
comerciantes de Mariana, aconteceu, no Centro de
Convenções, o Pré-lançamento da Segunda Semana de
Desenvolvimento Econômico de Mariana, realizada
pela Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e em parceria com a
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social dos
Inconﬁdentes e Alto Paraopeba (ADESIAP).
Durante o Pré-lançamento, comerciantes se
reuniram com a organização para conhecerem mais
sobre a estrutura do evento, que será realizado nos
dias 27 a 30 de setembro. Além disso, foi realizada a
venda de estandes com desconto para
empreendedores locais, onde mais de 20% das
unidades foram adquiridas.
Após o sucesso da primeira edição, os colaboradores
levantam altas expectativas para o segundo ano.
Pedro Marinho, representante da ADESIAP em
Mariana, espera gerar impactos positivos para o
comerciante: “Nossa intenção com o evento é
fomentar a economia local, trazer resultados aos
expositores e ajudá-los a alavancar ainda mais as
suas marcas para a população, outras empresas e
empresários grandes e pequenos do município e da

região” relatou.
O evento terá o formato de uma “Feira de
Negócios”, onde os empresários podem adquirir os
estandes através do representante Gustavo Borges,
que atende no número (31) 98255-6917. O
pagamento será aceito no Dinheiro e PIX, em até
duas vezes, e no Cartão de Crédito, em até quatro
vezes. Participe!
Por Giovanna Pereira

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

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

Telefone: (31) 3558-4354
Endereço: R. Sete Lagoas, 20 - cabanas,
Mariana - MG
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ESPORTE: MARIANA REALIZA CADASTRO
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
@jornalpanetus Ação tem como objetivo levantar dados para projetos esportivos no município.
A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Esportes e
Eventos, realiza o cadastro de pessoas com deﬁciência no município.
O objetivo principal é fazer um levantamento do número de pessoas,
quais os tipos de deﬁciência e onde moram, para futuras políticas
públicas, projetos esportivos, lazer, ações de inclusão e capacitação.
O cadastro será realizado até o dia 09 de junho (quinta-feira),
podendo ser estendido. As pessoas ou familiares que se
interessarem em realizar o cadastro devem acessar o formulário e
preencher todas as informações solicitadas. Os dados
disponibilizados serão avaliados e posteriormente a Secretaria
entrará em contato com as pessoas que forem aptas a participar dos
projetos.
Por Lívia Vieira

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

SOLICITAÇÃO DO VEREADOR
EDIRALDO PINICO É ATENDIDA E RECURSO
NO VALOR DE 40 MIL REAIS SERÁ DESTINADO
PARA EDUCAÇÃO EM BARRO BRANCO
@jornalpanetus Emenda parlamentar é do deputado estadual Thiago Cota.
Através de emenda parlamentar do
Deputado Estadual Thiago Cota
(PDT), uma solicitação do vereador
Ediraldo Ramos – Pinico
(AVANTE) foi possível conseguir
um grande recurso que será
destinado a Escola Municipal de
Barro Branco.
Este recurso chega com o objetivo
de comprar novos equipamentos
para a escola. Investir em educação
e esporte são premissas do
vereador Pinico em Mariana. A
educação é porta de entrada para o
progresso da nação.
“Muito feliz com mais uma
solicitação de nosso mandato e
atendida pelo deputado que é de
berço da nossa cidade. Meu amigo
e parceiro atendendo mais uma
demanda para nossa querida
cidade de Mariana.” Destaca
Ediraldo.

COMPROMISSO COM O SOCIAL
@jornalpanetus

A luta por todo município de Mariana é precisa e contínua.

A luta e a vitória da manutenção e reforma
da Escola Estadual Dona Repara Dias de Oliveira
é uma árdua batalha de conquista da educação.
Um trabalho sério e comprometido de José Jarbas
Ramos Filho – Zezé de Nego, do Prefeito em
exercício da cidade de Mariana Juliano Duarte, do

deputado estadual Thiago Cota e toda comunidade
de Cachoeira do Brumado.
Uma parceria entre o Governo do Estado de
Minas Gerais com envolvimento da Secretaria
de estado de Educação de Minas. A luta pela
educação é primordial e contínua.
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COLETA SELETIVA: CONSCIENTIZAÇÃO MARCA O
DIA D EM CACHOEIRA DO BRUMADO
@jornalpanetus Ação mobilizou a população do distrito e reforçou a importância da Coleta Seletiva.

Fotos: Larissa Viana / Divulgação

A Secretaria de Meio Ambiente, a Defesa Civil e a CAMAR
(Associação de Catadores de Mariana), realizou o dia D com a
comunidade de Cachoeira do Brumado. A ação mobilizou os
moradores do distrito para conscientização sobre a Coleta
Seletiva e cuidados com o meio ambiente.
A mobilização iniciou no trevo, onde foi realizada uma
catação do lixo deixado à beira da via. Após o "Trajeto
Caminho Limpo", a concentração aconteceu no adro da
Igreja Nossa Senhora da Conceição, com os alunos da
Escola Estadual Dona Reparata, em que os estudantes foram
orientados sobre o recolhimento dos materiais que são
possíveis de serem reciclados e quais são os dias em que a
CAMAR realiza a coleta.
Durante a ação, as crianças contaram com um espaço
lúdico, pintura facial pula-pula, algodão doce e pipoca.
Foram momentos de lazer, que uniram conscientização e
diversão, em um mesmo lugar e para todas as crianças. Maria

da Conceição Aparecida, presidente e fundadora da
CAMAR, ressalta a ação integrada, “o trabalho de
conscientização que realizamos desde 2008 é em prol do
planeta e do meio ambiente, mas é importante que cada um
de nós faça a sua parte", ressaltou.
Coleta seletiva
Em 2021, 777 mil toneladas de lixo foram recolhidos nas
ruas de Mariana através da CAMAR. A coleta acontece de
forma programada em cada localidade e é importante o
esforço coletivo da população dos bairros e distritos. A
separação do lixo em reciclável e não reciclável é um ato de
cidadania e auxilia na preservação do meio ambiente, na
saúde pública, reduz a exploração dos recursos naturais e o
consumo de energia, gera trabalho e renda para os catadores,
além de muitos outros benefícios. Faça a sua parte!
Por Larissa Viana
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MÊS DE HOMENAGENS NO SINDICATO METABASE
MARIANA
@jornalpanetus

facebook.com/JornalPanetus

Neste mês de maio o Sindicato Metabase Mariana homenageia
todos os trabalhadores e também todas as mães. Para marcar estas
datas tão importantes estamos promovendo duas campanhas, a do
Mês do Trabalhador, onde você, nosso associado atualizando seu
cadastro já concorre à centenas de brindes, e nossas associadas,
que são mães, ganham um ensaio fotográﬁco pocket que será
realizado na nossa sede, em Mariana.
Basta ligar no (31) 3557-2019, ou (31) 98338-0867, atualizar seu
cadastro ou marcar seu horário, para a realização da sessão
fotográﬁca.
E você, trabalhador da área da mineração que ainda não se
sindicalizou, compareça à nossa sede e sindicalize-se, além de
você ter uma equipe especializada que luta pelo cumprimento de
todos os seus direitos, ao sindicalizar-se você ainda conta com
inúmeras vantagens, como descontos em vários estabelecimentos
parceiros, equipe jurídica, plano de assistência à saúde com
valores acessíveis, e muito mais. Não perca mais tempo e venha
para o Sindicato Metabase Mariana!
Um Sindicato forte e consolidado é fruto da sua participação!

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

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

(31) 98495-9101
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QUALIDADE DE VIDA: JULIANO DUARTE ENTREGA O POSTO
INTEGRADO DE SEGURANÇA NO DISTRITO DE FURQUIM
@jornalpanetus
Vereador Professor João Bosco esteve presente e agradeceu pelo Posto Integrado de Segurança.
@jornalpanetus
A Secretaria de Defesa Social, inaugurou o Posto Integrado de
Segurança Pública, localizado na Antiga Estação de Furquim.
Com o intuito de garantir maior segurança para a região, o posto
será utilizado por agentes da Guarda Civil Municipal, Polícia
Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A unidade terá
funcionamento até as 19 horas e contará com ronda 24h.

Foto: Maria Fernanda Viana / Divulgação

Assim como a estrutura que anteriormente
foi implementada na sede, no bairro
Cabanas, os órgãos de segurança pública
pretendem criar uma proximidade com a
população e em conjunto construir um
ambiente mais seguro. Para prevenir
ocorrências na região, o policiamento será
preventivo e de ação imediata. Tal serviço
consiste na construção de uma referência
para as comunidades, a ﬁm de atender as

necessidades dos moradores, analisar e
responder aos problemas de segurança
pública e melhorar a qualidade de vida da
comunidade local.
De acordo com a subsecretária da Defesa
Social, Raquel de Souza, esse investimento
proporciona melhorias no trabalho da GCM
e integra a população na construção de
segurança para a cidade. “O posto integrado
de segurança pública é importante nas

comunidades, pois aproxima a Guarda
Municipal das outras esferas de segurança
ao buscar soluções e caminhos junto com a
sociedade para a prevenção da violência,
da criminalidade e dos problemas no
trânsito. O policiamento de proximidade
nos possibilita ouvir a população e fazer
com que o público alvo participe da
construção da solução”, ressaltou.
Por Isabela Jorge
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CÂMARA DE MARIANA COBRA SOLUÇÃO PARA GARANTIR
TRANSPORTE A PROFESSORES DE MONSENHOR HORTA
@jornalpanetus Transporte é uma necessidade básica e prioritária no que diz respeito a educação.
O transporte para professores da
Escola Estadual de Monsenhor Horta
foi tema de debate na reunião ordinária
da Câmara de Mariana realizada na
última segunda-feira (09/05). Os
parlamentares cobraram uma solução
imediata para esse impasse, uma vez
que os professores da rede estadual de
ensino não podem mais utilizar o

transporte que a Secretaria Municipal de
Educação oferece aos alunos e
educadores da rede municipal, por
motivo de lei.
Atendendo à solicitação do vereador
Marcelo Macedo (MDB), o diretor da
escola, Marco Antônio, utilizou a
Tr i b u n a L i v r e p a r a r e l a t a r a s
diﬁculdades que esses proﬁssionais

estão passando para chegar até a instituição de ensino.
De acordo com o diretor, muitos já informaram que sem
o transporte não há como lecionar para os alunos de
Monsenhor Horta. “Já tive que assumir duas turmas no
dia de hoje por falta de professores. Muitos me disseram
que vão abrir mão do cargo no Estado porque não têm
como vir dar aula em nossa escola”, informou o diretor.
Para o vereador Marcelo Macedo a solução desse
impasse seria a liberação, por parte da Secretaria
Municipal de Educação, para que esses proﬁssionais
possam utilizar uma van que atende a escola da
comunidade de Campinas. “Fui informado que esse
veículo sai de Mariana com apenas um passageiro e que
vai assim até Monsenhor Horta. Esse problema está
fácil de resolver. É só autorizar que os professores da
escola estadual utilizem essa van”, pediu Macedo.
A secretária de Educação de Mariana, Carlene Almeida,
participou da reunião e explicou que o veículo destacado
pelo vereador também atende outros proﬁssionais da
rede municipal de ensino. A secretária ressaltou que o
problema do transporte dos professores da escola

estadual de Monsenhor Horta tem sido tratado com
muito respeito e empenho de todos, porém a Secretaria
Municipal de Educação esbarra em leis que impedem,
neste momento, de viabilizar o apoio que os professores
merecem. “Já analisamos diversas situações, mas até o
momento não temos como solucionar esse problema.
Sabemos da importância desse transporte e que a falta
dele vai acarretar diﬁculdades para esta importante
comunidade, mas temos que cumprir leis”, enfatizou a
secretária.
Foi agendada uma reunião entre a direção da Escola
Estadual de Monsenhor Horta, Prefeitura de Mariana e
Câmara Municipal para esta semana. O presidente do
Legislativo, vereador Ronaldo Bento (PSB), também
nomeou uma comissão especial composta pelos
vereadores Marcelo Macedo, José Antunes "Zezinho
Salete" (MDB) e Sônia Azzi (DEM) para acompanhar
esse caso junto à Comissão Permanente de Educação da
Câmara, formada pelo vereador Maurício da Saúde
(AVANTE), Edson Agostinho "Leitão" (CIDADANIA)
e Ricardo Miranda (REPUBLICANOS).
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VEREADOR JOÃO BOSCO: FURQUIM AGORA TEM SEGURANÇA
PÚBLICA PARA PERMITIR QUALIDADE DE VIDA PARA O POVO
@jornalpanetus Posto Integrado de Segurança Público é composto por Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.
Na última semana a comunidade de
Furquim ﬁcou em festa com a instalação do
Posto de Segurança Integrado. O espaço é
disponível para a Guarda Municipal, Polícia
Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
O vereador Professor João Bosco (PDT),
cobrou e indicou por várias vezes a
necessidade de implementação de um espaço
que atendesse a segurança do distrito.
Agora, é uma realidade. A pedido do
vereador chega em Furquim essa que sem
dúvida é uma grande conquista. “A instalação
deste posto de guarnição era um sonho de
todos os moradores do distrito de Furquim.
Agora, com as cobranças do nosso mandato o
espaço é uma realidade.” Destaca João
Bosco.
O tema segurança pública sempre foi um dos
mais discutidos no distrito. O vereador
desempenhou um árduo trabalho para
realização deste feito na comunidade.
“Agradeço a gestão do prefeito em exercício
Juliano Duarte e de todos os envolvidos na
realização e construção do Posto Integrado.
Qualidade de vida para Furquim é o resultado
deste trabalho.” Enfatiza o vereador.

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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O SORRISO DO MESTRE!
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

A pergunta, desta vez, foi feita por uma jovem
catequista (chamá-la-ei Bia): – Diácono, Jesus
Cristo sorriu alguma vez? Existe, insistiu ela,
trecho de algum Evangelho que fale de Jesus
sorrindo? Olhava-me, esperando uma resposta.
– Perguntas intrigantes, disse eu, tentando
ganhar tempo para tentar respondê-la. Depois de
alguns segundos, continuei: – Acho que sim,
para sua primeira pergunta; e vou ter que
veriﬁcar, para a segunda. Pronto! A Bia tinha
acabado de plantar em meu coração uma
inquietação. Teria Jesus negado essa experiência
humana universal de contentamento e de
felicidade? O texto abaixo foi a tentativa de
respondê-la, depois de alguns dias pensando na
questão.
“Querida Beatriz, cujo nome signiﬁca 'aquela
que traz felicidade'! Cultivei no coração tuas

@jornalpanﬂetus

duas perguntas e quero agora respondê-las, pois
incrivelmente encheram meu coração de
alegria!! Honraste, assim, o nome que te deram!
Comecemos pela segunda pergunta: não há
trecho algum dos Evangelhos que nos apresente
Jesus sorrindo. Mas vejamos bem, nem tudo o
que Jesus fez, falou ou ensinou está no
Evangelho!! O testemunho que encontramos ali
é para que creiamos. Muito mais ele fez, falou e
ensinou (João21,25). Penso que em relação ao
sorriso de Jesus, não devemos ser literais!
Devemos, sim, ser contemplativos. Isso mesmo!
Contemplar os gestos e ações de Jesus, e ver
neles uma linguagem não verbal que deixava
transparecer, sem dúvida alguma, um celestial
sorriso que iluminava frequentemente seu rosto.
A Palavra nos ensina que a 'alegria do coração
transparece no rosto' (Provérbios 15,13). Assim,

penso responder sua primeira pergunta. Como
não ver um sorriso no rosto do Mestre ao
resgatar a dignidade da mulher adúltera prestes a
ser apedrejada por uma geração hipócrita (João
8, 1-11)? Como não ver um sorriso no rosto do
Mestre quando os discípulos, tendo sido
enviados dois a dois, voltaram para casa
exultando de alegria por terem expulsados
demônios e curados tantos e tantos? Como não
ver um sorriso no rosto do Mestre depois d'Ele
reviver seu amigo Lázaro, a quem tanto amava?
(João 11, 3.5.33-36). Como não ver um sorriso
no rosto do Mestre quando, por ocasião das bemaventuranças, Ele diz: 'Bem-aventurados vocês
que agora choram, pois haverão de rir' (Lc 10,
21)? Certamente Jesus sorria Bia! Um sorriso
radiante e revelador da inteireza de um ser todo
voltado para Deus, em íntima sintonia, e voltado

para a humanidade de quem se fez servidor”.
A Bia tinha ouvido dizer que o sorriso era
pecado; que pelo riso nossa alma se distrai da
verdadeira seriedade da salvação e corria o risco
de se perder! Herança da história, que não cabe
aqui. Felizmente, ela aprendeu versão menos
trágica e, ao que tudo indica, mais verdadeira.
Não neguemos um sorriso sincero e verdadeiro
às pessoas. Se ouvimos sempre dizer que os
olhos são a janela da alma, ousemos crer que o
sorriso é seu reﬂexo!! Como não crer que o
Espírito Santo encha de alegria nosso sorriso e
através dele e nele quer continuar a manifestar
radiosamente a alegria de Deus em nos amar?
robsonﬁl@gmail.com

EDUCAÇÃO É A BASE DE ATUAÇÃO DO VEREADOR
TIKIM MATHEUS EM MARIANA
@jornalpanetus

Indicação do vereador garante materiais escolares para 9 mil alunos em Mariana.

Mais de 10 mil kits escolares estão sendo distribuídos nas escolas
municipais. Um investimento que estrutura completamente o dia a
dia dos alunos e professores, gerando mais qualidade de ensino e
incentivo ao aprendizado.
Educação forma cidadãos e é uma das prioridades da gestão
Juliano Duarte (Cidadania) e do vereador Tikim Matheus
(Cidadania). São mais de 9 mil alunos e 900 proﬁssionais na rede

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

de ensino e todas as ações em favor do desenvolvimento no setor
permanecerão.
“Agradeço ao nosso prefeito Juliano Duarte que não mede
esforços para desenvolver um trabalho sério e principalmente no
setor da educação. É nas crianças que poderemos ter um futuro
digno.” Destaca Tikim Matheus.
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ENVOLVIMENTO: JUSTIÇA INAUGURA NOVO FÓRUM EM
OURO PRETO E MUNICÍPIO VAI GANHAR UM NOVO MUSEU
@jornalpanetus Inauguração contou com a presença de autoridades do município e do estado.
O prefeito Angelo Oswaldo e a vice Regina
Braga, participaram na última quarta-feira, 04 de
maio, da inauguração do novo Fórum da
Comarca de Ouro Preto. O desembargador
Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, e a juíza diretora do
Foro, Ana Paula Lobo Pereira de Freitas,
presidiram a cerimônia. A obra, inteiramente
custeada pelo Poder Judiciário, a partir de
disponibilização de terreno pelo Estado, teve
orçamento de aproximadamente R$ 8,2 milhões.
Segundo a juíza Ana Paula, “o novo espaço é
um anseio antigo da comunidade, que vai dar
maior acessibilidade e mobilidade aos
usuários, um olhar sincero e amoroso do
Judiciário às demandas diárias dos servidores.
É um carinho e respeito à população ouropretana”, disse ela.
“É uma grande conquista do Poder Judiciário,
nós somos muito gratos ao Tribunal de Justiça
de Minas Gerais por esta iniciativa vitoriosa
que oferece a Ouro Preto melhores condições
no exercício da Justiça, tanto para os cidadãos
em geral, quanto para os proﬁssionais do
Direito”, celebrou o prefeito Angelo Oswaldo.
“Um dia histórico para a cidade. Uma luta

antiga de toda a sociedade e serventuários da
Justiça que hoje vê um sonho realizado. Tive o
privilégio de acompanhar toda a tratativa junto
ao Tribunal de Justiça e participei da
aprovação do Projeto enquanto secretário de
Cultura e Patrimônio na época. Hoje é
inaugurado um prédio moderno, com
acessibilidade plena, uma obra à altura do que
a população ouro-pretana merece”, corrobora o
atual chefe de gabinete da Prefeitura de Ouro
Preto, o advogado Zaqueu Astoni.
O novo prédio possui três pavimentos: espaço
para acomodação de Salão do Júri, sala da
Defensoria, Centro Judiciário de Solução de
Conﬂitos e Cidadania, Juizado Especial,
secretarias das varas judiciais, gabinetes e
arquivo. A ediﬁcação oferece facilidade de
acesso e obedece aos padrões de
sustentabilidade e eﬁciência energética. Com
instalações modernas e confortáveis e maior
capacidade de atendimento, o espaço vai
concentrar todos os serviços jurisdicionais em
um só local.
“O Tribunal de Justiça tem voltado seus olhos
para as comarcas do interior, dando espaços
m a i s a d e q u a d o s p a r a o e x e rc í c i o d a

Foto: Neno Vianna/PMOP

jurisdição”, salientou o desembargador Gilson
Soares, que preside o Tribunal até o ﬁm do mês
de junho.
O antigo prédio, situado na Praça Reinaldo
Alves de Brito, atendendo a uma sugestão da
juíza aposentada Lúcia de Fátima, que esteve
por muitos anos na Comarca de Ouro Preto,
passará a abrigar o Museu do Judiciário
Mineiro. Emocionada, a magistrada, que
retornou a Ouro Preto para a inauguração, mal
conseguia falar. “Feliz, muito feliz, estou vendo

um sonho ser realizado. É um presente para o
povo da cidade e para a família forense”,
destacou.
Do Executivo Municipal, participaram da
cerimônia, os secretários de Governo, Yuri
Assunção, da Defesa Social, Juscelino
Gonçalves, e o procurador-geral, Diogo
Ribeiro dos Santos.
Por Wellington Silva

COMÉRCIO
DE METAIS

GS

COMPRA E VENDA DE SUCATA, MATERIAIS( FERROSOS
E NÃO FERROSOS), LATINHA, METAL, BATERIA,
ALUMÍNIO EM GERAL E SUCATA DE FERRO
Telefones:
(31) 98251-6976
(31)98742-0598
(31) 98893-2948
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OFERTA DE TRABALHO: OBRAS NOS REASSENTAMENTOS
TÊM MAIS DE 400 OPORTUNIDADES DE EMPREGO
@jornalpanetus Vagas são direcionadas a empresas contratadas para trabalho em Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e no reassentamento familiar.
Estão abertas 415 oportunidades de
emprego para atuação nas obras dos
reassentamentos coletivos de Bento
Rodrigues e Paracatu de Baixo e na
modalidade de reassentamento familiar.
Nesta semana, as vagas são para:
bombeiros hidráulicos, carpinteiros,

pedreiros, marceneiros, serventes de obra,
motoristas de caminhões, dentre outras.
As oportunidades são para as empresas
contratadas pela Fundação Renova. As
vagas e os requisitos podem ser
conferidos na plataforma Recoloca Rio
Doce e no site do Sine Mariana.

O Recoloca Rio Doce é uma plataforma on-line criada
para aproximar empresas e atingidos que estão em
busca de emprego ou qualiﬁcação proﬁssional. Para se
candidatar, os interessados devem cadastrar o
currículo na plataforma. O cadastramento do currículo
não garante a contratação, mas é requisito para
concorrer às vagas.
Mão de obra local

A valorização da mão de obra local é um dos
compromissos da Fundação Renova para execução das
atividades de reparação, conforme previsto no Termo
de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e
no Termo de Acordo de Mariana. Fornecedores da
Fundação Renova também consideram a priorização
da contratação local para execução dos seus trabalhos.
Conﬁra as vagas:

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Corte de grama
Plantio
Fertilização de solo
Poda
Cerca de arame farpado
Paisagismo

(31) 98232-5151

@padulajardinagemeservicos

VOCÊ JÁ IMAGINOU A SENSAÇÃO DE APÓS UM DIA CANSATIVO DE TRABALHO, PODER
DESFRUTAR DE CONFORTO E TRANQUILIDADE NO SEU LAR? NO LOTEAMENTO NOVO
HORIZONTE ISSO TORNA-SE POSSÍVEL! Lotes de qualidade a partir de 300 m², situados em
Bandeirantes, cercados de belas paisagens, para que você e a sua família possam
compartilhar momentos únicos, e o melhor de tudo pertinho da cidade! Incrível, não é
mesmo? APROVEITE ESSA OPORTUNIDADE ÚNICA E ENTRE JÁ EM CONTATO CONOSCO:
(31) 3558-1211 / (31) 997492323. Endereço: Rua Praça Avelino de Souza Vieira, 36, Barro Preto,
Mariana / MG.
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Informações
9 8880-3046
9 8632-8731

