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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
O REAL VALOR DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO
PODER PÚBLICO EM TODAS AS ESFERAS
Política pública social precisa urgentemente de revisão para que realmente quem precisa ter direito.
A construção do programa Auxílio Brasil, uma
necessária ampliação do extinto Bolsa Família,
acabou por degradar a qualidade de uma política
pública de renda eﬁcaz em atenuar os efeitos da
extrema pobreza. Esses olhares, são visíveis
quando entramos nos municípios e observamos
a desvalorização crescente de nossa moeda.
Ademais, esse aviltamento tem um duplo
aspecto. O lançamento do novo benefício social,
em agosto de 2021, serviu de pretexto para as
manobras que desmoralizariam o teto de gastos.
A ampliação dos valores pagos, posta em
marcha neste mês, foi outra penada nas leis de
controle da despesa pública.
Contudo, o Auxílio Brasil tem valor
praticamente único, hoje de R$ 400 e com
elevação esperada para R$ 600 mensais, pago
para cada responsável por família que consiga o

benefício, isto é, não importa o número de
pessoas na família nem o nível de renda per
capita.
Além da óbvia iniquidade, é um incentivo para
que pessoas em situação de desespero criem
núcleos familiares artiﬁciais com o propósito de
receber cifras maiores. Com efeito,
multiplicaram-se as famílias de uma pessoa
apenas.
Para tanto, o programa menospreza o Cadastro
Único, o que deteriora a qualidade das
informações sobre as condições de vida dos
mais pobres. A política do governo federal em
geral sabota os conselhos de participação e
ﬁscalização que faziam parte da arquitetura do
Bolsa Família. Este era também um programa
de conhecimento das necessidades das pessoas
de baixíssima renda, de diálogo e

acompanhamento.
Ainda que com defeitos, alguns corrigidos ao
longo de 20 anos de prática, o cadastro é uma
base de dados nacional, coletada pelos
municípios, uma espécie de censo contínuo das
condições de emprego, moradia, saneamento,
saúde e educação da população carente.
Suas informações subsidiam outros programas
de assistência ou infraestrutura social. Na nova
versão digital, que poderia ser um avanço, os
dados perdem qualidade ou pouco são levados
em conta.
O aumento de valores e alcance do Auxílio
Brasil, com duração até o ﬁm do ano, em nada
trata desses problemas. Deve tirar pessoas da
ﬁla de espera, mas limita a entrada de outros
necessitados.
Esse, aliás, foi sempre um defeito do Bolsa

Família. Como famílias entram e saem de
situação de grande pobreza com frequência,
conviria criar um sistema ﬂexível quanto a
valores e elegibilidade.
Os "incentivos ao esforço individual e à
emancipação produtiva", nas palavras do
governo, não passam de fantasia. Tampouco
existe avaliação de desempenho.
Portanto, improviso interesseiro e ignorância
das boas técnicas da administração, da
experiência e dos estudos de políticas sociais
reduzem a eﬁciência de um programa de renda
essencial. Dito de outro modo, gasta-se além do
necessário para os resultados que são obtidos.
Neste contexto, reﬁro-me, também as práticas
utilizadas nos municípios que precisam
urgentemente de modiﬁcações objetivas para
que, de fato, ocorra a esperada valorização.

LINGUAGEM E SENTIDOS HUMANOS
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 linguagem nos coloca e nos tira do mundo. É a partir
da ambivalência linguística que nos conectamos com a
realidade. Pela linguagem, por meio dos seus conceitos,
palavras, ideias, fomos capazes de transmitir
conhecimentos ao longo dos tempos, realizando
História. Nossa memória foi expandida através das
conceituações acerca do mundo.
Por outro lado, vivemos hoje um empobrecimento da
linguagem. Ela perde seu poder de criação, advindo de
sua característica metafórica e poética, sendo
substituída pela ditadura da imagem. A sociedade de
consumo parece ter entendido bem que as mentes
podem ser capturadas, em seus desejos, pelos
elementos semióticos da imagem. Com advento de
tecnologias e suas redes, estamos cada vez mais
empobrecendo nossa subjetividade.
O dito popular “uma imagem vale por mil palavras” é
muito revelador desse contexto, servindo ao mercado, à
ﬁnalidade do consumo. As palavras portam
signiﬁcados e signiﬁcantes (elementos inconscientes a

elas agregados), portanto, abrem uma cadeia
inconsciente que permite a vivência da subjetividade
fora de tendências padronizadas.
O discurso dos adolescentes é paradigmático disso,
na medida em que é perpassado todo o tempo não
apenas por imagens, mas também por imagens de
ação. Tudo se passa como se fosse impossível, para
eles, sustentar algo no pensamento e falar sobre isso,
sem colocar entre parênteses o imperativo do agir
(BIRMAN, 2021, p. 133).
A linguagem se esvazia na sua dimensão poética, de
pluralidades de signiﬁcados. A linguagem
instrumental ganha espaço e não regula mais os
excessos, servindo de canalizações psíquicas dos
sintomas. Assim, o espaço assume lugar central, na
compulsão alimentar, no corpo, nas drogas, nas
virtualidades. Vivenciamos, nessa medida, um
empobrecimento simbólico das signiﬁcações
humanas. Dessa maneira, experimentados apenas
um caminho possível, tendo inﬁnitos outros (que

poderiam ser abertos pelo simbólico da linguagem)
obstruídos.
As imagens apresentadas à nossa mente portam
passividade. Nossa subjetividade e potencial criativo
ﬁca esvaziado. Por isso, quando lemos um livro e
depois assistimos um ﬁlme, temos a real sensação de
empobrecimento de entendimento. Por que isso
acontece? Com a leitura, somos convidados a criar
mundos, a fazer uso da imaginação e, dessa maneira,
vivenciamos o que o ﬁlósofo alemão, Hans-Georg
Gadamer intitulou “fusão de horizontes” entre o
mundo do texto e o mundo do leitor. A capacidade
de criar instiga nossa subjetividade, expandindo-a,
enriquecendo-a. Precisamos reunir elementos da
nossa subjetividade para compreender o universo da
obra. Ao mesmo tempo, esse universo permite abrir
novas portas, novos horizontes do nosso eu.
Por isso, a salvação do nosso mundo está no
poético. Se perdermos nossa potência criativa
perdemos a nossa humanidade (e a nossa liberdade).

DENTZRENE

99184-9384

Quando objetivamos o mundo, tentando
compreender sua totalidade e complexidade de
forma puramente conceitual, acabamos limitando
seu sentido. Não podemos, por exemplo, alcançar a
totalidade da compreensão de Deus, que a partir de
Seu mistério trinitário, sempre escapa à compreensão
plena, pois preserva uma “reserva de inﬁnito”.
Qualquer conceituação e direcionamento teológico
que tenda ao absoluto e ao fechamento está fadado à
ilusão e à limitação da pluralidade e das belezas
humana e divina.

SAUDADE DE VÓ
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
Saí de casa para buscar inspiração no vento. Sol à
meia luz cercado por nuvens. Vento sopra, cortante.
Ameaço parar meus passos, mas continuo. O frio
sempre doeu em mim. O vento já ocupa lugar de
destaque nos meus devaneios. Desperta-me.
Seguro as pontas do cabelo curto. O vento teima em
acariciar os ﬁos. Tiro a touca da bolsa. Uma folha
seca voa com o sopro da ventania. Que inveja da
liberdade da folha! Um passante pergunta-me as

horas. Respondo que estou sem relógio e sem
celular... Permito-me divagar.
Carrego uma bolsa na mão que será devolvida à
loja... Cumprimento um senhorzinho, conhecido
há mais de duas décadas. Caminha, sorridente,
com seus cachorros bem escovados e dóceis. O
meu repousa em casa, metido entre as cobertas.
Friento e mal-humorado, apesar da interesseira
docilidade, quando se aproxima o horário das
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refeições. Duas senhoras reclamam do preço do
gás. Reclamo em pensamento. A mais experiente
diz que montou um fogão à lenha na área da casa.
Lembrei-me de vó, da canjica de vó, de vó
soprando as madeiras no forno à lenha; lembrei-me
do sabor e do cheiro da comida de vó. Geração de
ferro, de trabalho árduo, sem choramingar o suor
de cada dia. Geração que se levantava antes de o sol
nascer, e dormia pelas tantas.
Geração que corrigia ﬁlhos, netos, sobrinhos e
irmãos, sem intervenções ou ameaças de outras
estâncias. Levei puxões de orelhas que agradeço,
penhoradamente, aos meus pais. Carrego ternas
lembranças da infância e da adolescência.
Compartilho esse sentimento com meu sorriso.
Um carro e uma moto passam por mim. Não me
atrevo a cruzar a faixa de pedestres, enquanto
visualizo um automóvel se aproximando. Gato
escaldado tem medo de água fria. Prossigo. Paro no
meu destino. Uma clínica? Enfrento uma pequena
ﬁla. Duas mulheres grávidas trocam experiências.
Mãe de três ﬁlhas fala sobre ilusões e desilusões da
maternidade. Permaneço em silêncio. Nada tenho a
contribuir. Escutar é minha especialidade, que não
merece compartilhamentos, a não ser com o
silêncio. Um vaso esturricado enfeita a mesinha.
Que dó! Pego água do ﬁltro. Molho a planta. A
atendente me observa com um sorriso amarelo.
Aprendi a ler o rosto e os gestos dos outros.
Aprendi a apreender olhares. Aprendi a observar o
silêncio e o vazio.
Olho minhas mãos amareladas. Acho que
carregam icterícia. Algum médico aventou essa
informação. Não é grave. Meu nome é colocado na
tela da televisão. O doutor me espera. Não gosto de
ouvir a voz monótona do computador me anunciar.
Tempo bom era a época em que o doutor falava
nosso nome, nos esperava na porta da sala, com um

sorriso no rosto. Tempo bom era poder levar umas
folhas de verdura ou broa de fubá para o doutor,
que sorria de contentamento. Época boa era ouvir
o doutor perguntar notícias dos seus pais, avós e
irmãos... Sento na cadeira do consultório,
querendo conversar. Cinco minutos bastam.
Intimido-me ao ouvir o doutor me perguntar sobre
minhas agruras físicas. Estou sentindo saudade,
doutor. Uma baita saudade. Não sei especiﬁcar o
grau. Se 1, 2 ou 3... O senhor tem remédio pra
saudade? As palavras ﬁcaram represadas nos
meus pensamentos, quando o doutor me
perguntou pela segunda vez: no que posso ajudar?
O senhor podia me ajudar muito, se eu tivesse
coragem de perguntar se saudade é comorbidade
grave. Sinto o vento soprar pela fresta da porta.
"Sinto dores de não poder comer doces, doutor".
Digo, com um sorriso forçado. Tenho que ser
direta e objetiva. Tem gente na ﬁla. Daqui a
pouco, a voz feminina do computador anunciará
outra pessoa. Ele me entendeu, o vento também...
Subiu a dose da metformina. Saudade de vó é
doce... Será que esse remédio vai suavizar
saudade de vó? Fui-me embora com a alma mais
triste do que nunca...
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PROGRAMAÇÃO OFICIAL: ITABIRITO TERÁ BARÕES DA
PISADINHA, IZA, DUDU NOBRE, LAGUM, DENNIS DJ E DIEGO &
VICTOR HUGO NA MAIOR JULIFEST DA HISTÓRIA
@jornalpanetus Evento terá entrada franca.
DOMINGO - 17 DE JULHO
12h - Grupo Cativeiro Capoeira
13h - Big Quadrilha
13h30 - Cachaça com Arnica
14h30 - Minabloco
15h30 - Bloco Ivete não Veio

Na contagem regressiva para a 29ª Julifest, a
Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de
Patrimônio Cultural e Turismo, divulgou nesta
segunda-feira, dia 4 de julho, a programação
oﬁcial da maior edição da história do evento.
Com entrada franca, a Julifest acontecerá entre
14 e 17 de julho, na Praça dos Inconﬁdentes. O
evento reunirá 22 bandas locais, atrações
regionais típicas e seis artistas de renome
nacional: Barões da Pisadinha, na quinta-feira;
Iza, na sexta-feira; Dudu Nobre, Lagum e Dennis
DJ, no sábado; e Diego & Victor Hugo, no
domingo.
Uma das inovações programadas para esta
edição é exatamente a apresentação de três
artistas de renome nacional em um único dia: o
sábado, dia 16.
Maior premiação da história
Além da programação especial, a 29ª edição da
Julifest distribuirá às associações comunitárias a
maior premiação da história do tradicional
concurso de barraquinhas típicas: R$ 28,5 mil
em prêmios, sendo R$ 10 mil para a grande
campeã; R$ 7,5 mil para a 2ª colocada; R$ 5 mil
para a 3ª; R$ 3,5 mil para a 4ª; e R$ 2,5 mil para a
5ª.
QUINTA-FEIRA - 14 DE JULHO

19h30 - Quadrilha Pé de Serra
20h - Serginho Barbosa
21h - Nando e Vandin
22h - Abertura oﬁcial
22h40 - Barões da Pisadinha
0h10 - Banda Bloco Tamarindo
SEXTA-FEIRA - 15 DE JULHO
19h30 - Quadrilha Sol Nascente
20h - Gustavo Luiz
21h - Trio Paraíso
22h - Bloco Urucum
23h - Iza
0h30 - Alisson e Denilson
SÁBADO - 16 DE JULHO
13h - Pedro Lucas
14h - Bloco Axé-Igbá
15h - Pirulito da Vila
16h - Letícia Garcia
17h - Dudu Nobre
19h30 - Quadrilha São Gererê
20h - Paulinho Sacra e Daniel B.
21h - Lagum
22h30 - Axé Mais
23h30 - Dennis DJ
1h - Vivi e Letícia

16h30 - Forró News
18h - Sakasamba
19h - Festa na Roça
20h - Tindolelê
21h - Ronei Costa e Fabiano
22h - Premiação - Barraquinhas
23h30 - Diego & Victor Hugo
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POLÍTICA: RONALDO ALVES BENTO É O NOVO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO DA CIDADE DE MARIANA
@jornalpanetus Ronaldo, afirmou durante pronunciamento que dará continuidade as ações em andamento na prefeitura de Mariana.

Fotos: Mafê Viana / Divulgação

Após decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE, o vereador presidente interino da Câmara de
Mariana, Ronaldo Alves Bento, assume o cargo de
Chefe do Poder Executivo da cidade de Mariana.
Desde as eleições de 2020, onde o processo
eleitoral do município foi considerado inválido
pela justiça, a gestão municipal é realizada pelo
presidente da Câmara eleito.
A posse foi realizada na sexta-feira, 1º, às 13h, na
Câmara Municipal, com a presença dos
vereadores, e transmitida pelos canais oﬁciais da
Câmara à toda população marianense. Em seu
primeiro pronunciamento, Ronaldo Bento
cumprimentou o ex-prefeito e atual presidente da
Câmara, Juliano Duarte, e destacou o compromisso
com que irá gerir a cidade. “Seguirei com todos os

meus valores, ética e moral, nesta nova jornada.
Diante da forma como tudo aconteceu e como essa
missão me foi concedida por Deus, seguirei com
compromisso e seriedade em todas as ações já
iniciadas e, também, nos novos projetos em favor
do desenvolvimento da população”, aﬁrmou
Ronaldo, pontuando que o apoio dos 15 vereadores
será fundamental para o sucesso da gestão. Ainda
de acordo com o prefeito, todas as obras já
iniciadas terão a devida continuidade.
Durante o ato, todos os edis, em suas posições de
fala, manifestaram apoio a atual gestão.
Transição
A transição foi realizada na manhã do dia 1º, com
a presença do secretariado municipal que, em

breves relatos, atualizaram o prefeito sobre o
andamento dos setores e declaram o apoio na
continuação das tarefas.
Sobre
Ronaldo Bento é graduado em direito pela
Faculdade de Direito de Coselheiro Lafaiete FDCL, concluído em 2008, advogado, pósgraduado em Direito do Trabalho e militante nas
áreas Criminal e Cível. Iniciou sua trajetória
política em 2012, obtendo 690 votos e ﬁcando
como 1º suplente pelo PSL. Nas eleições 2016, foi
eleito vereador pelo PSB com 1.304 votos, e nas
eleições 2020, foi eleito vereador pelo PSB com
1.360 votos, sendo o segundo vereador mais bem
votado. Dessa forma, assumiu seu segundo

mandato, garantindo a presidência da Câmara
Municipal de 2020 a 2022.
Ronaldo Bento também foi Presidente do
Sindicato Metabase Mariana de 2013 a 2017,
diretor do sindicato e Presidente da Câmara de
vereadores de Mariana de 1° de janeiro de 2021 a
1° de julho de 2022 e presidiu a Comissão
Permanente de Direitos Humanos da Câmara
Municipal de Mariana no biênio 2021-2022. Em
2020, recebeu a medalha de Minas e, em 2022
recebeu a medalha Pedro - O Libertado, em
comemoração aos 200 anos da Independência do
Brasil.
Além da política, o prefeito interino, que é casado e
pai de dois ﬁlhos, atua na mineração ao longo de
duas décadas e é funcionário da VALE há 21 anos.
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CAUSA ANIMAL: SETE CÃES GANHAM UM NOVO LAR
APÓS EVENTO DE ADOÇÃO
@jornalpanetus Evento de adoção é um sucesso em Mariana.

Foto: Divulgação

No último domingo (03/07), o arraiá do Centro
de Acolhimento aos Animais (CAA) tomou
conta do Jardim de Mariana. O evento de
adoção, consolidado no município, acontece de
forma quinzenal e, na última edição,
oportunizou a adoção de sete cães. A equipe do
CAA realizou os atendimentos de 9h às 13h,
dando suporte com as informações principais
sobre os cuidados com os animais e
preenchimento da ﬁcha de adoção.
O evento tem a parceria do Instituto de Defesa

dos Direitos dos Animais (ONG IDDA).
Voluntários participam ativamente das
atividades, seja na apresentação dos animais aos
visitantes, bem como a importância do
fortalecimento da causa no município.
O CAA vem desempenhando um papel
relevante na cidade. O centro realiza, além dos
eventos de adoção, castração gratuita a todos os
animais do município. O serviço é ofertado de
forma gratuita e reﬂete diretamente no controle
populacional de cães e gatos em situação de rua.

A medida vem de encontro a conscientização
sobre os cães comunitários, que convivem em
sociedade e recebe apoio, além da castração,
vermifugação, microchipagem e lar
comunitário pelo poder público, o cuidado de
protetores voluntários.
Próximo evento
Todos os eventos são divulgados previamente
no site e redes oﬁciais do município, bem como
no Instagram do CAA. Acesse:
m a r i a n a . m g . g o v. b r, @ p r e f m a r i a n a e

@caa.mariana e ﬁque por dentro das ações.
Como adotar!
Aqueles que não conseguiram comparecer ao
evento, podem entrar em contato com o CAA
através dos números (31) 99506 0720 - 35579715 e visitar a nossa sede, localizada na Rua
Córrego do Canela, s/n, no bairro Morro
Santana.
Por Giovanna Pereira e Raissa Alvarenga
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COMITÊ DE GESTÃO INTERNA É APRESENTADO PELA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DURANTE INAUGURAÇÃO
DO HOSPITAL DOS OLHOS
@jornalpanetus

Hospital dos olhos é entregue a população de Ouro Preto.

Na última quinta-feira, 30 de junho, durante a
cerimônia de inauguração do Hospital dos
Olhos, local que se tornou referência em
tratamentos oftalmológicos na Região dos
Inconﬁdentes, o secretário de Obras e
Urbanismo, Antônio Simões Neto explicou as
intervenções realizadas no novo hospital. O
secretário aproveitou a fala para enaltecer a
criação de um comitê de gestão interna, o qual
possibilitou maior celeridade em obras como
esta.
Antônio explicou que esse comitê gestor tem
por objetivo tornar a Secretaria e as relações
entre os colaboradores mais coesa, interligando
os trabalhos a ﬁm de evitar gargalos que possam
prejudicar o andamento das ações. Essa ação vai
modernizar o andamento da gestão, capacitando
e requaliﬁcando todos os servidores,
proporcionando um melhor atendimento à
população e consequentemente melhores
resultados.
Dividido em 10 departamentos, o comitê de
gestão é estruturado a partir das principais
atividades exercidas pela pasta. Os
departamentos são divididos em: recursos
humanos, controle de processos, planejamento
de obras, ediﬁcação e manutenção,
infraestrutura, estradas e transportes, limpeza
urbana, serviços urbanos eletriﬁcação,

segurança do trabalho e uma secretaria adjunta
de apoio e autonomia auxiliando em todas as
demandas.
O secretário Antônio Simões fez um paralelo
entre a inauguração e essa nova organização da
pasta comandada por ele. “Hoje estamos
presentes em uma grande inauguração, todos
que adentrarem no hospital poderão perceber
logo de início a qualidade da obra e dos
materiais utilizados. Isso só foi possível através
de muito planejamento e organização, e
estamos em busca de melhorias, por isso a

proﬁssionais com essas mudanças”.
Durante a inauguração do novo hospital
oftalmológico, a equipe da Secretaria de Obras
esteve presente em grande número, e se
demonstrou orgulhosa em participar da
construção de um local tão importante na vida
da população ouro-pretana, fato evidenciado na
fala da arquiteta responsável pelo projeto do
hospital, Isabela Ventura. “É um grande
privilégio trabalhar com uma equipe como a da
Secretaria de Obras, são pessoas empenhadas
realmente em melhorar a vida da população.
Durante essa inauguração foi uma sensação
incrível ver que o nosso trabalho realmente
impacta diretamente as pessoas de forma
Foto: Ane Souz / Divulgação positiva, ver a reação e a felicidade do povo
com essa obra nos motiva a querer realizar
criação de um comitê que organize e acelere sempre um trabalho cada vez melhor”.
O Novo Hospital dos Olhos foi possível
ainda mais as coisas para que tenhamos
através de uma parceria entre a Prefeitura e a
resultados como o do Hospital dos Olhos”.
Já o consultor de gestão interna da Secretaria Fundação Lions Club Internacional, a qual
de Obras e coordenador desse novo projeto ﬁnanciou cerca de 80% das ações no local. O
organizacional, Paulo Carvalho, destacou os hospital terá somente atendimentos gratuitos
aspectos positivos do comitê. “Temos como via Sistema Único de Saúde (SUS) e está
objetivo promover um diagnóstico de localizado na rua José Mecânico Português,
maturidade de gestão. Isso tem causado sem número, bairro São Cristóvão.
melhorias nos ﬂuxos e nas tramitações dos
processos e valorizando os servidores, já que
eles só tendem a ter ganhos pessoais e Por Túlio Dutra

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827

Jornal

Panetu’s

8
07/07/2022 a 14/07/2022
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

OPORTUNIDADE: OURO PRETO AUXILIA ARTESÃOS A
OBTEREM A CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO
@jornalpanetus

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo retoma o apoio aos artesãos, da sede e distritos, que desejam requerer a carteira nacional do artesão.

A Prefeitura de Ouro Preto irá auxiliar artesãos,
da sede e distritos, a obterem a Carteira
Nacional do Artesão. Entre os dias 5 e 7 de
julho, das 9h às 15h, os servidores da Secretaria
de Cultura e Turismo estarão no Centro de
Convenções fazendo o agendamento para que
os artesãos interessados possam adquirir suas
carteiras. Aqueles que não conseguirem
comparecer nessas datas, poderão ir até a
Secretaria, no Departamento de Turismo, a
partir do dia 13 de julho, de segunda à sextafeira, das 9h às 17h. Já os proﬁssionais que se
encontram com a carteira vencida, deverão
comparecer no mesmo horário para que a
equipe possa fornecer as informações
necessárias para a renovação. Essa ação
funcionará como suporte para um pré-cadastro
no site do Governo Federal.
A Carteira Nacional do Artesão é um
documento físico, fornecido de forma gratuita
pelo Ministério da Economia, para a
identiﬁcação do proﬁssional. Com validade de 6
anos, é aceita em todo território nacional e
funciona como uma forma de reconhecimento
da proﬁssão. Além disso, a Carteira permite ao
trabalhador artesão o acesso às políticas
públicas desenvolvidas pelo Programa do
Artesanato Brasileiro e Coordenações
Estaduais do Artesanato.
Esta é uma iniciativa do Programa do
Artesanato Brasileiro, do Ministério da
Economia. Em Ouro Preto, a Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo apoia e
incentiva esta ação, auxiliando os artesãos a se

Foto: Ane Souz / Divulgação

cadastrarem na plataforma.
Os dados coletados dos artesãos cadastrados
também farão parte do inventário da oferta

turística do Município. Artesão, não perca essa
oportunidade de se cadastrar e obter sua
carteira! Mais informações pelo telefone 3551-

7329 ou através do e-mail:
turismo@ouropreto.mg.gov.br.
Por Sabrina Pereira
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MARIANA ECONOMIZA MAIS DE 30 MILHÕES DE REAIS EM
PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022
@jornalpanetus Levantamento foi apresentado pelo Poder Executivo da cidade de Mariana.
Na última quarta-feira (29/07), aconteceu o
fechamento dos cálculos de economicidade do
município de Mariana. Entre os meses de
janeiro e junho, a Secretaria de Planejamento,
Suprimentos e Transparência investiu cerca de
R$57.623.323,57 em Processos Licitatórios na
cidade.
São nesses processos que a administração
municipal seleciona a proposta mais vantajosa
para a contratação de uma obra, serviço, compra
de um produto, locação ou alienação, ou seja,
todos os investimentos feitos na cidade pela

Prefeitura. A estimativa inicial de gastos era de
R$89.052.572,19, sendo assim, foram
economizados R$31.429.248,62 apenas neste
primeiro semestre do ano, representando o
percentual de 35% economizados.
A expectativa para o próximo semestre é
manter a porcentagem em aumento, garantindo
a população marianense responsabilidade e
comprometimento com o dinheiro que é
investido na cidade.
Por Anna Millard

DEYVSON RIBEIRO ABRE PRIMEIRA FRANQUIA DA
DROGARIA AMERICANA EM CONSELHEIRO LAFAIETE
@jornalpanetus Desenvolvimento com envolvimento marca a vida empresarial do empresário Deyvson Ribeiro em Minas Gerais.
Na última segunda-feira (04/07), o empreendedor Deyvson Ribeiro
abriu mais uma franquia da Drogaria Americana, dessa vez em
Conselheiro Lafaiete, sendo a quinta pertencente ao Grupo Deyvson
Ribeiro e a primeira do município. A ação gera mais empregabilidade,
oportunidades para a população da cidade e fomenta a economia local.
A abertura vem com uma novidade que ajudará a comunidade na
compra de medicamentos e produtos: o delivery, que possibilita a
entrega das encomendas na porta da casa do comprador, facilitando o
acesso da população às mercadorias sem precisar sair da sua
residência.
Os marianenses e ouropretanos também contam com a rede de
farmácia em suas cidades, sendo três franquias em Mariana e uma em
Ouro Preto.
Em todas as suas empresas, Deyvson Ribeiro dá oportunidade aos
jovens de conquistarem o primeiro emprego, abrindo as portas para a
entrada no mercado de trabalho, possibilitando que jovens sem
experiência consigam adquirir e aprimorar suas habilidades
proﬁssionais para construírem um futuro promissor e mais qualiﬁcado,
além de conseguirem ajudar seus familiares com uma nova renda.

Jornal

_____________________________________________
10
Panetu’s

07/07/2022 a 14/07/2022

Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

ABERTURA OFICIAL DO FESTIVAL DE INVERNO 2022 É MARCADO
PELAS CELEBRAÇÕES DOS 326 ANOS DA PRIMAZ DAS MINAS GERAIS
@jornalpanetus

Abertura contou com o show Principal de Paula Fernandes, primeira semana do Festival de Inverno de Mariana atrai turistas e tem retorno positivo do público.

Fotos: Mafê Viana e Marina Ferreira / Divulgação

Na última sexta-feira (01/07), houve o início
das celebrações do aniversário da Primaz de
Minas. O “Festival de Inverno - Mariana 326
anos”, que acontecerá durante todo o mês de
julho, conta com uma extensa programação
artística e cultural. Durante toda a semana,
cerimônias, shows com artistas renomados do
país, eventos culturais e gastronômicos
aconteceram na sede e também nos distritos.
Pela manhã, o Cineteatro Municipal foi palco
da cerimônia de entrega da “Medalha Pedro - O
libertador”. Logo após ocorreu uma palestra
com o Coronel Murilo Ferreira: “A
Independência do Brasil e os desaﬁos do Século
XXI”. À noite, a Praça Minas Gerais contou com
o show Buteco Sertanejo, com Marcelo Oliveira
e, para encerrar o dia, o show com a Paula
Fernandes. A cantora enfatizou como 326 anos é

muita história e como foi gratiﬁcante fazer parte
da comemoração. “Esse retorno aos palcos está
mexendo muito com a gente e tenho certeza que
todos estão tão emocionados quanto eu estou.
Espero que a gente possa ter mais encontros”,
disse.
No sábado e domingo, (03 e 04), aconteceu em
Cláudio Manoel o “Dia do Lugar”. O evento
contou com diversas apresentações musicais,
feira de artesanato e culinária, além da
competição de melhor prato de “comida da
roça”. O momento foi repleto de alegria e
diversão e proporcionou para a comunidade a
oportunidade de apresentar suas produções
artísticas, valorizando a cultura local.
Para Caroline Mendes, nascida e criada no
distrito e vencedora da competição “Melhor
Prato Salgado," o evento é essencial para a

valorização da comunidade. “Pra gente a
importância desse evento é gigantesca, não só
para nós culinaristas, mas para os artesãos
também. É uma oportunidade de mostrar o
trabalho deles para as pessoas que vem de
fora”, destacou.
Festival Gastronômico
Na Praça da Sé, houve o Festival Gastronômico
Experience Estrada Real. Mariana, que é uma
referência em turismo histórico, foi o local
escolhido para ser a abertura do Festival. Na
Praça da Sé, houve a presença de expositores da
sede, cidades da região e também dos nossos
distritos.
Encerrando o domingo, o Cineteatro Municipal
ﬁcou lotado com várias pessoas ansiosas e
animadas pela apresentação de Stand Up com
Paulo Araújo. O humorista retratou a vida em

Minas Gerais com muito humor e falou sobre
conhecer Mariana. “Poder vir aqui a trabalho é
melhor ainda. O trabalho de comediante é bem
difícil e árduo durante boa parte do tempo, mas
a hora do palco é só lazer! Chegar aqui e
apresentar, fazer o pessoal rir, em uma cidade
que tem tanta história, tem um peso diferente e
eu pretendo voltar em breve”.
Cronograma
O “Festival de Inverno - Mariana 326 anos”
possui uma programação com atrações gratuitas,
trazendo cultura e entretenimento para Mariana,
além de celebrar o aniversário da cidade. Clique
AQUI e ﬁque por dentro do cronograma
completo. Não perca a oportunidade! Reúna a
família, os amigos e divirta-se!
Por Danielle Herculano
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CULTURA E EDUCAÇÃO: PROJETO ALDRAVIA MAIS PERTO
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARIANA
@jornalpanetus Assinado o termo de fomento do Projeto do Movimento Arte Aldravista.
Em parceria com as Secretarias de Educação e
Cultura, foi assinado o termo de fomento do
Projeto do Movimento Arte Aldravista de
Mariana, que será implementado em todas as
escolas da rede municipal de ensino. O Projeto
prevê a publicação de um livro didático, que
contém oito sessões de atividades de Literatura:
Língua Portuguesa, Matemática, Química,
Alfabetização, Patrimônio Imaterial e Material e
Artes, que abrangerá estudantes do Ensino
Fundamental, nos anos iniciais e ﬁnais e
estudantes do Ensino Médio, de todas as
instituições de ensino de Mariana.
No total, serão distribuídos 8 mil exemplares do
Jornal Literário Aldrava Cultural (22 anos), de
julho a dezembro de 2022, com publicação de
textos de autores do Brasil, incluindo de
Mariana, e do exterior, contendo entrevistas,
poesias, artigos e ensaios culturais, com objetivo
de desenvolver disciplinas educacionais para os
alunos do município.
A Aldravia é a única literatura genuinamente

palavra em sua essência é o componente
primordial, o texto não conta com vírgulas, pois
a divisão já provoca a pausa.
A estrutura das poesias estimula os seus leitores
a criarem distintos sentidos e oferecem a
liberdade para que eles possam interpretá-los,
muitas vezes com situações cotidianas. Por
possuir uma organização simples e acessível, é
muito utilizado como auxílio na alfabetização e
no sistema educacional, além de ser um
incentivo a difusão da leitura, da escrita e da
poesia.
As poesias Adravistas, criadas por poetas
marianenses, são referências no âmbito nacional
e internacional. O Projeto do Movimento Arte
Aldravista que será implementado na rede
municipal de ensino em Mariana será um grande
marco para o desenvolvimento da cidade,
levando a todas as escolas uma parte da
produção cultural do município.
brasileira. Foi fundada no ano 2000, em
Mariana, por Andreia Donadon, JB Donadon,

Gabriel Bicalho e JS Ferreira. As poesias são
compostas por até seis versos vocabulares e a

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

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

(31) 98495-9101

Por Daisy Silva e Danielle Herculano

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

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA
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CONFORTO E QUALIDADE: COMUNIDADE DA FIGUEIRA
PASSA POR MELHORIAS EM SUA INFRAESTRUTURA
@jornalpanetus

Obra de reforma também ocorre na sala de Reabilitação Física da comunidade.

Fotos: Mafê Viana / Divulgação

A Secretaria de Saúde, está realizando uma
reforma na infraestrutura da Comunidade da
Figueira. Além disso, o local recebe a
construção do Centro de Fisioterapia, para
proporcionar o direito do serviço ﬁsioterápico a
todos os internos. A previsão de término da obra
do prédio, iluminação, instalação hidráulica e a
instalação dos equipamentos que serão
utilizados tem data prevista para o mês de
agosto.
Foi realizada uma listagem dos equipamentos

essenciais, de alta qualidade, para tratamento
dos pacientes, que proporcionarão melhor
atendimento e um bom acompanhamento e
evolução dos tratamentos. Os atendimentos
serão realizados de segunda a sexta-feira e
poderá acontecer nos ﬁnais de semana, por meio
do trabalho de funcionários voluntários.
Atualmente, a Comunidade da Figueira tem 67
pessoas cadastradas que poderão receber o
serviço, entretanto, serão também
contemplados com o serviço ﬁsioterápico os

alunos da APAE e Lar Santa Maria.
“Ao falar dessa ação eu até me emociono, é um
sonho que está sendo realizado e estamos
conseguindo isso através da Prefeitura
Municipal. Desde o ano de 2016 estamos na
batalha para conseguir essa sala, e agora me
sinto feliz e realizada. Tínhamos recebido
equipamentos modernos, mas não tínhamos
onde colocar, então fomos em busca de uma
parceria que pudesse auxiliar na extensão do
espaço e reforma do prédio”, compartilha

Solange Ribeiro Reis, coordenadora da
comunidade da Figueira.
A sala de ﬁsioterapia proporcionará mais
qualidade de vida e saúde, por meio da
prevenção e reabilitação física, levando
melhora funcional ao quadro do paciente. Além
do mais, com o tratamento necessário, essas
pessoas poderão ser inseridas em demais
projetos de seu interesse, sem ter suas
atividades do dia a dia impossibilitadas.
Por Livia Vieira
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ESPORTE: ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM LUCIANO PEDRO
MENDES DE ALMEIDA RECEBEM HOMENAGEM POR DESTAQUE
NO JEMG
@jornalpanetus Homenagem foi realizada aos alunos da escola pela participação nos jogos escolares de Minas.
Escola Dom Luciano prestou uma
homenagem aos alunos que participaram do
Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). A
iniciativa, que partiu da bibliotecária da escola,
foi abraçada e levada adiante. A parabenização

foi uma maneira de reconhecer o desempenho
que as equipes da escola tiveram durante os
jogos, onde duas equipes, do total de quatro,
passaram para a fase regional.
Em suas redes sociais, a educadora Lívia

Oliveira compartilhou quando venceu todas as
etapas em Mariana, que mesmo com as
adversidades, as equipes foram campeãs.
"Assim fomos campeões em todas as categorias
do handebol masculino e feminino, dos
nascidos de 2005 a 2010, no JEMG 2022 na
etapa municipal, E. M. Dom Luciano. É só uma
etapa vencida, mas que transforma vidas de
crianças e adolescentes que irão lembrar de
momentos como esses para sempre".
Agora, os alunos campeões, da equipe de
handebol do módulo 1 masculino e feminino,
seguem, na semana que vem, para a etapa
regional em Pará de Minas.
Quadras cobertas nas escolas

A Secretaria de Educação, que vem realizando
diversos projetos dentro da perspectiva da
educação, já solicitou à Secretaria de Obras a
confecção de projetos de quadras cobertas para
algumas escolas que ainda não possuem esse
recurso, para possibilitar a realização de
atividades físicas e esportivas para os alunos das
instituições.
Diante das demandas que determinam
intervenções estruturantes e obras, a Secretaria
de Educação tem requisitado a colaboração da
Secretaria de Obras do município para que a
realização aconteça com mais agilidade e
assertividade.
Por Luciana Cristine

AQUI COMEÇA A LIBERDADE DO BRASIL
Mariana e Diamantina
Sabará e Itabira
São polos minerais
Honra esta, que ninguém tira
Mariana é o começo
De toda Minas Gerais
Quem visita Mariana
Não esquece nunca mais
Avizinha Ouro Preto
Deu a sua contribuição
Foi lá que Tiradentes
Fez uma conspiração
Mas foi por uma causa justa

Esta tal conspiração
Pois quis salvar o povo
Da maldita exploração
Joaquim Silveira dos Reis
Foi um grande delator
Entregando Tiradentes
Ao nosso governador
E essa foi a sentença
Pagar com a própria vida
Deu início à liberdade
Desta terra tão querida
José Januário (Catador de Papel)
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VEREADOR EDIRALDO RAMOS DESTACA IMPORTÂNCIA DOS
311 ANOS DA CASA DE LEIS MAIS ANTIGA DE MINAS GERAIS
@jornalpanetus

Palco das principais discussões entorno da qualidade de vida da população marianense.

No dia, 04 de julho de 2022, a Câmara
Municipal de Mariana completou 311
anos de tradição política e cultural. A
Câmara de Mariana é sem dúvida o
primeiro palco de discussão de ideias

no sentido da busca pela qualidade de
vida do povo marianense. Na noite de
gala do dia (04), aconteceu a entrega
do título da cidadania honorário e
mérito legislativo. O vereador

Ediraldo Ramos –
Pinico (AVANTE)
destacou o
momento festivo.
“Com um enorme
o r g u l h o e
satisfação
parabenizo a
C â m a r a
Municipal pelos
seus 311 anos. É
muito gratiﬁcante
fazer parte dessa
história. Estar
atuando em prol
da minha cidade e
d e
n o s s a
população é uma
alegria imensa.
Ta n t o s b o n s
legisladores por
aqui passaram.
Estar integrando
essa casa é um
sonho realizado.
Saúdo também
toda a minha
equipe que integra
e fortiﬁca o nosso
trabalho. E deixo
um grande abraço
a todo quadro de
funcionários que
nela atuam”.
Realça Pinico.

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

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

Jornal

Panetu’s
07/07/2022 a 14/07/2022
15
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

07/07/2022 a 14/07/2022
16
_____________________________________________

NO CAMINHO DA SIMPLICIDADE
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

Conta-se, aqui e ali, que a Virgem Maria
decidiu visitar um mosteiro famoso incrustado no
alto de uma montanha. Chegou sem aviso prévio
e colocou-se na sala de visitas onde comumente
os monges atendiam as pessoas em busca de
sábios conselhos. Carregava o Menino-Deus em
seus braços. Foi um alvoroço naquele mosteiro!
A notícia se espalhou rapidamente. Em pouco
tempo a sala estava cheia com os poucos monges
que ali viviam. O abade já havia se antecipado e
pedido aos irmãos que preparassem homenagens
à virgem-Mãe e ao menino-Deus. Escolhidos a
dedo, para não macular a imagem daquele
vetusto mosteiro, os monges “mais sábios”
começaram suas apresentações, todas muito bem
elaboradas e carregadas de boas intenções. A
Virgem-Mãe acolheu todas as manifestações,
mas inquietou-se com o fato de que tentaram

robsonfil@gmail.com

@jornalpanﬂetus

terminá-las antes que um dos monges, que não
havia sido escolhido, claro, pediu para
manifestar-se, o que foi negado. Era simples, de
família muito humilde, recém-chegado ao
mosteiro. Não sabiam o que o “neo-confrade”
poderia aprontar. Chamado, entretanto, pela
Virgem-Mãe, sem levantar os olhos para ela e o
menino, desculpou-se por não ter nada de muito
signiﬁcativo para apresentar, mas queria fazer o
que aprendera com seus pais, durante toda a sua
vida. Tirando, então, três laranjas dos bolsos do
surrado hábito, começou a fazer malabarismos!
Foi neste instante que o Menino-Deus,
enchendo-se de alegria, deu gargalhadas de
entusiasmo jogando-se nos braços daquele
monge, o que a Virgem-Mãe consentiu
prontamente. Aquele monge foi o único que, com
simplicidade, agradou o coração de Deus, e pôde

estreitar o Menino em seus braços, acompanhado
do sorriso da Mãe.
Como poderia ser diferente? Como poderíamos
supor que algo diferente da descomplicada
simplicidade fosse a atitude que agrada o
coração de Deus? Deus é simples e com
simplicidade se manifesta a nós. Sem dúvida
alguma, tudo aquilo que se deixa envolver pela
qualidade do que é simples, fugindo a qualquer
complicação, está repleto do sentido da vida; tem
o poder de cativar e de ser, por todos,
compreendido, a não ser pelos de soberbo
coração que ignoram a simplicidade. Como é
simples um abraço sincero; simples um muito
obrigado com o coração sinceramente grato;
como é simples “lagartixar” ao sol nascente
numa manhã fria...
Simplicidades cotidianas que nos enchem o

coração!
A simplicidade de uma família que ama o
Senhor; a simplicidade do falar que respeita e
ediﬁca os irmãos; a simplicidade do alimento
partilhado com quem tem menos condições; a
simplicidade do carinho para com quem
convivemos; a simplicidade da humildade que
vence a arrogância; a simplicidade da fé que
ignora a impiedade; a simplicidade da mansidão
que se impõe contra a violência; a simplicidade
de amar como Deus nos amou, nos ama e sempre
amará! Deus salve o caminho da simplicidade!
Não duvidemos: no caminho da simplicidade
habita a alegria do coração de Deus. Tem razão o
Mestre que exultou no Espírito: “Eu te louvo,
Pai, Senhor do céu e da terra, porque
escondestes estas coisas dos sábios e inteligentes
e as revelastes aos pequeninos” (Lc10,21).

ANS: PLANOS DE SAÚDE REGISTRAM 49,6 MILHÕES
DE BENEFICIÁRIOS NO PAÍS
@jornalpanetus Aumento foi de 3,14% em relação a maio do ano passado.
O setor de saúde suplementar totalizou, em
maio, 49,6 milhões de usuários em planos de
assistência médica e 29,6 milhões em planos
exclusivamente odontológicos. Os dados foram
divulgados nesta quarta-feira (06/07), pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS).
“Nos planos médico-hospitalares, em um ano
houve crescimento de 1.557.174 beneﬁciários o equivalente a 3,14% de aumento em relação a
maio de 2021. No comparativo de maio de 2022
com abril de 2022, o crescimento foi de 240.096
usuários”, informou a agência.
Nos planos exclusivamente odontológicos,
somaram-se 2.464.567 beneﬁciários em um
ano, o que representa 8,32% de crescimento no
período e 252.592 na comparação de maio de
2022 com abril de 2022.
Nos estados, no comparativo com maio de
2021, o setor registrou evolução de
beneﬁciários em planos de assistência médica

em 24 unidades federativas, sendo São Paulo,
Minas Gerais e Santa Catarina os que tiveram o
maior ganho em números absolutos.

Entre os odontológicos, 26 unidades
federativas registraram crescimento no
comparativo anual, sendo também que São

Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, os
estados com maior crescimento em números
absolutos.

Instagram : @fernandes_rayssa
WhatsApp (31) 97102 – 3149

Momento

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

Hábitos alimentares saudáveis: Saiba
por onde começar.
Antes de tudo lembre-se, que a
repetição é o segredo para se criar um
novo hábito. É importante também,
entender o que essa mudança vai trazer
de bom na sua vida. Visualize como
será daqui para frente e faça,
diariamente. Então vamos às dicas,
comece do básico, pequenas mudanças
podem geram grandes progressos!- Faça
das frutas, legumes e verduras a base
da sua alimentação, pois fornecem as
vitaminas e minerais essenciais ao bom
funcionamento do organismo.- Utilize
óleos, gorduras, sal e açúcar em
pequenas quantidades, ao temperar e
cozinhar alimentos. Desde que utilizados
com moderação esses ingredientes,
contribuem para diversicar e tornar
mais saborosa a alimentação, sem
torná-la nutricionalmente
desbalanceada.- Mantenha-se bem
hidratado! É essencial para o equilíbrio e
manutenção da saúde.- Reduza o
consumo de alimentos ultraprocessados
(alimentos comercializados em pacotes,
sacos e latas, como biscoitos, bolos,
salgadinhos, doces, sucos prontos,
refrigerantes, enlatados, embutidos etc.)
apresentam baixa qualidade nutricional,
contendo excessos de açúcares, gorduras,
sal, corantes articiais e aditivos
químicos.- Realize suas refeições com
calma e atenção, mastigando bem os
alimentos. Isso permite seu cérebro dizer
para seu corpo que está saciado. Assim
você evita comer em quantidades
exageradas e diminui as chances de
sofrer com desconfortos gastrointestinais.

Jornal

Panetu’s
17
07/07/2022 a 14/07/2022
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

CULTURA: MUSEU CASA DE ALPHONSUS DE GUIMARAENS
E MUSEU ARQUIDIOCESANO DE ARTE SACRA
@jornalpanetus

Conheça os importantes museus que fazem parte da história marianense.
(31) 3557-2581
Horário de funcionamento:
De terça a sábado das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h
Domingo das 8h30 às 14h
Por Danielle Herculano

Com suas estruturas em estilo
colonial e suas histórias singulares, os
museus que fazem parte da história da
Primaz de Minas integram a memória
e a trajetória da cidade. Eles estão
disponíveis para visitas e compõem
um importante marco para história,
contribuindo para que a comunidade
seja inserida em lugares e tradições
fundamentais para a sua formação e
para a continuidade da cultura local.
O Museu Casa de Alphonsus de
Guimaraens, localizado no coração
do centro histórico da cidade, foi
inaugurado em 1987. O local era
escritório de advocacia e residência
do poeta Alphonsus de Guimaraens,
onde residiu com a família entre 1913
e 1921.
Hoje, o museu guarda livros e
objetos pessoais do poeta simbolista

referentes a sua vida como juiz,
advogado e literato, além de
documentos textuais, como os artigos
publicados em periódicos e versões
manuscritas de poemas. O museu é
morada da poesia e inspira todos os
seus visitantes, proporcionando uma
viagem à época do poeta.
Outro importante ponto para a
cultura e para história é o Museu
Arquidiocesano de Arte Sacra, que
tem como principal temática a arte
produzida em Minas Gerais no
período áureo do barroco mineiro. A
sua criação foi motivada pelos bispos
de Mariana, impulsionados pelo
interesse pela história, arte e
educação.
O museu está na categoria de acervo
histórico e artístico e é composto por
peças oriundas das igrejas, capelas e

seminários, reunindo peças do século
XVIII e XIX, como objetos de culto,
esculturas e pinturas.
Os museus preservam a memória,
educam e instruem as gerações. Não
perca a oportunidade de conhecer e
fazer parte dessa história!
Museu Casa de Alphonsus de
Guimaraens
Rua Direita, 35, Centro - Mariana
C o n t a t o
museualphonsus@secult.mg.gov.br
Horário de funcionamento:
De terça a sexta das 12h às 18h
Domingo das 09h às 15h
Museu Arquidiocesano de Arte
Sacra de Mariana
Rua Frei Durão, 49, Centro - Mariana
Contato - museuarq@uai.com.br /

@primebeeff
chocolatecomafeto52

98328-6720

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

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

Qualidade
Preço Justo
Endereço: Rua Aleijadinho - 391 - centro - Mariana/MG
35573733 / 971944913
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VEREADOR PROFESSOR JOÃO BOSCO ENTREGA TÍTULO
DE CIDADÃO HONORÁRIO AO JORNALISTA CASSIANO
AGUILAR
@jornalpanetus Segunda-feira, (04/07), marca a cidade de Mariana em relação a comemoração dos 311 anos da Câmara Municipal.
A noite da última segunda-feira, 04 de
julho de 2022, foi de comemoração.
Celebração dos 311 anos da Câmara
Municipal de Mariana. Um dos principais
palcos de discussão em relação a busca
incessante pela qualidade de vida do povo
marianense é marcada por homenagens
aos novos cidadãos honorários da Primaz
bem como os homenageados com o título
de mérito legislativo.
O vereador Professor João Bosco
(PDT), foi o patrono do Jornalista do
Jornal/Tv Panﬂetu´s Cassiano Aguilar,
que recebeu o título de cidadão honorário
2022, pelo reconhecimento do trabalho
desenvolvido na busca de soluções em
relação as necessidades da população
marianense divulgados diariamente
através do programa “Direto da Redação”
bem como na linha editorial do jornal
impresso.
“Registro o agradecimento bem mais do

Foto: Divulgação

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405

que formal à Câmara Municipal de
Mariana em nome dos quinze vereadores
que votaram em meu nome para receber
tal honraria. Consigno, em especial,
minha eterna gratidão ao vereador
professor João Bosco, o responsável
direto pelo título com que fui agraciado”.
Pontua o jornalista Cassiano Aguilar.
“Com grande satisfação, mais uma vez
tive a honra de celebrar esta data
estando, como vereador, representando o
Poder Legislativo da cidade. São 311
anos de grandes debates na primeira casa
de leis do estado de Minas Gerais. A
Câmara de Mariana é o palco das
grandes discussões que visam buscar a
qualidade de vida de nossa gente.
Parabéns aos homenageados, aos
colegas vereadores, meus colaboradores
e todos os servidores da primeira casa de
leis do nosso estado”. Destaca o vereador
João Bosco.
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MARIANA, A CIDADE QUE AMO!
311 anos de histórias e debates incessantes na busca pela qualidade de vida do povo marianense.

Aos 311 anos da primeira Câmara Municipal do estado de Minas Gerais, sinto-me imensamente
honrado e feliz por estar aqui, neste dia 04 de julho de 2022, recebendo o Título de Cidadão
Honorário. Foi grande a surpresa e alegria que me surpreendi ao ser contemplado por tal honraria.
A alegria de passar a integrar o seleto quadro de cidadãos honorários de nossa querida Mariana só
não supera a honra que sinto por ter sido votado para receber tamanha distinção pública.
Dedico este título, aos meus familiares, amigos, leitores e telespectadores. Não é fácil a vida do
proﬁssional jornalista, mas o reconhecimento do meu trabalho se deve pelo carinho e
responsabilidade de fazer um jornalismo sério, verdadeiro, ético e construtivo.
Contudo, registro o agradecimento bem mais do que formal à Câmara Municipal de Mariana em

nome dos quinze vereadores que votaram em meu nome para receber tal honraria. Consigno, em
especial, minha eterna gratidão ao vereador professor João Bosco, o responsável direto pelo título
com que fui agraciado.
Receber o título de Cidadão MARIANENSE, para mim, traz mais deveres do que direitos ou
privilégios. Por ser cidadão de direito a partir de agora, devo assumir a responsabilidade a mim
conﬁada sempre na busca da discussão construtiva e de dias melhores para minha querida
Mariana.
SOU CIDADÃO MARIANENSE!
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Sociais da Leticia Aguilar

Sanley Santiago enfermeira Santa Casa de Ouro Preto
comemorou mais um ano de vida dia 04/07! Parabéns!

Jenniffer e sua mãe curtindo o Arraiá do Barro
Preto!! Arrasaram!

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

Limpeza
de pele
Depilação
a laser e
muito mais!

9 8229-3087

@leticiafaguilar_

Negão do Piseiro conrmado no
Troféu 2022!

Olha quem apareceu por aqui, nossa amiga querida
Isabela Dionísio!

Michelle (estética) & Mara Anjos
são minhas parceiras e prossionais
sensacionais!
Marque seu horário
com elas e que
ainda mais linda!

Elevo sua
auto estima!
*Micropigmentação
e muito mais..

9 8317-3875

Leticia Aguilar

Família linda da Taísa curtindo o Arraiá do
Barro Preto!

Dia 08 é aniversário do querido José Januário!
Desejamos muitas felicidades e saúde!

Cassiano Aguilar agora é CIDADÃO HONORÁRIO
da Primaz de Minas!

