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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
GUERRA: OS REFLEXO NA ECONOMIA
Oportunidades, incen vos, riscos e ameaças são as possibilidades desse conﬂito.

A guerra no leste europeu tem causado consequências
diretas no dinamismo da economia global, e indiretas nas
economias latino-americanas. Dependendo da magnitude
e intensidade do conﬂito num futuro próximo, é possível
propor cenários prospectivos e seus desdobramentos. Por
enquanto, já se prevê um impacto negativo de um ponto
percentual no produto mundial, segundo projeções de
organizações internacionais.
Contudo, antes do início das hostilidades, a economia
mundial sofria as consequências da pandemia da Covid19, devido à interrupção de numerosas atividades
produtivas. Isto aconteceu apesar dos sucessivos pacotes
de estímulo econômico de quase todos os países do
mundo.
Ademais, tais estímulos foram necessários tanto para
manter alguma proteção social e sanitária como para
reativar o aparelho produtivo em muitos países. Contudo,
estes pacotes econômicos, que chegaram aos nove
trilhões de dólares (11% do produto mundial), acabaram
também por gerar pressões inﬂacionistas signiﬁcativas,
assim vive o nosso Brasil.
Desde a invasão russa à Ucrânia e da imposição imediata

de sanções econômicas por parte de algumas potências
ocidentais ao governo de Moscou e ao seu entorno de
simpatizantes e colaboradores, incluindo o regime de
Minsk, se constatou uma aceleração das pressões
inﬂacionistas pré-existentes.
O aumento dos preços foi bastante claro no caso dos
bens exportados pela Rússia, Ucrânia e Bielorrússia para
o mercado internacional, particularmente no setor
energético (petróleo, gás natural, carvão), alimentar
(milho, trigo), insumos (fertilizantes) e minerais
estratégicos (néon, paládio, alumínio, titânio).
No campo logístico, para além do ataque à infraestrutura
da Ucrânia (portos, estradas, pontes, centrais nucleares,
fábricas, zonas residenciais), houve um aumento notável
nos preços dos fretes e seguros para navios de carga no
Mar Negro, bem como também obstáculos crescentes no
transporte terrestre e aéreo entre a Europa Central e
Oriental.
Seja como for, o governo russo, ainda que tenha
reconhecido algumas implicações da "guerra econômica"
de potências hostis, mantém operações militares contra o
seu vizinho. Ao mesmo tempo, o governo de Kiev
recebeu ajuda humanitária, econômica e militar de
numerosos países a ﬁm de manter em funcionamento seu
aparelho produtivo e seu esforço bélico. Tudo isto gera

implicações locais, bilaterais e globais a médio e longo
prazo.
O conﬂito no leste da Europa abre oportunidades,
incentivos, riscos e ameaças. No início, devido à distância
geográﬁca, a guerra não causou consequências vitais na
América Latina. Contudo, a situação poderia mudar
consideravelmente no caso de uma escalada das tensões e
operações bélicas dentro e fora da Ucrânia, incluindo o
uso de armamento não convencional ou a eventual
incorporação de outros atores estatais e não estatais de
segurança.
Em termos operacionais e pragmáticos, a retração das
exportações ucranianas, russas e bielorrussas de certas
matérias-primas e bens industrializados poderia mesmo
criar oportunidades e demandas adicionais para as
empresas exportadoras latino-americanas, principalmente
no caso das chamadas economias emergentes (Brasil,
México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru).
Contudo, as oportunidades comerciais deverão ser
confrontadas com o acelerado processo de inﬂação
global, turbulência, incertezas e encarecimento das
importações.
Vale reiterar que, no âmbito da recuperação econômica
pós-pandêmica, o conﬂito militar pode atrasar ainda mais
a retomada do crescimento e a transformação produtiva

com equidade entre os países latino-americanos. Além
disso, alguns analistas ponderam acerca das implicações
de uma possível desglobalização, do ressurgimento de
pressões protecionistas e do neo-populismo.
Apesar das visitas de Alberto Fernández (centroesquerda) e Jair Bolsonaro (direita populista) a Vladimir
Putin pouco antes do início da guerra, o mais provável é
que os países da região como um todo procurem
diversiﬁcar os seus parceiros externos.
Além disso, muitos buscarão construir alguma forma de
equilíbrio e equidistância no contexto da competição
iminente entre potências mundiais, inclusive no tocante à
governança econômica global. Isto inclui um esforço para
evitar a internalização ou importação de conﬂitos extraregionais na já delicada conjuntura pós-pandêmica de
Covid-19. Aqui estão os contornos de um "novo normal".
Portanto, a evolução recente das negociações para
encontrar uma solução pacíﬁca sugere algum progresso
parcial e permitem mesmo um otimismo cauteloso.
Naturalmente, quase toda a comunidade internacional e
nossa região apoiam uma solução negociada para o
conﬂito. Isto reﬂetiu-se na votação da maioria dos países
latino-americanos em duas resoluções da Assembleia
Geral das Nações Unidas para exigir o ﬁm das
hostilidades.

PAIS E FILHOS: GRATUIDADE EM TEMPOS DO “EU”
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)"
Os vazios das relações do passado estão presentes, devem ser
escutados e, sobretudo, não reproduzidos. Escutar os ﬁlhos,
propor caminhos, estar junto, são fórmulas saudáveis de
recentes gerações. O pai não deve mais ser ﬁgura de provedor
exclusivamente, não deve se ausentar da dimensão afetiva.
Mães podem sim manter suas atividades proﬁssionais, servindo
de inspiração e exemplo aos seus ﬁlhos. As ausências e os
vazios, reﬂexos da falta de tempo podem ser supridas
qualiﬁcando-o, as ausências da frieza é que são devem ser, em
algum momento, arduamente elaboradas...
A mudança fundamental é que hoje temos vários caminhos
para lidar com a educação dos ﬁlhos, não existe uma fórmula
pronta, precisamos descobrir práticas ao longo do processo. Só
assim podemos respeitar a individualidade deles. Dois seres
humanos não podem ser educados exatamente da mesma
maneira, cada um é único, singular em sua subjetividade.
Por isso, os caminhos do educar e do afeto podem ser mostrar
bons, outros nem tanto, é possível perceber o erro, as projeções
de traumas e recomeçar. Aqui entra a beleza do perdão, pedir
perdão aos ﬁlhos é um gesto inesquecível, que eles levarão para
sempre, até o último dia de sua existência, permitirá um sublime

encontro com a liberdade.
O desvendar dos universos dos ﬁlhos é uma dimensão
riquíssima, que pode engrandecer os sujeitos e as suas
diversas atuações no mundo, inclusive no trabalho (pessoas
criativas não costumam ser autoritárias, pois entendem
diversas possibilidades a um problema) e na sociedade (pois
é um excelente exercício à tolerância).
É muito gratiﬁcante ver os efeitos da nova paternidade, por
exemplo. Ver aqueles que amamos sendo livres e
construindo uma vida feliz e apaziguada, é algo que
podemos aﬁrmar estar próximos ao sublime. É uma
existência fundamentada no perdão, na tolerância e na
possibilidade de amor verdadeiro.
No entanto, nossa sociedade cada vez mais se distancia
dessa realidade. Ter ﬁlhos é aﬁrmado por muitos como
uma forma de perder a autonomia e a liberdade. Em
uma cultura cada vez mais ancorada no narcisismo e no
individualismo, muitos não querem “descentrar-se de si
mesmos”. Claro que é uma opção, resultado de uma
sociedade livre em sua consciência. No entanto, é preciso
reﬂetir se tais decisões não são resultado desse

fechamento antropológico ou mesmo de traumas a
serem elaborados. Imaginar que podemos determinar
nossas vidas e nossos desejos é um ato neurótico. Além
disso, apostar mais na ausência de relações e de afetos
não será jamais um melhor caminho para a
humanidade. A vida, a alteridade, a gratuidade sempre
serão antídotos contra o egoísmo.
Mais recentemente, em sua primeira audiência geral de
2022, Francisco chamou a atenção para o fato de as pessoas
estarem cada vez mais substituindo ﬁlhos, não querendo
assumir responsabilidades afetivas. "Hoje vemos uma forma
de egoísmo. Alguns não querem ter ﬁlhos. Às vezes têm um
e param por aí, mas têm cães e gatos que ocupam esse lugar.
Isso pode fazer as pessoas rirem, mas é a realidade", aﬁrmou.
"A negação da paternidade e da maternidade nos diminui,
tira nossa humanidade, a civilização envelhece", aﬁrmou.
O individualismo não deve impedir a vivência de
gratuidades e dimensões profundamente humanas em
nome de uma liberdade individual. Uma liberdade que
aliena o ser humano em seus processos de abertura às
alteridades, é uma liberdade limitada. A sociedade
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europeia, de um modo geral, vive esse processo de
individualismo que resulta, inclusive, em um trágico
isolamento dos idosos, pais e avós de gerações criadas a
partir do individualismo. Segundo o professor e reitor da
Universidade Católica Portuguesa, Braga, João Duque: “A
noção de disponibilidade parece resumir o paradigma da
relação do sujeito ao mundo – incluindo os outros e a si
mesmo – típico da modernidade (...). Isso implica, por um
lado, uma concepção do sujeito como objeto disponível sem
limites; e implica, sobretudo, uma concepção do humano
com base na sua capacidade precisamente para tornar tudo
disponível” (Duque, in DENTZ et FERREIRA, 2020, p. 52).

MENOPAUSA E SEMANA SANTA
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
Calor. Fogacho no rosto e corpo. Ora calor, ora calafrio.
Insônia persistente. Ressecamentos. Alopécia; pêlos ralos
no corpo. Unhas quebradiças. Rugas e pés de galinha.
Olheiras. Mau humor. Inchaço. Cansaço. Retenção de
líquido. Perda de memória, diﬁculdade de concentração.
Dor de cabeça. Regras cessadas: menopausis/ménopause,
junção dos termos gregos: men e pausis (cessar ou pausa
das luas). Esqueci-me do evento e da reunião. Não me
lembro do número de telefone do parente, amigo, da

farmácia, do mercado, da clínica, da escola... Bemvindas as facilidades das redes sociais, dos salvamentos
instantâneos e adicionamentos de contatos por telefones
móveis. Esqueci o nome do colega da universidade, do
ensino médio, fundamental e da pré-escola.
Não me recordo de momentos típicos e atípicos da
época estudantil. Música monótona contínua na rua e na
rodovia. Meu humor, azedado! Fome? Quanta vontade
de comer um prato (esqueci a palavra!) generoso de
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lasanha ou bacalhoada. Queimar caloria na força da saúde
física e mental, com exercícios e terapias, é meu foco.
Esbaldo-me na preguiça de sair, de prosear com fulano e
beltrano. Envelhecer tem seus encargos e taxas
administrativas. Meu médico me receitou cremes,
medicamentos, vitaminas e repositores. Exames de mama,
cólon, sangue, urina, colono, ultrassom, tomograﬁa
computadorizada, ressonância magnética, cintilograﬁa...
Estou prestes a bater as botas, doutor? Não, são pílulas da
prevenção, senhora. Acredito na pujança de poder
conviver com esse ciclo da vida, de mãos dadas com a
saúde. Amanhã, exercitarei corpo e mente, doutor. Não é
segunda-feira, amanhã. É no domingo, mesmo.
Intenciono caminhar, rezar, meditar, cantar, respirar ar
puro. Faltam-me palavras e expressões para compor esta
crônica mal alinhavada. A autora que vos escreve, convive
com momentos inférteis. Semana passada falei sobre
livros, por uma chance à leitura e à literatura. Hoje cuido
da arte de saber envelhecer. Rezo com mais fervor. Vivo
devagar, sem ânsias e emergências. Não tenho pressa ao
viver.
Cada instante é para celebrar mais um dia. Oro. Oração
abre caminhos, fecha feridas, renova esperanças. Minha
inspiração de ontem foi recolher parafusos, erva-daninha,
retalhos, panos pendurados no varal e retratos de família e
amigos. Colo imagens em álbuns especíﬁcos. Olho e
reolho instantes festivos. A gente sorria de canto a canto;
olhava nos olhos, abraçava com mais entusiasmo. A gente
parava para prosear com pais, amigos e irmãos. A gente
celebrava cada fase da vida com fartura de gente. Na
maturidade, menos gente em casa e em pequeno círculo de
amigos. Uns mudaram, alguns desapareceram, outros
foram embora da vida. Ciclo que vai, ciclo que ainda ﬁca,
ciclo que se renova. Esquenta e esfria. Chove e resseca.
Anoitece e amanhece. Calor ﬁndando. Depois da semana
santa, esfria. De noite, temperatura baixa. Tiro o cobertor
do guarda-roupa. Cubro. Tiro a coberta no meio da noite,
quando as ondas de calor invadem meu corpo.
Cidade enfeitada de panos roxos nas sacadas das casas
antigas. Santos cobertos de pano roxo; tradição antiga e
piedosa da paixão de Cristo. Minha penitência é amar os
inimigos. "Ouçam todos. Amem os vossos inimigos.
Façam o bem aos que vos odeiam. Orem pela felicidade

dos que vos amaldiçoam. Pensam que merecem elogios
só por amarem os que vos amam? E se ﬁzerem bem
somente aos que vos fazem bem, o que tem isso de
extraordinário?" (Mt. 5.39-42). Vigília diabólica das más
vibrações ativam nossos ódios. Afastamento da essência
humana ativa mágoas e ressentimentos; ausências de fé,
compaixão e benevolência. Falta de empatia, amor,
respeito e solidariedade às coisas da natureza, despertam
nossos monstros. Amar ao próximo como a ti mesmo é
saber exercitar o amor pela harmonia. Vivemos tempos
difíceis, marcados por mortes violentas, por ódios
estrondosos, ações explosivas em prol de poderes
gananciosos.
Sol abrandado dá lugar ao crepúsculo. Sol esmaecido
pelas sombras noturnas se despe da luz. Noite lança véus
escuros pelo céu. Noite de lua miúda. Luzes de farol de
carros iluminam a estrada. Luz e escuridão conﬂuem sem
guerras e disputas, no giro perseverante do ciclo. Que o
exemplo da boa convivência entre luz e sombra, do amor
de Cristo aos inimigos, nos faça seres extraordinários. E
que cada época seja vivida com poeticidade e aceitação,
incluindo esse calorão que sobe pelo meu corpo, os pêlos
cada vez mais ﬁnos e falhos na pele, as marcas no rosto e
meus passos lentos e miúdos. Amar a maturidade, com a
mesma pujança da adolescência tem sido, também, minha
extraordinariedade. O abraço do frio suaviza meus
calores noturnos. O calor humano é sol nos meus dias de
solidão. São estes, creio, os arranjos divinos de cada
ciclo...
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FUNED REALIZA EXAMES PARA
IDENTIFICAR DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS COMUNS NO OUTONO
@jornalpanetus Apesar da covid-19 ter sido a doença de maior prevalência nos últimos dois
anos, a expectativa para 2022 é que o padrão de sazonalidade dos vírus
respiratórios em Minas comece a retornar para o observado até 2019.
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Com a chegada do outono, as doenças respiratórias se
tornam ainda mais comuns. Isso porque as temperaturas
mais baixas fazem com que as pessoas ﬁquem em ambientes
mais fechados, o que aumenta as chances de contaminação
por vírus causadores de doenças como a gripe, o resfriado e
também a covid-19, transmitidos por gotículas respiratórias.
Já as alergias respiratórias também podem ser agravadas
nesta época do ano, principalmente devido ao tempo seco e à
baixa umidade relativa do ar, que aumentam a concentração
de poluentes na atmosfera.
O Serviço de Virologia e Riquetsioses (SVR) da
Fundação Ezequiel Dias (Funed) é hoje responsável pela
pesquisa de 15 agentes respiratórios de importância para a
saúde pública. Apesar da covid-19 ter sido a doença de
maior prevalência nos últimos dois anos, a expectativa
para este ano é que o padrão de sazonalidade dos vírus
respiratórios em Minas Gerais comece a retornar para o
observado até 2019. Fato esse que se deve, em grande
parte, ao avanço da vacinação contra a covid-19 e,
consequentemente, à diminuição da circulação do vírus
causador da doença.
Para a referência técnica do Laboratório de Vírus
Respiratórios, André Leal, no outono de 2019, segundo
dados do Ministério da Saúde, foi observada a circulação
de vírus sincicial respiratório (VSR), adenovírus,
parainﬂuenza e inﬂuenza B. "Se o cenário de 2022 se
assemelhar ao de 2019 e ao padrão identiﬁcado em 2021
pelo SVR, encontraremos no estado, no outono, um
aumento de casos de VSR e rinovírus. No entanto, vale
frisar que essas previsões podem não se concretizar,
principalmente quando há a circulação de um novo vírus
ou quando algum que não era frequente em determinada
região há mais tempo volta a circular", reforça. André
lembra ainda que o VSR é um perigoso agente, responsável
por causar quadros graves de bronquiolite, principalmente
em crianças menores de dois anos. Já o rinovírus é o
causador do resfriado comum.
Até o início de abril não foi observado um aumento no
número de amostras recebidas. Porém, caso isso ocorra, a
referência técnica aﬁrma que os laboratórios da Funed
possuem infraestrutura e recursos humanos para o
processamento de amostras em larga escala.
Circulação dos vírus
A produção de informes laboratoriais dos vírus
respiratórios no Laboratório Central de Saúde Pública da
Funed (Lacen-MG) foi uma inovação realizada a partir de
2021. Portanto, para se comparar com anos anteriores, é
preciso utilizar o informe de vigilância epidemiológica do
inﬂuenza do Ministério da Saúde, que mostra que, no verão
de 2019, na região sudeste, circulavam os vírus inﬂuenza
B, parainﬂuenza, VSR e adenovírus.

"O vírus inﬂuenza A circulou no verão, em menor
proporção, e foi mais frequentemente identiﬁcado a partir
do outono, atingindo seu pico no inverno", detalha André.
Já em 2021, segundo dados analisados pelo SVR, esse
cenário foi completamente diferente. "Identiﬁcamos a
circulação de bocavírus, SARS-CoV-2 e rinovírus.
Importante lembrar que, em março de 2021, o uso da
máscara era obrigatório em todos os ambientes, não havia
aulas presenciais na maioria dos estabelecimentos de
ensino e existia certo distanciamento social. Outro
importante detalhe foi a alteração da sazonalidade do
vírus inﬂuenza A (H3), que circulou em grande frequência
em dezembro de 2021 e em janeiro de 2022, em função da
cepa Darwin Like", reforça a referência técnica.
Fluxo dos exames
Recentemente, o SVR, em parceria com o Serviço de
Gerenciamento de Amostras (Sgab), redeﬁniram alguns
ﬂuxos analíticos para vírus respiratórios. Quando a
amostra chega à Funed, ela é recebida pelo Sgab e são
conferidos o cadastro, a ﬁcha epidemiológica e a amostra
em si. Em seguida, as ﬁchas são encaminhadas para
triagem e as amostras para análise laboratorial.
Ao todo, o SVR pesquisa, para esse ﬂuxo, 15 agentes
respiratórios diferentes: inﬂuenza A, inﬂuenza B, VSR,
SARS-CoV-2, rinovírus, adenovírus, metapneumovírus,
parainﬂuenza1, parainﬂuenza 2, parainﬂuenza 3,
coronavírus HKU1, coronavírus 229E, coronavírus NL63,
enterovírus e bocavírus. Além de realizar a subtipagem do
inﬂuenza A (H3 e H1N1) e do inﬂuenza B (Victoria e
Yamagata) para casos detectáveis, e genotipagem de
amostras detectáveis para SARS-CoV-2 em alfa, beta,
gama, delta e ômicron, variantes de preocupação (VOC)
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Para o chefe do SVR, Felipe Iani, outra importante análise
realizada pelos pesquisadores do serviço aborda a
vigilância genômica, ou seja, o sequenciamento do
genoma completo do vírus SARS-CoV-2. "Até março de
2022, sequenciamos mais de 1.100 genomas completos
desse patógeno", aﬁrma.
Campanha de vacinação
No dia 4 de abril teve início a Campanha Nacional de
Vacinação contra a inﬂuenza, que busca imunoproteger a
população contra o vírus causador da gripe. Segundo
André Leal, historicamente, em Minas Gerais, a maior
circulação do vírus acontece no inverno.
«Logo, iniciar a campanha no outono é uma estratégia
para dar tempo ao sistema imune de produzir os
anticorpos necessários à proteção do indivíduo no período
que historicamente acontece maior circulação de
inﬂuenza A", reforça.
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PODER EXECUTIVO DE OURO PRETO SE REÚNE COM
EXPOSITORES DA PRAÇA DO ARTESÃO
@jornalpanetus Reunião teve como objetivo dar início à reforma do local.
Na última quinta-feira, 31 de março, a
Secretaria de Cultura e Turismo se reuniu com os
expositores da Praça do Artesão, localizada no
distrito de Cachoeira do Campo, para discutirem
assuntos sobre a estrutura do espaço, adequação
e reforma do local.
A Praça do Artesão começou a ser construída
em 2008, em convênio com o Ministério do
Turismo, e foi inaugurada em outubro de 2012.
Desde então, nunca houve manutenção,
inspeção e reforma do local. A gestão do espaço
também foi comprometida pela falta de
ﬁscalização, ocorrendo invasão e alteração em
alguns boxes, além dos contratos vencidos, sem
as devidas renovações.
O novo Comitê Gestor da Praça do Artesão, que
tomou posse no dia 23 de março de 2022,
levantou débitos acumulados dos artesãos que
possuem licença e todos os problemas estruturais
e prioritários existentes no local. Foi também
apresentada aos representantes da Praça do
Artesão a real situação dos artesãos licenciados e
a possibilidade de retirada para que as obras
necessárias sejam executadas.
Durante a conversa do dia 31 de março, foi
exposto que a adequação e a reestruturação da
Praça do Artesão é um pedido do Ministério
Público e que se faz necessária a saída dos
expositores do lugar, como também a
regulamentação para retomarem o espaço,
somente aqueles artesãos que estiverem em
conformidade com a regulamentação do local.
Assim, foi encaminhado à Procuradoria Geral do
Município, para análise, um documento emitido
pelos expositores, solicitando novo local para
continuarem trabalhando até a ﬁnalização das
obras e abertura da licitação.
De acordo com a Assessora de Turismo, Sônia
Rezende, “desde meados de 2021, a Secretaria
de Cultura e Turismo vem trabalhando no
sentido de reestruturar a Praça do Artesão de

Foto: Patrícia Souza / Divulgação

Cachoeira do Campo, haja vista a existência de
inúmeros problemas, desde a precariedade do
imóvel no que se refere a sua estrutura, pois
desde sua inauguração em 2012, nenhuma
reforma e/ou, manutenção ocorreu por lá. Ainda
que sejam muitos os problemas a serem
solucionados, considero a pauta muito positiva.
Há um projeto de reforma em andamento, que
irá proporcionar melhores condições de
trabalho para os permissionários e segurança
para comunidade e visitantes”, ressalta Sônia.
A secretária Margareth Monteiro ressaltou a
importância da revitalização do espaço e da
construção de um diálogo aberto com os

artesãos. “A Prefeitura Municipal, por meio da
Secretaria de Cultura e Turismo, vem buscando
a promoção de um diálogo com os artesãos que
expõem na Praça do Artesão de Cachoeira do
Campo porque o espaço será revitalizado e toda
área ocupada pela Praça e pela Rodoviária vai
contar com arborização e novos espaços de
lazer. É importante que tenhamos uma conversa
amigável e de consenso. Nós pretendemos dar
um novo visual para aquele espaço também com
a reforma de cada loja ou boxe. O que nós
pretendemos é valorizar ainda mais o produto
local para que cada turista ou cidadão ouropretano que queira comprar um produto

artesanal da cidade, dos saberes e fazeres, todos
esses produtos estarão presentes naquele
espaço. Entretanto, para que nós possamos fazer
uma boa apresentação não só desses produtos,
mas também dos fabricantes desses produtos,
dos agentes culturais do artesanato ouropretano, é preciso que se revitalize o local e todo
o entorno. Por isso contamos com o apoio de
todos os artesãos e solicitamos que aguardem,
pois em breve estaremos abrindo a licitação.
Nós não vamos deixar ninguém em má situação,
estamos procurando um novo local para que eles
possam expor seus produtos até a licitação e a
obra ser concluída”, aﬁrmou a secretária.
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ENVOLVIMENTO: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE
OURO PRETO E LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
@jornalpanetus Parceria permite execução de obras na Clínica dos Olhos.
Passando por reformas em suas estruturas e
recebendo novos equipamentos, a Clínica dos
Olhos, localizada na rua Mecânico José
Português, 45, São Cristovão, passará a ser o
Hospital dos Olhos. A partir dessa mudança, além
de instrumentos mais modernos, a cidade de
Ouro Preto poderá ofertar novos serviços e
especialidades para o cuidado dos olhos e da
visão da população, na área oftalmológica.
A ampliação do local e inclusão de novos
equipamentos é fruto de uma parceria entre a
Prefeitura Municipal de Ouro Preto e a Lions
Clubs International Foundation. O convênio
ﬁrmado entre as partes prevê um investimento
de aproximadamente R$ 1,3 milhão, sendo 20%
do valor custeado pelo município e os 80%
restantes por parte da fundação internacional.
O prefeito Angelo Oswaldo, acompanhado
pela equipe da secretaria de obras e do
Secretários Municipal de Saúde, Leandro
Moreira e da secretária Adjunta, Isabela
Guimarães, visitou a obra do futuro Hospital
dos Olhos, na última terça-feira, 06 de abril. “Os
recursos contribuirão para que a prefeitura
possa dispor de uma clínica especializada com
equipamentos que nos garantirão assistência
completa no setor de oftalmologia”, aﬁrma o
prefeito.
Com a iniciativa, o Município além de se
consolidar como um centro de referência em
oftalmologia na região dos Inconﬁdentes,
atuará na promoção e prevenção da saúde na
atenção básica, oferecendo a linha de cuidado
em retina, em especial ao combate da
retinopatia diabética, doença que afeta os
pequenos vasos da retina e que provoca inchaço
retiniano e baixa visão. Zaqueu Astoni, chefe da
Casa Civil, ressaltou a importância dessa soma
de esforços para o bem comum. “É uma
iniciativa que marca uma mudança junto à
saúde oftalmológica, não só para Ouro Preto

mas para toda a Região dos Inconﬁdentes”.
“Com a melhoria da estrutura do Hospital dos
Olhos e a ampliação dos procedimentos
ofertados, iremos consagrar a população o direito
de usufruir do primeiro atendimento e que lhe seja
considerado como possível de continuidade em
sua assistência de forma rápida, garantindo
qualidade de vida e resposta ao tratamento em
tempo hábil, e de forma eﬁciente dentro do
município de Ouro Preto”, ressalta os secretários
de Saúde. A instalação contempla 5 consultórios e
duas salas de exames.
As obras no local já estão em fase ﬁnal. Serviços
como pintura, manutenção da parte elétrica e
alvenaria estão em andamento. A previsão é de que
o novo Hospital dos Olhos de Ouro Preto seja
inaugurado em breve.
Estiveram presentes também o diretor da Casa
Civil, Mateus Guimarães, o presidente da
comissão de Saúde na Câmara, vereador Zé do
Binga, o ex-ministro da Saúde, José Saraiva Felipe
e o secretário de Obras, Antônio Simões.

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
VETERINÁRIA GAMELEIRA
(31) 3558-2755 / 98299-7869

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

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

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA
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FISCALIZAÇÃO: REGRA QUE OBRIGA TELEMARKETING
A SE IDENTIFICAR AINDA É POUCO CUMPRIDA
@jornalpanetus

Medida entrou em vigor há um mês.

Um mês após a entrada em vigor da norma que obriga as
empresas de telemarketing a usarem números de telefone
móvel com o preﬁxo 0303, para permitir que os
consumidores identiﬁquem a chamada e decidam se
querem atendê- la, apenas 324 códigos cadastrados na
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foram
ativados.
“Temos sentido um empenho das empresas para implantar
a regra”, disse o assessor da Gerência de Certiﬁcação e
Numeração da Anatel Secundino da Costa Lemos. “Mas
ainda estamos na fase de implementação do código não
geográﬁco”. Ele lembrou que, embora o uso do preﬁxo
tenha se tornado obrigatório em 10 de março para as
chamadas feitas de celulares, as empresas que usam
telefones ﬁxos têm até 8 de julho para se adequar à nova
regra.
“Começamos pela rede móvel, mas a maior parte dos
serviços de telemarketing ativo ainda é oferecida pelas
plataformas de telefonia ﬁxa, cujo prazo para migração só
termina daqui a quase dois meses”, frisou o assessor,
explicando que a agência reguladora não têm dados que
permitam veriﬁcar se, com a obrigação de ativar o código
para os serviços de telefonia móvel, mais empresas de call
center passaram a usar a telefonia ﬁxa para ganhar tempo
antes de se ajustar à mudança.
A bancária Adriana de Araújo Alves tem essa impressão.
Veriﬁcando o histórico de chamadas no celular, é fácil notar
que, do ﬁm de fevereiro para cá, o número de chamadas
recebidas de celulares diminuiu bastante, enquanto o de
telefones ﬁxos aumentou. Além disso, no último mês e
meio, não há registro de nenhum número iniciado com
0303, ainda que ela tenha bloqueado alguns números de
telefones celulares usados para oferecer produtos e serviços
que não solicitou.
“Há um monte de números que bloqueei para não ser mais
perturbada. Já teve dia em que recebi dez chamadas; dia
em que me ligaram no ﬁm de semana à noite, após as 20h.
O mais chato é que, quando estou em casa e não atendo à
chamada no meu celular, há empresas que ligam para o
telefone ﬁxo para falar com os pais do meu marido, que
não têm celular”, contou a bancária. Ela reclamou que
todas as vezes que precisou resolver um problema com o
call center de alguma prestadora de serviço, amargou longo
tempo de espera. “Agora, para oferecer um serviço que
você não tem interesse, eles são rápidos e insistentes.”
Punição
Além de não saber avaliar se as empresas de call center
intensiﬁcaram as chamadas de telefones ﬁxos, Lemos diz
que a Anatel ainda não tem condições de precisar quantas
combinações numéricas iniciadas por 0303 serão
necessárias para acomodar todos os telefones dedicados ao
telemarketing ativo, depois que a identiﬁcação se tornar
obrigatória também para as chamadas oriundas da rede
ﬁxa.
“A questão é que, hoje, não sabemos ao certo quantos
números [de telefone móveis e ﬁxos] estão sendo usados
para telemarketing. Justamente porque, antes, não existia
número especíﬁco para identiﬁcá-los. Uma empresa pode
estar usando número contratado por um assinante comum
e só será identiﬁcada se e quando seu volume de chamadas
despertar a atenção e for analisado”, aﬁrmou Lemos,
explicando que a oferta chega a dezena de milhões de
possibilidades.
A atribuição do código 0303 para identiﬁcar as chamadas
de telemarketing está prevista no Ato nº 10.413, de
novembro de 2021. O objetivo da medida é reduzir o
número de ligações indesejadas para quem tem aparelho de
telefone. Segundo a norma, as redes de telecomunicações
deverão permitir aos usuários identiﬁcar o preﬁxo do
telefone que chama, de forma clara, no visor dos aparelhos.

Assim, a pessoa poderá não só optar por não atender o
telefonema naquele momento, como programar seu
aparelho para não mais receber chamadas daquele número.
Após 8 de junho, caso receba chamadas de telemarketing
de números não identiﬁcados pelo preﬁxo 0303 (sejam da
rede móvel ou da rede ﬁxa), a pessoa deverá entrar em
contato com sua operadora de telefonia e reclamar do uso
indevido de recursos de numeração para telemarketing
ativo, identiﬁcando a empresa e o número por ela utilizado.
Registro de reclamações
A Anatel promete punir as empresas que descumprirem a
regra, bloqueando os números de telefone indevidamente
utilizados. Para isso, pede que as pessoas que receberem
ligações comerciais indesejadas de números não
identiﬁcados pelo preﬁxo 0303 registrem suas
reclamações.
“Nenhuma política pública funciona sem a participação
do consumidor. Por isso, pedimos que as pessoas
incomodadas acionem suas prestadoras de serviço de
telecomunicações e registrem a reclamação. É obrigação
dessas prestadoras que programam as redes fazer o
correto encaminhamento do 0303, segundo a ﬁnalidade
determinada pela Anatel. E às empresas de telemarketing
que quiserem usar a rede, cabe solicitar à operadora e
utilizar o preﬁxo 0303”, recomendou Lemos.
Segundo ele, "se a reclamação à operadora não for
suﬁciente, o consumidor deve entrar em contato com a
Anatel pelo telefone 1331 ou pelos canais disponíveis no
site da agência e informar o ocorrido e o número do
protocolo fornecido pela operadora."
Autorregulação
A norma da Anatel não agradou às empresas de
telemarketing. Em dezembro, quando a agência reguladora
anunciou que as empresas de telefonia móvel teriam 90
dias para providenciar a identiﬁcação das chamadas, e as
operadoras da telefonia ﬁxa, 180 dias, a Associação
Brasileira de Telesserviços (ABT) chegou a pedir que a
medida fosse debatida a ﬁm de evitar demissões no setor.
Além disso, as empresas vêm apontando a plataforma Não
Me Perturbe, criada pelas próprias operadoras de
telecomunicações e disponível desde julho de 2019, como
a ferramenta mais eﬁciente para os clientes que queiram
bloquear chamadas de telemarketing e ofertas de crédito
consignado.
Segundo a Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as
empresas de telecomunicações e de conectividade,
detentores de 10 milhões de números de telefones já
cadastraram seus dados na plataforma, bloqueando as
chamadas para oferta de crédito e de serviços de
telecomunicação. Por se tratar de uma iniciativa de
autorregulamentação do setor, a plataforma não bloqueia
ligações de outros ramos de atividade, como, por exemplo,
planos de saúde ou redes varejistas, embora a ampliação do
serviço esteja em análise. "Estamos tratando com as
operadoras a ampliação para todos os ramos da economia
e já há, inclusive, um despacho nesse sentido", assegurou a
assessora da Gerência de Certiﬁcação e Numeração da
Anatel.
Ainda de acordo com a entidade, o número de cadastros
representa 3,5% da base de 284,9 milhões de acessos ﬁxos
e móveis existentes no Brasil. A Conexis Brasil Digital
garante que essa e outras medidas de autorregulação têm
surtido efeitos positivos, como a queda do número de
reclamações de usuários. Desde abril de 2021, as queixas
feitas à Anatel caíram mais de 20%. Durante todo o ano de
2021, as reclamações caíram quase 25% em relação a
2020. Quem quiser deixar de receber ligações de
telemarketing dos dois segmentos citados deve fazer o
cadastro diretamente no site ou por meio dos Procons de
todo o país. O bloqueio ocorre em até 30 dias após o
cadastro.
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BRAÇO DIREITO DE FERNADINHO BEIRA-MAR, RONI
PEIXOTO É MORTO A TIROS NA GRANDE BH
@jornalpanetus O corpo dele foi encontrado dentro de um carro em Santa Luzia. Roni Peixoto era conhecido como um dos maiores traficantes do estado.
informação foi conﬁrmada pela Polícia Militar
(PM).
O corpo dele foi encontrado dentro de um carro
na Avenida Engenheiro Felipe Gabrich.
Segundo a PM, Roni estava entrando na
garagem de casa quando foi abordado por dois
homens encapuzados. Os suspeitos pararam o
carro em que ele estava, identiﬁcaram-se como
policiais civis e atiraram.
Quatro minutos depois que a polícia foi
acionada, os militares receberam outra ligação,
informando sobre um carro, um carro prata,
abandonado na Avenida Duque de Caxias, no
bairro Quarenta e Dois, a cerca de dois
quilômetros do local do assassinato.
De acordo com os policiais, o veículo estava
com o retrovisor quebrado, o vidro aberto e
marcas de sangue. A perícia recolheu o material.
Conhecido como braço direito de Fernandinho
Beira-Mar em Minas, Roni atuava na capital,
principalmente na Pedreira Prado Lopes, na
Região Noroeste, e em toda a Região
Metropolitana.
Ele já foi preso por homicídio, posse e porte
ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e
tráﬁco de drogas e era tido como um dos líderes
do Comando Vermelho, facção criminosa do
Rio de Janeiro, em Minas Gerais.
Roni foi condenado a um total de 35 anos de
prisão, desde 1995. Em abril de 2019, deixou a
cadeia e passou a cumprir pena em regime
domiciliar, após cumprir mais de 24 anos em
Um dos maiores traﬁcantes de Minas Gerais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na regime fechado.
De acordo com o advogado dele, Leandro
Roni Peixoto, foi morto a tiros em Santa Luzia, manhã desta segunda-feira (11/04). A

Martins, o cliente exercia "trabalho lícito,
estava ressocializado e não tinha mais qualquer
envolvimento com o crime". "Esperamos por
parte da Polícia Civil uma investigação como
de costume: séria, idônea e imparcial", disse.
Relembre
Roni Peixoto foi condenado a prisão por tráﬁco
de drogas em 1997. A ligação com Beira-Mar
teria se intensiﬁcado quando o traﬁcante carioca
ﬁcou preso em Belo Horizonte.
Ele adquiriu o direito de deixar a prisão durante
o dia para trabalhar e, em 2007, foi detido com
460 kg de maconha.
Em 2010, Roni Peixoto foi preso novamente.
Investigações da época apontaram que ele era
chefe de uma quadrilha e obtinha drogas do
Paraná e de São Paulo para serem
comercializadas na Grande BH.
No ano seguinte, enquanto cumpria pena no
regime semiaberto na Penitenciária José Maria
Alkimin, em Ribeirão das Neves, na Região
Metropolitana, Roni fugiu e entrou na lista dos
foragidos mais procurados de Minas Gerais.
Em 2012, ele foi preso dentro de casa, em
Goiânia (GO). Roni foi transferido para Minas
Gerais e passou a cumprir pena na Penitenciária
Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH.
Em 2018, passou para o regime semiaberto e
obteve os benefícios de saída temporária e
trabalho externo. No mesmo ano, a irmã dele,
Edna Peixoto, foi presa suspeita de tráﬁco de
drogas.
Por ﬁm, Roni deixou a cadeia em 2019.
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DESENVOLVIMENTO: PROGRAMA ARRUMANDO A
CASA SEGUE TRANSFORMANDO A VIDA DOS
MARIANENSES
@jornalpanetus Projeto tem se consolidado em Mariana permitindo qualidade de vida.
Mais uma família realizou o sonho de ter um
lar totalmente reformado pelo Arrumando a
Casa! O programa, lançado em abril de 2021,
até hoje, entregou mais de 10 casas e
proporcionou um ambiente digno de moradia
aos contemplados pelo projeto. Desta vez, foi
Elaine Emenegildo, moradora do distrito de
Monsenhor Horta, quem recebeu as chaves da
nova casa.
Em entrevista, Elaine, mãe de três ﬁlhos,
compartilhou um pouco de como é gratiﬁcante
passar por um momento como esse: “achei uma
benção, uma maravilha, eu precisava muito

dessa reforma! Estou muito feliz e não tenho
palavras para agradecer. Agora meus ﬁlhos que
dormiam comigo, poderão cada um ter o seu
cantinho”, comemorou.
Sobre
O Arrumando a Casa é um programa realizado
pela Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania e tem como objetivo reformar os
lares das pessoas que são beneﬁciárias do
projeto aluguel social, que é uma outra medida
realizada pela prefeitura, a ﬁm de amparar os

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

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

Foto: Marcella Pontes / Divulgação

moradores em condição de vulnerabilidade,
bem como aquelas que são encaminhadas após

avaliação do departamento de Defesa Civil, que
identiﬁca as casas em situação de risco.
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Troféu Empresarial 2022

Resultado VOTO DE RUA

CONHEÇA OS ELEITOS PELO VOTO POPULAR NO TROFÉU EMPRESARIAL 2022
20 anos do jornal Panﬂetu´s em Mariana.
Durante os meses de fevereiro e março do ano de 2022 o jornal Panﬂetu´s ouviu 1.103 pessoas que elegeram os melhores do ano durante à pandemia de covid-19. Veja as empresas,
entidades e personalidades que mais se destacaram ao longo do ano.
A equipe do jornal Panﬂetu´s realizou a pesquisa de opinião pública durante os meses de fevereiro e março deste ano e ouviu 1.103 pessoas, dentre elas funcionários e clientes das
empresas da região com a seguinte pergunta: Qual a melhor empresa neste segmento? Dessa forma foi possível elencar as melhores instituições, empresas e personalidades do ano de 2022
em um retroativo dos anos de 2020 e 2021 em que não tivemos evento empresarial devido ao cenário econômico e as barreiras sanitárias.
Nossa missão é evidenciar o empreendedorismo e a competição saudável entre as empresas no sentido de que todos tenham as mesmas oportunidades, ou seja, o sol nasce com a mesma
intensidade para todos.
O jornal Panﬂetu´s está há 20 anos na região dos Inconﬁdentes informando com precisão e imparcialidade as ações dos empresários e políticos de nossa região que visam o
desenvolvimento do município.
O Troféu Empresarial dos Inconﬁdentes surgiu no ano de 2001 através do pioneirismo do Diretor fundador do jornal, Ângelo Seraﬁm, que com muita responsabilidade e ética apresentou
a sociedade uma forma dinâmica de competição entre as empresas com a realização do primeiro evento empresarial da Primaz de Minas, homenageando através do voto, a classe
empresarial, proporcionando respectivamente o aquecimento econômico do setor comercial do município.
Portanto, parabenizamos com muita alegria os eleitos pelo voto popular. Pois democraticamente podemos aﬁrmar que o trabalho desenvolvido por você, em sua empresa, é exemplar e de
extrema qualidade. Parabéns!
Agora estamos iniciando as pesquisas do voto dos internautas que será em nosso site jornalpanﬂetus.com.br. Em breve divulgaremos os homenageados pelos 20 anos do jornal em
Mariana.
·

Diretor do Ano – Ronaldo Camêlo
·

E m p re s a R e v e l a ç ã o – S e r ã o 5
homenageadas - Construrey, Posto
Perseverança, Mineiríssimo Bier, Olinda

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Acessórios e Laço de Fita
Empresário (a) do Ano – Edna (Dolphin
Constrular)
Especialista em Café Artesanal –
Primaz de Minas
Incentivo à Cultura – Andreia
Donandon Leal
Melhor Academia - Academia Sport
Fitness
Melhor Academia de Artes Marciais –
Brutos Muay Thai
Melhor Academia de Ballet e Dança Bailados
Melhor Açaí – Engenheiros do Açaí
Melhor Açougue – Casa de Carnes Santo
Antônio
Melhor Advogada – Samila Pimenta
Melhor Advogada Previdenciária –
Francine Maira
Melhor Advogado – Alex Baião
Melhor Agência Bancária – Sicoob
Nossacop
Melhor Agência de Viagens - Paixão Tur
Melhor Aluguel de Caçambas – Tele
Caçambas Mariana
Melhor Aplicativo de Corrida – Ubiz
Car
Melhor Areal - Areal Mariana
Melhor Armarinho – Fuxico
Melhor Assistência Eletrônica –
Eletrônica Pontual
Melhor Assistência Técnica de
Celulares – Paulista Cell
Melhor Atacado e Varejo – Dara
Melhor Ateliê de Costura – Ateliê Paula
Braga
Melhor Atendimento – Droga Rede
Melhor Atleta de Motocross – Joubert
Castro
Melhor Auto Elétrica – RR Mecânica
Melhor Auto Escola – Auto Escola São
Cristóvão
Melhor Auto Peças – Couto Auto Peças
Melhor Banco Especializado em
Aposentado e Pensionista – Banco Agi
Melhor Bar – Fábrica Pub
Melhor Barbearia – Perdigão do Corte
Melhor Borracharia – Dois irmãos
Melhor Boutique – Boutique Boneca de
Pano
Melhor Boutique de Carnes – Prime
Beef
Melhor Brechó – Brechop
Melhor Buffet – Buffet Você Merece
M e l h o r C a b e l e i re i r a – F a b í o l a
Magalhães

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Melhor Cafeteria – A Mineira
Melhor Camisaria – Camisaria Mariana
Melhor Centro de Recreação – Clube
Marianense
Melhor Chopperia – Point 7
Melhor Cirurgião Plástico – Dr Allan
Costa
Melhor Clínica de Emagrecimento –
Emagrecenter
Melhor Clínica de Estética – Bem Estar
Melhor Clínica de Fisioterapia – Dr
Kennedy
Melhor Clínica de Ginecologia – Bem
me quer
Melhor Clínica de Harmonização
Facial – Flávia Armond
Melhor Clínica Médica - Atropopens
Melhor Clínica Odontológica – Espaço
Odonto
Melhor Clínica Oftalmológica – Clínica
Oftalmológica Gustavo Marchetti
M e l h o r C l í n i c a Ve t e r i n á r i a –
Veterinária Gameleira
Melhor Comida Japonesa – Gam
Melhor Concessionária de Carros –
Carlos Veículos
Melhor Concessionária de Motos –
Magmotos
Melhor Confeitaria – Chocolate com
afeto
Melhor Confeiteira – Fran Alves
Melhor Construtora – 3 T
Melhor Consultoria Empresarial Master Mind

·
·

Melhor Contabilidade - ContaD
Melhor Conveniência – Sucesso
Conveniência

·
·

Melhor Cooperativa - Sicred
Melhor Corretor de Imóveis – Geraldo
Carvalho
Melhor Corretora de Seguros – Atena
Corretora
Melhor Curso de Informática – CGD
Melhor Curso Técnico - SENAI
Melhor Dedetizadora – Vale Jato
Melhor Delivery – Chef House
Melhor Dentista (Feminino) – Dra
Raquel Semin
Melhor Dentista (Masculino) – Dr
Douglas Brandão

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Melhor Cabelereiro – Jairo
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Melhor Design de Sobrancelhas - Mara
Anjos
Melhor Despachante – Despachante
Martins
Melhor Disk Cerveja – Disk Cerveja
Mariana
Melhor Drogaria/farmácia – Drogaria
Ultra Popular
Melhor Empresa de Cerimonial –
Magda Cerimonial
Melhor Empresa de Certiﬁcação
Digital – CerDigital
Melhor Empresa de Cursos

·
·
·
·
·
·
·

Preparatórios - Coopvest
Melhor Empresa de Divulgação –
Jornal Panﬂetu's
Melhor Empresa de Engenharia Civil GMP Construções
Melhor Empresa de Fabricação de
Concreto – Betonita
Melhor Empresa de Festas e
Decorações – Tindolelê
Melhor Empresa de Gás e Água – Gás
Dulico
Melhor Empresa de Gesso – Valmir
Gesso
Melhor Empresa de Locação de Peças
para Construção – Murici
Melhor Empresa de Ônibus Coletivo Transcotta
Melhor Empresa de Pinturas –
Abençoaldo
Melhor Empresa de Segurança
Eletrônica – Vigiez
Melhor Empresa de Sonorização e
Iluminação – Saturno Produções
Melhor Empresa de Transportes –
Indaiá
Melhor Empresa em Aluguel de
Sanitários – Sanitário Alves
Melhor Empresa em Criação e
Manutenção de Sites – Masterix
Melhor Empresa em Engenharia de
Inspeção – NSDN
Melhor Empresa em Esquadrias de
Alumínio – Vidraçaria Alumix
Melhor Empresa em Fabricação de
Churrasqueiras – Resende
Melhor Empresa em Móveis
Planejados – Madeplan
Melhor Empresa em Realização de
Eventos – Aquece Produções
Melhor Empresa Especialista Apple –
Smart Cell
Melhor Empresa Mineradora CEDRO
Melhor Entidade Sindical – Sindicado
Metabase MARIANA
Melhor Escola de Ensino a Distância Unopar
Melhor Escola de Ensino Infantil –
Centro Educacional Getsemâni
Melhor Escola de Idiomas – Skill
Melhor Escola de Música - Freesom
Melhor Espaço para Realizações de
Eventos – Marianense
Melhor Espetinho – Espetinho do
Moycana
Melhor Estamparia e Personalizados –
Inspire Personalizados
Melhor Farmácia de Manipulação Acurácia
Melhor Financeira – Nova Cred
Mariana
Melhor Fisioterapeuta Pediatra –
Thais Mesquita
Melhor Floricultura – Recanto Verde
Melhor Fonoaudiologista – Marcela

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Castro
Melhor Fotógrafo – Leo Gomes
Melhor Fotógrafo Infantil – Leticia
Trocilo
Melhor Franquia – Chocolates Brasil
Melhor Funerária – São José de
Agostinho
Melhor Funilaria e Pintura de
Veículos- Imper Car
Melhor Gerente – Fabrício Pinto
Melhor Ginecologista – Olivia Ferreira
Melhor Hambúrguer – Black Box
Melhor Haras – Haras Dulico
Melhor Hospital – Monsenhor Horta
–São Camilo
Melhor Hotel – Hotel Muller
Melhor Hotelzinho e Berçario Infantil
– Sonekinha Kids
Melhor Imobiliária – Casa Imperial
Melhor Implantodontista – Dr Rodrigo
Mendes
Melhor Informática – Mega
Melhor Instituição de Ensino Superior
- Unipac
Melhor Instituição de Nível Técnico SENAI
Melhor Instituto de Ensino
Fundamental e Médio - Flecha
Melhor Internet – CMT
Melhor Joalheria – Maria Vaidosa

·
Melhor Laboratório de Análises –
Vanderlei Machado
·
Melhor Lanchonete – Larika
·
Melhor Lava Jato – Bonicar
·
Melhor Lavanderia - Unilar
·
Melhor Livraria – São José
·
Melhor Locadora de Veículos – Loka
Uai
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Melhor Loja de Acessórios Femininos
– Ousadia Acessórios
Melhor Loja de Acessórios para Motos
– Mariana Motos
Melhor Loja de Aluguel de Vestidos de
Festas - Adriana noivas
Melhor Loja de Antenas – Parabólica
Vivian
Melhor Loja de Artesanato – Amape
Artesanatos
Melhor Loja de Artigos Esportivos –
Via Romana
Melhor Loja de Artigos para Gestantes
– Gestar
Melhor Loja de Aviamentos - Trecos &
Tramas
Melhor Loja de Bicicletas – PL Pedro
Lucas
Melhor Loja de Calçados Feminino –
Dazz Calçados
Melhor Loja de Calçados Infantis Dazz Calçados
Melhor Loja de Calçados Masculino Dazz Calçados

Jornal
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·

Melhor Loja de Celular – Shopping
Arena
Melhor Loja de Cosméticos – Inabella
Melhor Loja de Decoração – Vó Marina
Melhor Loja de Eletrodomésticos –
Arantes Móveis
Melhor Loja de Embalagens – Embalar
Melhor Loja de Ferragens – Parafer
Melhor Loja de Foto e Vídeo – Studio
Élcio Rocha
Melhor Loja de Maquiagem –
Belíssima
Melhor Loja de Máquinas – Murici

·

Melhor Loja de Materiais Elétricos –

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Eletromar
Melhor Loja de Material de
Construção – Fortaleza Macon
Melhor Loja de Móveis – Marti Móveis
Melhor Loja de Óculos – Marezza
Melhor Loja de Pneus – Pneus São
Paulo
Melhor Loja de Presentes e Brinquedos
– Alternativa Presentes
Melhor Loja de Produtos Saudáveis –
Armazém a granel
Melhor Loja de Roupa Feminina –
Augge

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Melhor Loja de Roupa Infantil –
Estação Kids
Melhor Loja de Roupa Íntima – Desejo
Íntimo
Melhor Loja de Roupa Masculina –
Modinha
Melhor Loja de Suplementos – Stylo
Maromba
Melhor Loja de Tecidos e Enxovais –
Nos panos
Melhor Loja de Tinta – Outlet das Tintas
Melhor Loja de vendas de cabelos –
Maranata Cabelos
Melhor Loja em Artigos de Festas –
Doce & Festa
Melhor Loja Popular – El Shaday
Melhor Loteamento – Novo Horizonte
Melhor Lotérica - Marianense
Melhor Madeireira – Madeireira
Popular
Melhor Manutenção e Instalação de
telhados– D8
Melhor Maquiadora – Denise Hubner
Melhor Marmoraria – Recanto do
Granito
Melhor Mecânica de Carros – RR
Mecânica

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Melhor Mercado – Eldorado
Melhor Mercearia (Bairro) –
Dioguense
Melhor Motel – Flowers
Melhor ONG – IDDA
Melhor Padaria – Padaria Andrade
Melhor Papelaria – Risco e Rabisco
Melhor Pastelaria – Pastelaria do
Vitinho
Melhor Personal Trainer – Vinicius
Martins
Melhor Pesque Pague – Machadinho
Melhor Petshop – Recanto do Animal
Melhor Pizzaria – Recanto de Minas
Melhor Pneumologista – Graziela Rioga
Melhor Posto de Combustível – Auto
Posto Ciclo do Ouro
Melhor Pousada – Ouro de Minas
Melhor Psicanalista – René Dentz
Melhor Psicólogo (a) – Walkiria Felipe
Melhor Psicopedagoga – Denise
Passos
Melhor Rádio – Real FM
Melhor Restaurante – Picanha na
chapa
Melhor Restaurante a La Carte –
Bistrô
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Melhor Sacolão – Sacolão Center
Melhor Salão de beleza – Luciane
Carneiro
Melhor Serralheria – Fermar
Melhor Society – Guranix
Melhor Sorveteria – Deli Geli
Melhor Studio de Alongamento de
Unhas – Sara Souza
Melhor Studio de Ginástica Coletiva –
Jenniffer Querollen
Melhor Studio Pilates – Bio Sport
Melhor Supermercado – BH
Melhor Tabacaria – Tabacaria Real
Melhor Topa Tudo – Armazém
Melhor Tornearia – Tornearia Mariana
Melhor Trailer – Bocão
Melhor Transportadora – Express
Melhor Vidraçaria – Diamante Vidros
Mérito Popular – Sônia Azzi
Personalidade Marianense – Deyvson
Ribeiro
Político do Ano – Juliano Duarte
Secretário de ano – Danilo Brito
Vereador do Ano – João Bosco
Vitrine Mais Criativa – Santa Flor

HOMENAGEADOS DESTAQUE DOS 20 ANOS DO JORNAL
PANFLETU´S NA PRIMAZ DE MINAS
Cultura, Social, Jurídico, Empreendedorismo, Engajamento, Política, Entretenimento e Desenvolvimento
são as categorias que fazem parte do Jornalismo Verdade do Panfletu´s.
“Em construção”
Adão Severino Junior –
Homenageado Destaque (JORNAL) –
Ação Humanitária
Rosemery Isaac Esperidião Milagres
– Homenageada Destaque
(JORNAL) – Empresária
Fabiana Eugênia da Silva Rosa –
Homenageada Destaque (JORNAL)
– Empreendedora

Juliano Melo Franco Bahia –
Homenageada Destaque (JORNAL)
– Advogada
Marianas, Mulheres que Inspiram –
Homenageadas Destaque (JORNAL)
– Estímulo e Envolvimento
Paulo Dulico – Homenageado
Destaque (JORNAL) –
Personalidade

Arantes Móveis

Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Gilberto Matheus (Tikim) –
Homenageado Destaque (JORNAL)
– Político
Confraria Capim Canela –
Homenageado Destaque (JORNAL)
– Social e Envolvimento
Mayara Galdino dos Santos –
Homenageada Destaque (JORNAL)
– Cabelereira

Marino Dangelo – Homenageado
Destaque (JORNAL) –
Personalidade
Arlinda Gonçalves – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Jurídico /
Administrativo
Fabiana Arantes Móveis –
Homenageada Destaque (JORNAL)
– Empreendedorismo

Jornal
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Troféu Empresarial 2022

Resultado VOTO INTERNET

Pesquisa contabilizou mais de 25 mil votos em apenas 4 dias com a segunda etapa entre os três mais da Primaz de
Minas.Dedicação, atendimento de qualidade, revelação e comprometimento marcam os eleitos pelo voto dos internautas em
Mariana. O portal do Jornal Panfletu´s contabilizou 25.107 votos nos mais variados segmentos. Confira agora cada categoria e
respectivamente seus eleitos.Parabéns!
1.

Empresa Revelação – Serão 5
homenageadas – Chocolate com
Afeto, Mineríssimo Bier, Depósito
Santo Antônio, Graciosa Cosméticos

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

e La Fiesta
Empresário (a) do Ano – Kenneth
Matos
Especialista em Café Artesanal –
Primaz Café
Melhor Academia – Academia Sport
Fitness
Melhor Academia de Artes
Marciais – Brutos
Melhor Academia de Ballet e
Dança – Studio Ana Lisboa
Melhor Açaí - Summer
Melhor Açougue – Santo Antônio
Melhor Advogada – Jussara Freitas
Melhor Advogada Previdenciária –
Francine Maira
Melhor Advogado – Wener Alvim
Melhor Advogado (a) Criminal Wener Alvim
Melhor Agência Bancária – Sicoob
Nossacop
Melhor Agência de Viagens –
Mariana Turismo
Melhor Aluguel de Caçambas –
Tele Caçambas
Melhor Aplicativo de Corrida – 31
Melhor Areal – Areal Mariana
Melhor Armarinho – Fuxico
Melhor Arquiteto (a) - Ana Luiza
Melhor Assistência Eletrônica –
Eletrônica Pontual
Melhor Assistência Técnica de
Celulares – Tok Cell
Melhor Atacado e Varejo - BH
Melhor Ateliê de Costura – Ateliê
Paula Braga
Melhor Atendimento - Cantinho do
Pão
Melhor Auto Elétrica – Felipinho
Melhor Auto Escola – Auto Escola
Mariana
Melhor Auto Peças – Pneus São
Paulo
Melhor Banco Especializado em
Aposentado e Pensionista – Itaú
Melhor Bar – Fábrica Pub
Melhor Barbearia - Maladeza
Melhor Boutique - Ana Banana
Melhor Boutique de Carnes –
Prime Beef
Melhor Brechó - Brechop
Melhor Brigaderia Café Chocolate com Afeto
Melhor Buffet - Sabores da Lu
Melhor Cabeleireira - Graciele
Lourenço

37. Melhor Cabelereiro - Jairo
38. Melhor Cafeteria - Chocolate com
Afeto
39. Melhor Camisaria - Polo
40. Melhor Cirurgião Plástico - Dr.
Allan Costa
41. Melhor Clínica de Emagrecimento
- Emagrecenter
42. Melhor Clínica de Estética – Bem
Estar
43. Melhor Clínica de Fisioterapia Fisioclin
44. Melhor Clínica de Ginecologia Bem me quer
45. Melhor Clínica de Harmonização
Facial – Flávia Armond
46. Melhor Clínica Médica – Mediar
47. Melhor Clínica Odontológica -

Espaço Odonto
48. Melhor Clínica Oftalmológica Clínica Gustavo Marchetti
49. Melhor Clínica Veterinária –
Gameleira
50. Melhor Comida Japonesa - Japa
Box
51. Melhor Concessionária de Carros Carlos Veículos
52. Melhor Concessionária de Motos Magmotos
53. Melhor Construtora – 3 T
54. Melhor Consultoria Empresarial Master Mind
55. Melhor Contabilidade - Contad
56. Melhor Conveniência – Sucesso
Conveniência
57. Melhor Cooperativa - Sicoob
58. Melhor Corretor de Imóveis
Flávia Maria
59. Melhor Corretora de Seguros
Atena
60. Melhor Curso de Informática
Adjetivo
61. Melhor Dedetizadora – Jato
62. Melhor Delivery - Chef House
63. Melhor Dentista (Feminino)
Magali Melo
64. Melhor Dentista (Masculino)
Douglas Brandão
65. Melhor Design - Ryan Rick

–

-

66. Melhor Design de Sobrancelhas Mara Anjos
67. Melhor Despachante – Amarildo
68. Melhor Disk Cerveja - Disk
Cerveja Mariana
69. Melhor Drogaria/farmácia Drogaria Americana
70. Melhor Empresa de Cerimonial –
Magda
71. Melhor Empresa de Certiﬁcação
Digital - Cerdigital
72. M e l h o r E m p re s a d e C u r s o s
Preparatórios - Coopvest
73. Melhor Empresa de Divulgação Jornal Panﬂetu's
74. Melhor Empresa de Engenharia
Civil – FL Engenharia
75. Melhor Empresa de Fabricação de
Concreto - Betonita
76. Melhor Empresa de Festas e
Decorações - La Fiesta
77. Melhor Empresa de Gás e Água Gás Dulico
78. Melhor Empresa de Gesso - ME
Gesso
79. M e l h o r E m p re s a d e Ô n i b u s
Coletivo - Transcota
80. Melhor Empresa de Pinturas Valéria Pinturas
81. Melhor Empresa de Segurança
Eletrônica - Vigiez
82. Melhor Empresa de Sonorização e
Iluminação – Saturno
83. Melhor Empresa de Transportes –
Max Tur
84. Melhor Empresa em Aluguel de
Sanitários - Sanitários Alves
85. Melhor Empresa em Criação e
Manutenção de Sites - Masterix
86. Melhor Empresa em Engenharia
de Inspeção - NSDN
87. Melhor Empresa em Esquadrias de
Alumínio - Alumiz
88. Melhor Empresa em Fabricação
de Churrasqueiras - Rezende
89. Melhor Empresa em Móveis
Planejados – Design Planejados
90. Melhor Empresa em Realização de

Eventos – Império
91. Melhor Empresa Especialista
Apple - Smart Cell
92. Melhor Empresa Mineradora Vale
93. Melhor Enfermeiro - Janaina
94. Melhor Engenheiro – Deivid
Brandão
95. M e l h o r E n t i d a d e S i n d i c a l STTROP
96. M e l h o r E s c o l a d e E n s i n o a
Distância – Unicesumar
97. Melhor Escola de Ensino Infantil –
Centro Educacional Getsêmani
98. Melhor Escola de Idiomas - Skill
99. Melhor Escola de Música - Tio
Maycon
100. Melhor Espaço para Realizações
de Eventos – Casa do Lago
101. Melhor Espetinho - Porquinho na
Brasa
102. M e l h o r E s t a m p a r i a e
Personalizados - Inspire
103. Melhor Farmácia de Manipulação
- Acurácia
104. Melhor Ferro Velho - GS Ferro
Velho
105. Melhor Financeira - Nova Cred
Mariana
106. Melhor Fisioterapeuta- Ana Paula
Godoy
107. Melhor Floricultura - Pádula
Jardinagem
108. Melhor Fotógrafo – Fábio
109. Melhor Fotógrafo Infantil Marcela Rolim
110. Melhor Franquia - Cacau Show
111. Melhor Funerária - Agostinho
112. Melhor Funilaria e Pintura de
Veículos - Imper Car
113. Melhor Ginecologista - Olívia
Ferreira
114. Melhor Gráﬁca – Creative
115. Melhor Hambúrguer - Chef House
116. Melhor Haras - Dulico
117. Melhor Hospital – São Camilo
118. Melhor Hotel - Contos de Minas
119. Melhor Hotelzinho e Berçario
Infantil – Centro Educacional
Getsêmani
120. Melhor Imobiliária - Casa Imperial
121. Melhor Informática – Itacolomi
122. Melhor Instituição de Ensino
Superior - Unipac
123. Melhor Instituição de Nível
Técnico – IFMG
124. M e l h o r I n s t i t u t o d e E n s i n o
Fundamental e Médio – Colégio
Providência
125. Melhor Internet – Vale NET
126. Melhor Laboratório de Análises –
Vanderlei Machado
127. Melhor Lanchonete - Larika
128. Melhor Lava Jato - Cabanas
129. Melhor Lavanderia – Unilar
130. Melhor Livraria – Risco & Rabisco
131. Melhor Locadora de Veículos Localiza
132. M e l h o r L o j a d e A c e s s ó r i o s
Femininos - Belíssima
133. Melhor Loja de Aluguel de Vestidos
de Festas - Adriana Noivas
134. M e l h o r L o j a d e A n t e n a s Parabólicas Vivian
135. Melhor Loja de Artesanato - CTL
136. Melhor Loja de Artigos Esportivos
- Cunha Esportes
137. Melhor Loja de Artigos para
Gestantes - Gestar

138. Melhor Loja de Aviamentos –
Trecos & Tramas
139. Melhor Loja de Bicicletas - PL
Bikes
140. Melhor Loja de Calçados Feminino
- Lopes Calçados
141. Melhor Loja de Calçados Infantis Dazz
142. M e l h o r L o j a d e C a l ç a d o s
Masculino - Stillus
143. Melhor Loja de Celular - Smart
Cell
144. Melhor Loja de Cosméticos Inabella
145. Melhor Loja de Decoração - Chá de
Casa
146. Melhor Loja de Eletrodomésticos –
Arantes Móveis
147. Melhor Loja de Embalagens Embalar
148. Melhor Loja de Ferragens Minasfer
149. Melhor Loja de Maquiagem Milena Lanna
150. Melhor Loja de Máquinas - Murici
151. Melhor Loja de Materiais Elétricos
- Eletromar
152. Melhor Loja de Material de
Construção – Depósito Santo
Antônio
153. Melhor Loja de Móveis - Atrativa
154. Melhor Loja de Óculos - Marezza
155. Melhor Loja de Presentes e
Brinquedos - Escrimóveis
156. Melhor Loja de Produtos
Agropecuários - Recanto do
Fazendeiro
157. M e l h o r L o j a d e P r o d u t o s
Saudáveis - Armazém a Granel
158. Melhor Loja de Roupa Feminina Maria Pavão
159. Melhor Loja de Roupa Infantil –
Estação Kids
160. Melhor Loja de Roupa Íntima –
Lilás
161. Melhor Loja de Roupa Masculina Polo
162. Melhor Loja de Suplementos Stylo Maromba
163. Melhor Loja de Tecidos e Enxovais
- Minastex
164. Melhor Loja de Tinta - Outlet das
Tintas
165. Melhor Loja de Vendas de Cabelos
– Maranata
166. Melhor Loja em Artigos de Festas Festejus
167. Melhor Loja Popular - El Shaday
168. M e l h o r L o t e a m e n t o – N o v o
Horizonte
169. Melhor Lotérica – Centro
170. Melhor Madeireira - Madeireira
Popular
171. Melhor Manutenção e Instalação
de telhados – D8
172. Melhor Maquiadora - Ana Layla
173. Melhor Marmoraria – Recanto do
Granito
174. Melhor Mecânica de Carros - R&R
Mecânica
175. Melhor Mercado - Eldorado
176. Melhor Mercearia (Bairro) –
Dioguense
177. Melhor Motel - Le Ville
178. Melhor ONG - IDDA
179. Melhor Padaria – Padaria Lafaiete
180. Melhor Papelaria - Risco &
Rabisco
181. Melhor Pastelaria - Pastelaria do
Vitinho
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182. M e l h o r P e r s o n a l Tr a i n e r Luizinho
183. Melhor Pesque Pague – Pesque
Pague Magalhães
184. Melhor Petshop - Recanto do
Animal
185. Melhor Pizzaria - Pizzaria Xororó
186. Melhor Posto de Combustível Ciclo do Ouro
187. Melhor Pousada - Chácara
188. Melhor Psicanalista - René Dentz
189. Melhor Psicólogo (a) - Estefânia

Gonçalves
190. Melhor Psicopedagoga - Denise
Denber
191. Melhor Rádio - Mariana FM
192. Melhor Restaurante - Picanha na
Chapa
193. Melhor Restaurante a La Carte Bistrô
194. Melhor Sacolão - ABC
195. Melhor Salão de beleza - Instituto
Soliane Dias
196. Melhor Serralheria – Fermar
197. Melhor Sex Shop - Sex Sem Medo

198. Melhor Society – Doze
199. Melhor Sorveteria - Açaí Brasil
200. Melhor Studio de Alongamento de
Unhas – Taynara Mirian
201. Melhor Studio de Ginástica
Coletiva – Jenni Fit
202. Melhor Studio Pilates – Daysiane
Araújo
203. Melhor Supermercado - BH
204. Melhor Tabacaria - Tabacaria
Mariana
205. Melhor Tatuador/Studio - Rafael
Gamarano

206. Melhor Topa Tudo – Topa Tudo CI
207. Melhor Tornearia - Tornearia
Mariana
208. Melhor Trailer - Bocão
209. Melhor Transportadora - Total
Transportadora
210. Melhor Vidraçaria - Diamante
211. Mérito Popular - Juliano Duarte
212. Personalidade Marianense - Dra.
Beth
213. Político do Ano - Juliano Duarte
214. Vereador do Ano – Ediraldo Ramos

SAÚDE: ANVISA NÃO RENOVA EDITAIS DE MEDICAMENTOS
E OXIGÊNIO MEDICINAL
@jornalpanetus Justificativa é a queda dos casos de covid-19.
2020, foram publicados diversos editais de
chamamento para que os detentores de registro de
medicamentos informassem à agência dados sobre a
fabricação, importação e distribuição de anestésicos,
sedativos, bloqueadores neuromusculares e agentes
adjuvantes, entre outros medicamentos, empregados
para a manutenção da vida de pacientes infectados
pelo vírus.
A Anvisa acrescentou que da mesma forma, desde
2021, as empresas fabricantes, envasadoras e
distribuidoras de oxigênio medicinal fornecem
informações sobre estoque, venda e produção. Essas
medidas visavam o monitoramento de dados de
produção e vendas dos medicamentos listados nos
editais, vacinas contra a covid-19 e oxigênio

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
anunciou na última segunda-feira (11/04), que não vai
renovar a vigência dos editais de chamamento de
medicamentos e oxigênio medicinal. “Considerando o
cenário epidemiológico atual e a elevada carga
administrativa exigida dos envolvidos para
manutenção desses editais e dados, a agência decidiu
não publicar novos editais neste momento. É
importante destacar que, caso o cenário se altere e seja

medicinal.
“O objetivo foi possibilitar aos gestores de saúde o
mapeamento da quantidade de tais produtos
disponíveis para atender a população brasileira,
bem como dados referentes à localização dos
estoques. Assim, o Ministério da Saúde e outros
gestores de saúde poderiam ter previsibilidade,
permitindo a adoção, em tempo hábil, das medidas
necessárias à garantia de fornecimento desses
p ro d u t o s e s s e n c i a i s . E a A n v i s a p o d e r i a
compreender o cenário e avaliar a possibilidade de
concessão de excepcionalidades e ﬂexibilizações,
ponderando o risco e o benefício dessas medidas”,
destacou a Anvisa.

necessário receber novamente as informações, novos
editais podem ser publicados”, informou a agência em
nota.
A Anvisa lembrou que tem atuado de diferentes
formas no intuito de ampliar a produção e o acesso a
medicamentos e oxigênio medicinal durante a
pandemia provocada pelo novo coronavírus (covid19).
No mesmo retrospecto, a Anvisa destacou que, desde

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana
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TURISMO E CULTURA: OS EVENTOS CULTURAIS E DE
FLUXO TURÍSTICO ESTÃO DE VOLTA A OURO PRETO
Passadas as restrições mais rígidas impostas pela pandemia, já é possível realizar eventos presenciais na cidade, com o apoio da
@jornalpanetus
@jornalpanetus
Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secult.

Com a ﬂexibilização das restrições impostas
pela pandemia, a partir do mês de abril, em Ouro
Preto, já será possível que eventos como a
Semana Santa, Festa da Goiaba e vários shows
musicais possam ser realizados de forma
presencial na cidade. Esses eventos contam com
o apoio da Prefeitura de Ouro Preto, por meio da
Secretaria de Cultura e Turismo - Secult.
Dessa forma, a cidade passa a unir mais a
comunidade e atrair mais turistas com eventos
importantes culturalmente e também de grande
ﬂuxo turístico, como é o caso da Semana Santa
de Ouro Preto, evento religioso tradicional
reconhecido e valorizado internacionalmente.
Isso tem surtido efeito positivo para o trade
turístico e para o comércio da cidade.

A secretária de Cultura e Turismo, Margareth
Monteiro falou da relevância do poder público
em planejar a retomada do turismo cultural na
cidade. “Ouro Preto é uma cidade turística,
portanto é muito importante que a Secretaria de
C u l t u r a e Tu r i s m o r e ú n a d i v e r s a s
possibilidades para retomar o turismo e
fomentar o turismo cultural. Passadas as
restrições mais rígidas impostas pela
pandemia, a ideia é que a partir da Semana
Santa haja essa retomada e, após o período de
recolhimento da Quaresma, a gente possa
celebrar a vida retornando aos lugares públicos
e para que os turistas despertem mais interesse
em conhecer Ouro Preto, fazendo também a
retomada do desenvolvimento econômico na

Foto: Ane Souz / Divulgação

cidade”, disse a secretária.
A secretária anunciou ainda o lançamento do
Projeto “Ouro Preto Viva”, a partir do mês de
maio. Esse projeto inclui a retomada do já
existente “Corredor Cultural”, mas amplia a
ideia, levando arte, cultura e turismo a vários
bairros e também aos distritos de Ouro Preto.
“Nós temos várias perspectivas. Conseguimos
por meio de emenda parlamentar a realização
do Projeto 'Ouro Preto Viva', que é um projeto
que leva arte, cultura, entretenimento e turismo
para os bairros da cidade e para os distritos,

incluindo o 'Corredor Cultural' com mais shows
de artistas locais e da região pra que a gente
possa fomentar o trabalho dos artistas da nossa
cidade”, concluiu a secretária.
Além desses projetos da Prefeitura, outros
eventos particulares também serão realizados
na cidade, como o “We Love Ouro Preto”, que
contará com shows do cantor Nando Reis e da
banda Lagum, no dia 16 de abril, além do show
da banda Skank, previsto para 4 junho, todos
estes eventos acontecerão no estacionamento do
Centro de Convenções da UFOP.
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EXPOFAVELA 2022: MARIANAS PARTICIPAM DO
EVENTO QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
@jornalpanetus Em mais uma oportunidade de conexão com o coletivo Marianas, Mulheres que Inspiram avançam ainda mais.
Entre os dias 15 e 17 de abril, elas estarão
presentes no Expo Favela: evento que conecta
empreendedores da favela e asfalto acontece no
WTC em São Paulo.
Tal como preconiza a proposta do grupo, o
evento será importantíssimo para promover
muitas oportunidades de negócios uma vez que o
evento promete fazer uma ponte oportunidades
entre empreendedores e investidores.
O principal objetivo do evento é promover uma
grande feira de negócios, em que os
empreendedores e startups tenham visibilidade e
oportunidades de parcerias com empreendedores
e entusiastas como: captação de investimento,
expansão e novas oportunidades para seus
empreendimentos.
Para as Marianas será um divisor de águas no
trabalho já executado na cidade, uma vez que
pela primeira vez sairão do estado de Minas
Gerais para apresentar ideias e buscar
investidores para novos trabalhos sociais e acima
de tudo, investidores para apoiar nossas
empreendedoras.
Nesta oportunidade, levaremos 10
empreendedoras para esta interação de negócios
e ao mesmo tempo buscar parceiros e ideias para
incrementar nossa próxima feira de negócios em
Mariana, ressalta Marciele Delduque, presidente
do coletivo.
O evento contará com palestrantes de todo o
Brasil especializados em: educação, saúde,
sustentabilidade e meio ambiente, cultura,
economia criativa, diversidade, mobilidade e
logística, gastronomia, comunicação, redes,

moda, beleza e ﬁnanças. Empreendedores já
conﬁrmados: Luciano Huck, DJ Alok,

Kondizzila, Luiza Helena Trajano, Preto Zezé,
Christian Gebara (presidente da Vivo), Regina

Case, Cafu entre outros renomes nacional.
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TIKIM MATHEUS É
PRÉ-CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL E RECEBE O
APOIO DO DEPUTADO CLEITINHO
AZEVEDO
@jornalpanetus

ESPORTE:
VEREADOR EDIRALDO
RAMOS DESTACA IMPORTÂNCIA
DA VALORIZAÇÃO DO SETOR EM
MARIANA
Essa é uma das bandeiras defendidas por Pinico, na Câmara de Mariana.

Cleitinho é pré-candidato ao senado por Minas e recebe o apoio do
vereador Tikim Matheus.

O assunto política sem dúvida toma as rodas de
conversas em todos os cantos do país. Mariana
não é diferente e na última semana o deputado
estadual Cleitinho Azevedo declarou apoio ao
pré-candidato a uma cadeira na ALMG, Tikim
Matheus. Em contrapartida o vereador e précandidato a deputado estadual declarou seu apoio
ao pré-candidato ao senado federal Cleitinho.
Em entrevista o vereador destacou: “É

importante termos pessoas ligadas ao povo.
Precisamos colocar pessoas que defendam os
interesses do coletivo.
Tenho certeza que Cleitinho fará um ótimo
trabalho em Brasília. Vamos juntos caminhar em
prol do povo mineiro. Agradeço o apoio e
parceria do deputado Cleitinho e juntos vamos
conseguir fazer o melhor para nossa população.”
Ressalta Tikim.

Todos sabem do envolvimento do vereador
Ediraldo Ramos – Pinico (AVANTE) para com o
esporte que é algo marcante em sua vida pública e
social. Aﬁnal, o esporte desenvolve o sonho de
milhares de pessoas. E na última semana, a equipe
do vereador realizou uma visita à FPMG e
solicitou a Carol Pessoa, para detalhar um pouco
mais sobre a instituição.
“A Federação de Pugilismo das Minas Gerais,
fundada no ano de 2021, em Mariana, chegou no
estado para revolucionar o esporte que mais
cresce no país. O Boxe brasileiro vem crescendo,
conquistando espaço e hoje conta com
proﬁssionais de ponta e atletas medalhistas
olímpicos. A FPMG, pensando no esporte e na
transformação de toda a sociedade, através da
disciplina, da luta e de oportunidades, trouxe
para Minas Gerais, mais especiﬁcamente para
Mariana, o melhor treinador de boxe cubano,
Yusmanis Despaigne. Hoje, Mariana, além de ter
uma equipe de ponta, tem também um CT que é

usado para treinar atletas locais e de todo
mundo. Com dedicação e um trabalhado
desenvolvido para a excelência, os frutos já
foram colhidos em pouco mais de 4 meses, no I
Campeonato de Boxe Olímpico de Minas Gerais,
em que tivemos dois atletas medalhistas, ambos
venceram por nocaute, Wallyson Maguila, na
categoria peso pesado, e Delber Paranhos, na
categoria 71kg. A FPMG, tem a certeza que
desenvolverá um trabalho sério, e fará de
Mariana a Capital do Boxe Olímpico.” Destaca
Carol.
“Vemos que temos uma instituição de nível
mundial dentro de nossa cidade. Que requer um
pouco mais de valor. Iremos abraçar totalmente
essa causa e já iniciamos alguns movimentos
para viabilizar mais condições a mesma.
Agradecemos a todos os proﬁssionais envolvidos
q u e n o s re c e p c i o n a r a m n o C e n t ro d e
Treinamento e podem sim contar com o nosso
apoio.” Ressalta Pinico.
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SAMARCO OFERECE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA
MOTORISTAS, ARMADORES (AS) E CARPINTEIROS (AS)
@jornalpanetus Moradores (as) de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas, em Minas Gerais, podem se inscrever até o dia 17 de abril para participarem da
capacitação profissional promovida pela Samarco, em parceria com o Senai.
São oferecidas mais de 50 vagas, gratuitas, para
os cursos de motorista de caminhão, carpinteiro
(a) e armador (a). As inscrições são realizadas
pelo site Vagas.com, e outras informações estão
disponíveis no portal.
Para se candidatar, é necessário ter mais de 18
anos e o ensino fundamental completo. No caso
de motorista de caminhão, é exigida CNH,
categoria D. As etapas do processo seletivo
incluem teste, entrevista e avaliação psicológica
online.
Os candidatos (as) aprovados (as) deverão
apresentar, durante a realização da matrícula, os
seguintes documentos: RG, CPF, comprovante
de escolaridade e de residência (cópia e
original). Os cursos serão ministrados em
unidades do Senai, em maio, nas modalidades
online e presencial.

A iniciativa faz parte das ações do programa
Força Local, e tem como objetivo qualiﬁcar as
pessoas das comunidades e territórios que
recebem a empresa, promovendo o
desenvolvimento e aprimoramento dos
conhecimentos técnicos desses (as)
proﬁssionais.
Inscrições e outras informações
Carpinteiro (a) https://www.vagas.com.br/v2356353
Armador (a) https://www.vagas.com.br/v2356356
Motorista de caminhão traçado https://www.vagas.com.br/v2356361

VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO É UMA DAS AÇÕES
DO VEREADOR JOÃO BOSCO EM MARIANA
@jornalpanetus Encontro que marca a agricultura familiar é realizado em Furquim com a presença do vereador João Bosco.
No dia 6 de abril de 2022, o vereador Professor João
Bosco (PDT), participou de um encontro entre todos os
gestores das escolas estaduais de Mariana, produtores
rurais da região, representante da EMATER e
representante da SER de Ouro Preto, na Escola Estadual
Monsenhor Morais, no distrito de Furquim. O encontro
foi realizado pelo vereador João Bosco e a diretora da
Escola Estadual Monsenhor Morais, Ana Rita Pessoa.
Com o cenário de grande evasão de moradores do
distrito de Furquim e demais comunidades do campo
para a sede do município, o vereador conversou com a
diretora sobre o fato, e ela sugeriu o aprimoramento e
melhoramento da agricultura familiar nas escolas
estaduais, visto que o PNAE tem por lei que no mínimo
30% da alimentação dos alunos seja adquirido de
produtores rurais da localidade, sendo que atualmente
em Mariana somente 15% é de fato comercializado
pelos produtores locais.
Analisando esse cenário, a diretora e o vereador João
Bosco resolveram reunir todos esses representantes para

uma reunião no intuito de que em parceria com a
EMATER, esses produtores consigam levar seus
produtos para as escolas, inﬂuenciando assim a meta de
30% de aquisição de produtos que é exigido por lei.
O objetivo desta ação é evitar a evasão e permitir que
ocorra geração de emprego e renda nos distritos e
subdistritos, reﬂetindo positivamente na alimentação
saudável ofertada aos alunos, além de cadastrar mais
produtores para diversiﬁcar a aquisição dos produtos
chegando na meta de 30%.
O vereador João Bosco agradeceu a presença das
lideranças e destacou; “Agradeço aos produtores de
Margarida Viana, Furquim, Cuiabá, Goiabeiras,
Monsenhor Horta, Cachoeira do Brumado dentre mais
lugares; diretores de todas as escolas estaduais de
Mariana; a EMATER e SER de Ouro Preto. O
aprimoramento deste projeto irá beneﬁciar todo o
município em larga escala, levando emprego a mais
pessoas do campo e treinamento para todos os
produtores”. Pontua João Bosco.
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EDUCAÇÃO: CANDIDATOS TÊM ATÉ SEXTA-FEIRA PARA
PEDIR ISENÇÃO DE TAXA DO ENEM
@jornalpanetus Requerimento deve ser feito na Página do Participante.
Termina às 23h59 da próxima sexta-feira
(15/04), o prazo para que estudantes que
pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino
Médio 2022 (Enem) peçam a isenção da taxa de
inscrição. O requerimento deve ser feito na
Página do Participante.
Pelas regras do Enem, têm direito à gratuidade
todos os participantes que se enquadram nas
seguintes situações:
- estar na última série do ensino médio este ano
em escolas públicas;
- ter cursado todo o ensino médio em escola
pública ou sejam bolsistas integrais em escolas
privadas. Os candidatos precisam ter renda
igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou
seja, R$ 1.818, por pessoa;
- participantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, por serem membros de família
de baixa renda, e que estejam inscritos no
Cadastro Único para Programas Sociais do

Governo Federal (CadÚnico).
Documentação
Entre os documentos exigidos para a dispensa
da taxa de inscrição estão a cédula de identidade
do participante e dos demais membros que
compõem o núcleo familiar; a cópia do cartão
com o NIS válido, no qual está a inscrição no
CadÚnico; uma declaração que comprove a
realização de todo o ensino médio em escola
pública ou histórico escolar do ensino médio,
com assinatura e carimbo da escola. No caso de
participante bolsista, acrescentar a declaração
da escola que comprove a condição de bolsista
integral em todo o ensino médio.
Faltosos
Outra situação em que a taxa de inscrição pode
ser dispensada é a de estudantes isentos no
Enem 2021, que, por algum motivo, faltaram no

Aviso de Licenciamento Ambiental: Empresa Supermercados BH
Comércio de Alimentos S/A, por determinação da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Mariana - SEMMADS torna público o requerimento da Licença
A m b i e n t a l S i m p l i ﬁ c a d a r e f e r e n t e a o E m p re e n d i m e n t o
Supermercado BH, Classe=1 sujeito ao Licenciamento Ambiental
0
Municipal, por meio do processo SEMMADS n 1713/2022 para a
atividade Comércio Varejista, localizado na Avenida Primeiro de
Janeiro nº 135 – Vila Maquine do município de Mariana. Informa
que, o Relatório Ambiental Simpliﬁcado e demais documentos da
Orientação Básica, que se encontram à disposição dos interessados na
SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.

dia da prova e desejam fazer o Enem 2022
gratuitamente. Os candidatos devem também
enviar documentos que justiﬁquem a ausência
por meio de documentos como, por exemplo,
atestados médicos e boletins de ocorrência.
Somente serão aceitos documentos nos
formatos PDF, PNG ou JPG, com o tamanho
máximo de 2 MB.
Resultado
Os resultados, tanto da justiﬁcativa de ausência
quanto da solicitação de isenção da taxa de
inscrição para o Enem 2022, serão divulgados
em 22 de abril, na Página do Participante. Quem
tiver o pedido negado poderá recorrer entre 25 e
29 de abril. O resultado dos recursos será

divulgado em 6 de maio.
Além de fazer o pedido de isenção, para
participar do Enem 2022 é preciso se inscrever
no exame. O edital com as datas das inscrições e
das provas ainda não foi publicado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Notas
As notas do Enem podem ser usadas para
ingressar no ensino superior, em universidades
públicas e privadas, e para participar de
programas federais como o Sistema de Seleção
Uniﬁcada (Sisu), o Programa Universidade
p a r a To d o s ( P r o U n i ) e o F u n d o d e
Financiamento Estudantil (Fies).
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QUANDO O ÚNICO SENTIDO DA VIDA PARECE...
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

@jornalpanﬂetus

Em apenas um mês, ﬁz quatro exéquias (ritual
de despedida fúnebre) de pessoas que, diante da
dor existencial “decidiram” por terminar tirar a
própria vida. Todos os casos, pessoas jovens ou
de meia idade, com uma vida toda por vir!!!
Aparentemente nada foi capaz de demovê-las da
impressão de que a única opção válida naquele
momento, contra tamanha dor, seria o suicídio;
tirar a própria vida para acabar com o
sofrimento. Não houve amigos que valessem;
família, leituras e nem o mais sagrado: a fé em
Deus. Quando se depararam com um tipo de
sentimento que colocava em xeque todo o
sentido da vida, um sofrimento existencial
profundo e insuportável, pareceu-lhes que o
único sentido da vida seria tirar a própria vida.
Somente Deus é conhecedor das mazelas de

nosso coração, e somente ele pode fazer um juízo
baseado na verdade. O coração do outro é terra
de ninguém, diz o ditado popular, no sentido de
somente quem sofre pode mensurar a sua dor!
Ainda mais quando somos afetados pela
depressão, que atinge diretamente nossa
capacidade de darmos sentido à vida, às coisas e
às pessoas que nos cercam e até mesmo às
simples tarefas cotidianas.
O que fazer, então, quando o único sentido da
vida parece ser exatamente não viver? O que
fazer quando a dor parecer nos ditar o caminho
do ﬁm da vida como única opção válida? O que
fazer quando todas as cores desbotam, todos os
risos se entristecem e toda coragem se refugia no
“desejo” de não continuar vivendo?
Questionamentos complexos a exigirem

ORGULHO

respostas nem sempre fáceis ou simples, mas que
podem ser indicativas de um caminho, de uma
direção, de um norte. Por isso estejamos atentos:
1º. Creia em Deus. E crer não é uma questão de
sentir, mas de entregar-se, de acreditar no amor
de Deus e no propósito dele para sua vida.
Pratique sua fé; viva sua espiritualidade; 2º.
Deus não está distante, mas se revelou em Jesus
Cristo e despertou nossos corações para o
verdadeiro amor. E não há nada maior do que
este amor; absolutamente nada. E com este amor,
Deus conquistou algumas pessoas para si, e
consequentemente, para o bem: conﬁe em
alguém! Nunca guarde a dor só para si mesmo
(a); desabafe, converse, conﬁdencie e permita
que este alguém te ajude, ainda que seja somente
ouvindo! Procure um auxílio psicológico ou

ORGULHO
Mesmo que eu veja,
Mesmo que sinta
Mesmo em anseios
Mesmo que eu minta,
Independente de tudo
Do nada, ou ainda,
Que eu necessite
Que doa, que fira,

Que rasgue-me inteiro
Como papel cartolina
Que estilhace a alma
Feito vitrine ruída,
Ainda assim calo-me
Deixo a palavra emudecida.
Embora frature
O sentimento mais puro

Embora flecha-me
Desprovido de escudo,
Posto que a voz
Permanece inibida,
Ainda que eu tenha
A consciência partida,
Não obstante,
Permaneço-me mudo
Embora tal sentença

psiquiátrico; 3º. Nunca deixe de fazer o bem,
ainda que com extremado sacrifício. O bem é a
única atitude capaz de fazer-nos enxergar além
de nossos próprios umbigos e de nossa própria
dor e perceber que as cores, o sorriso, o destemor
e a coragem não fugirão para sempre.
No mais, “mantém o teu coração ﬁrme e sê
constante (...) e não te afobes no tempo da
contrariedade. Suporta as demoras de Deus (...)
e sê constante na dor; na tua humilhação tem
paciência (...) crê em Deus e ele cuidará de ti;
espera nele, e dirigirá os teus caminhos;
conserva seu temor, e nele permanece até à
velhice”! (Eclo 2, 2b.-6).

por Júnio Liberato
Açoite a cada minuto.
Ainda que convulsione
Este espírito contrito
A bradar pelos olhos
Todo seu martírio,
Com mil razões para clamar
Acerca desta ferida,
Ainda assim a voz silencio,
Pois a palavra é assassina.

@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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ESPORTE: A 29º EDIÇÃO DO BIKE ENDURO MARIANA
RETORNA APÓS DOIS ANOS PARALISADA
@jornalpanetus O evento contou com a presença de cerca de 865 inscritos de diversos lugares do país.

Foto: Lívia Maria e Maria Fernanda Viana / Divulgação

No último ﬁnal de semana (09 e 10), a
Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de
Esportes e Eventos, promoveu a 29° Edição do
Bike Enduro, na Arena Mariana, que teve retorno
após dois anos paralisada. O evento contou com a
presença de cerca de 865 inscritos de diversos
lugares do país, além dos atletas marianenses.
No sábado (09/04), os esportistas da nova
modalidade BE Trail Run e Kids puderam
adquirir o kit personalizado do evento, que
continha camisa, viseira e garraﬁnha. Já os
competidores da modalidade Mountain Bike,
de 16h às 20h, retiraram o kit para participação.
A largada Trail Run, nos percursos 5,5 KM e
13,5 KM aconteceu às 15h e levantou as trilhas
com muita emoção. Além disso, a criançada deu
show na modalidade Bike Enduro Kids, que
aconteceu às 17h, dando a oportunidade dos
pequenos participarem da competição de uma

forma lúdica. Divididos por faixas etárias, as
crianças menores puderam participar
acompanhadas dos seus pais, já os mais velhos
demonstraram bastante habilidade fazendo
sozinhos o percurso.
Na manhã de domingo (10/04), foi marcada
pela largada dos percursos completo e reduzido
da modalidade Mountain Bike, que
demonstraram muito preparo nas trilhas da
cidade. O atleta, Gelson Júnior Rezende, do
município de Pará de Minas, garantiu o melhor
tempo ﬁcando em primeiro lugar geral
masculino do percurso completo. “Essa é a
primeira vez que participo, gostei bastante do
percurso e de todo o evento. A prova foi muito
b o a , b e m m a rc a d a , c o m t r i l h a s b e m
desaﬁadoras. A organização está de parabéns”,
ressaltou.
A conterrânea Liege Walter cravou mais uma

vitória, ﬁcando em 1° lugar geral no feminino
do percurso completo. “A prova foi muito
intensa, muito sofrida, percurso maravilhoso
com muito barro, subidas, descidas, muita
adrenalina, e é isso que gostamos. Participo do
evento desde o ano de 2007 e nunca perdi
nenhuma edição”, declarou a competidora.
Na praça de alimentação do evento, Legião 2,
Pedro Chagas, Banda Lutz e Mayron Gregório,
levantaram o público que aguardava a
premiação. Atletas, familiares e prestigiadores
do esporte puderam curtir os shows durante toda
a tarde. Além disso, no interior da Arena
Mariana, o Espaço Kids divertiu as crianças
com brinquedos e a distribuição de pipocas e
algodão doce, tornando a edição ainda mais
especial.
Finalizando o evento, às 14h30, foi realizada a
premiação de todas as modalidades. Os atletas

do 1° lugar foram contemplados com troféus, já
os demais com medalhas, e todos os ganhadores
com uma premiação em dinheiro, ao todo,
foram distribuídos mais de 60 mil reais. Além
disso, os campeões do geral feminino e
masculino levaram para casa um quadro
personalizado com foto, altimetria, tempo de
prova e outros. Foi realizado também, o sorteio
de uma moto 0 KM, e o atleta marianense,
Ricardo Ferreira, foi o contemplado da vez.
Apoio
Os trabalhos da Guarda Civil Municipal
(GCM) foram, mais uma vez, fundamentais
para a realização do evento. Algumas ações,
como fechamento das vias, patrulhamento na
escolta das largadas e acompanhamento na
retaguarda ﬁzeram parte dos trabalhos da GCM.
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Sociais da Leticia Aguilar

Viva nosso querido Diego! Muitas felicidades!

@leticiafaguilar_

Leticia Aguilar

Viva nosso querido Denis! Muitas felicidades!

Dr. Paulo conrmado no TROFÉU 2022!

Bárbara e Pedro foram promovidos a papais! Que lindo!

Soliane Dias CONFIRMADA no TROFÉU 2022!

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

Mande sua foto, sua
homenagem, seu aniversário
para nossa coluna social!
Sera um prazer ter você aqui!

31986328731

Marque seu
horário para car
ainda mais linda!
Mara Anjos

Laço de ta sob nova direção! Muito sucesso em sua
caminhada Laiz!

Eldorado conrmado no TROFÉU 2022!

9 8317-3875

Nossa nova médica do pedaço! Parabéns Aninha!
Que Deus te abençoe nesse novo ciclo!

Denise (Denber) conrmada no TROFÉU 2022!

