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EDIRALDO RAMOS DESTACA A SAÚDE PÚBLICA
EM MARIANA
Prótese dentária, óculos, aparelhos aditivos e saúde da mulher foram temas da reunião do vereador com o secretário de saúde e Mariana.
Conra pág. 17

Vereador Ediraldo Ramos (Pinico)
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
DEMOCRACIA BRASILEIRA: URGÊNCIAS E UTOPIAS

Precisamos de união não só para as eleições, mas pelas próximas décadas para assegurar políticas públicas.

Estamos acompanhando desde os últimos anos
um mundo que tem se tornado cada vez mais
caótico tanto no contexto macro na forma em que
os governos estão sendo regulados globalmente,
quanto no modo como tudo isso tem reﬂetido na
esfera individual.
Os noticiários da televisão, jornais ou colunas
online estamos vendo diversos autores
abordando preocupações em relação à política e
economia como ajustes ﬁscais, privatização das
indústrias, aumento da informalidade,
desemprego, entre outros assuntos. A tradução
para isso é que milhares de pessoas todos os dias
têm suas expectativas, saúde física e mental
espremidas; os sonhos têm dado vez aos medos e
às concessões da precarização da vida diante das
desigualdades que o capitalismo nos impõe.

Contudo, a democracia brasileira por vezes se
mostrou frágil e atravessada pelo racismo cujas
rupturas podem ser observadas em alguns
momentos da história do país, ora no contexto do
Estado Novo de Vargas (1937-1945), da ditadura
militar (1964-1985), do impeachment da expresidente Dilma Rousseff (2016). Atualmente, a
crise pode ser ainda mais trágica e ceifar mais um
capítulo da democracia brasileira desses últimos
100 anos.
No conjunto das artimanhas utilizadas para
obter êxito na manutenção de seu poder vemos o
uso de técnicas soﬁsticadas que penetram e
inﬂuenciam estruturas das redes sociais,
religiosa e política (não só à frente do cargo mais
importante do Executivo, mas também tendo
uma participação intensa no Legislativo). Todas
essas estruturas são bem estratégicas diante de
sua força signiﬁcativa na sociedade. Todo esse

contexto é visível nos municípios em que
circulamos.
Não temos tempo a perder, o presente está em
construção e precisamos disputar os rumos a
partir de alguma alternativa. Isto é, mantendo as
ideologias, mas de forma pragmática, visando a
objetivos concretos e éticos, sem cair em um
idealismo sem resultado; como ﬁca parte dos
eleitores brasileiros.
Precisamos nos multiplicar e funcionar como
uma bola de neve nas ruas, até que possamos ser
a maioria dos 200 milhões de brasileiros dando
uma resposta na busca por rumos do
desenvolvimento igualitário do país. Mas,
porém, utilizando nossa principal ferramenta, o
voto.
Para quem não domina a máquina do Estado e
das múltiplas forças privadas que predominam
no capitalismo, o que resta é muita construção e

crescimento da força popular. Todos os recursos
disponíveis e possíveis servirão para
potencializar essa caminhada. Pois, quem pode
se dar ao luxo tornar pública e intensa a
campanha eleitoral ''sem pressa'' são os grupos
que pensam ser vitoriosos.
Portanto, precisamos de um Estado com
políticas públicas contundentes de amparo
social, como, por exemplo, o auxílio emergencial
de R$ 600 que, bem ou mal, ajudava no cotidiano
do povo, ou até a implementação da renda básica,
que diversos economistas e especialistas têm
defendido. As ações espalhadas são valorosas e
matam a fome imediata de milhares de pessoas,
mas não podemos jamais abrir mão de uma
política séria e permanente de vida e dignidade.
Seja nas relações sociais online como ofﬂine,
alinhar o projeto político é o básico, necessário e
o início de uma possível utopia.

ANSIEDADE E PERDA DE SENTIDO
CONEXÕES E AFETOS–

René Dentz, Psicanalista e Filósofo, Professor da PUC-MINAS e da
FUPAC-Mariana Comentarista da TV Horizonte e da Rádio Ita aia-BH, Pós-Doutorado Université de Fribourg-Suíça
Autor de 8 livros, dentre os quais "Vulnerabilidade" (2022)"
A ansiedade é crescente em nossa sociedade.
Fenômenos como o que veriﬁcamos em escolas nas
últimas semanas, serão cada vez mais frequentes. O
mundo está conectado, os afetos interligados e o
desejo desfocado. Vivemos um cenário muito propício
à angústia, depressão e outros problemas psíquicos. O
ser humano, quando está em grupo, se comporta de
forma diferente de quando está isolado. O que
acontece hoje é que não existem grupos delimitados e
os sentimentos estão difusos, como nunca esteve. O
aspecto de “contágio emocional” presenciado nas
escolas, certamente não teve origem apenas no
ambiente físico, mas provavelmente no virtual.
A ansiedade indica fuga. São situações traumáticas
que não damos conta e ﬁxamos em atividades
cotidianas, tarefas, pessoas. No entanto, é um processo
desfocado. Quando há foco, podemos presenciar a
esfera da compulsão. A ansiedade diminui com a

compulsão, mas ambas são maléﬁcas.
No mundo atual temos deixado pouco espaço aos
vazios. Preenchemos todo tempo com informações,
afetos e desejos. O vazio é o que permite a vivência
do nosso espaço, das nossas singularidades.
Espaços vazios são inerentes à condição humana,
mas quando não os percebemos, vivemos ﬂuxos de
ilusões. Paradoxalmente, esse vazio, na ﬁgura de
um sentimento de “nada” aparece quando a
ansiedade é permanente e demorada. Em seu
desgaste, a ansiedade se transforma em angústia.
Nesse momento, vivemos uma desintegração do
sentido de signiﬁcação do ser humano como
indivíduo e, por conseguinte, a sua perda de
capacidade de decisão e responsabilidade
individuais. A angústia porta o medo e a
consequente paralisia.
Se o indivíduo não atuar e permanecer nesse

estado de paralisia, ele procurará desviar-se da
ansiedade básica proveniente de sua apatia, pelo
automatismo de preenchimentos ou maneiras de se
fazer signiﬁcativo. O “indivíduo organizado” é
aquele e só aquele que triunfa. Sua característica é
que só tem signiﬁcação se renunciar à sua
signiﬁcação. Assim, conquista seu status ao preço
da abdicação de sua originalidade. Converte-se
naquele que funciona bem numa organização, mas
não pode se destacar ou ser diferente. É uma
signiﬁcação conquistada devido à renúncia à
signiﬁcação pessoal. Paul Tillich, teólogo alemão,
denomina a perda da experiência de nossa própria
signiﬁcação de angústia da “insigniﬁcação”, como
uma espécie de ansiedade. Já Kierkegaard, ﬁlósofo
dinamarquês, a denomina de "medo do nada". No
sentimento original de afetividade, não sinto "medo
do nada", mas confronto-me com o nada. Por isso,
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as escolas, as organizações e todos os ambientes de
trabalho, devem, urgentemente, se preocupar com a
dimensão humana, em sua originalidade. É preciso
entender, de uma vez por todas, que alunos,
trabalhadores, líderes, apenas alcançarão bons
resultados se forem escutados em suas
vulnerabilidades, para delas, encontrarem suas
singularidades e, assim, terem condições de criar, de
deixar sua marca e fazer diferente, fora de métodos
superﬁciais e generalizantes.

APRENDER A VIVER
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
Falando em crise de ansiedade, mal posso
esperar pela estiagem do tempo. É que hoje
choveu, e muito. Pés e roupas encharcados e sujos
de água barrenta das calçadas. São Pedro liberou
águas represadas do céu. Quem dera, a chuva
pudesse lavar todos os sentimentos e sensações
que nos tiram do prumo. Liguei a televisão.
Imagens de alunos no chão, desmaiados. Crise de
ansiedade. Há pessoas que acreditam no chilique.
Há pessoas que sabem o que é ansiedade.
Batimentos cardíacos acelerados, tremores, dor

no peito, suor-calor, pânico, desequilíbrio,
automutilação.
Escola é esponja de sentimentos obscuros.
Escola é lugar de cura e de desabafo. Eu
compartilho minhas dores, eu compartilho
minhas inseguranças, eu compartilho minhas
frustrações, eu compartilho minhas derrotas, eu
compartilho minhas vitórias também. Um
homem foi esfaqueado. Que ódio movimenta a
personalidade humana a praticar ações em nome
da violência e do ódio? Freud explana. Lacan

Jornal Panﬂetu's LTDA

Expediente
Av Manoel Leandro Corrêa - 347 B - Centro - Mariana – MG
CNPJ:21.544.370/0001-60 - Fundado em 01/08/2001
Contabilidade: CONTAD CONTABILIDADE
“O jornal Panﬂetu´s isenta-se de matérias devidamente assinadas”

Entre em contato com o Jornal Panetu´s
Cassiano Aguilar – Jornalista Responsável 20483/MG – (31) 98880-3046
Leticia Aguilar – Designer e Diretora Administrativa (31) 98632-8731
Ângelo Seram – Diretor Fundador / Comercial (31) 98578-4257
Impressão:

explicita. Meu senso humano permanece
inabalável entre a necessidade infalível da
educação e da cultura na vida de todos. Nasci
amaldiçoado. Tenho que colocar comida em casa.
Não tem arroz nem feijão no armário. A morte pra
mim é nada, dona. Minha vida vale um pacote de
arroz ou de feijão ou um maço de cigarro. Não
tenho medo da morte! Sigo de peito aberto.
Não tenho medo da prisão, nem da pena de
morte. Outro dia, tentei tirar minha vida, mas
olhei pro meu ﬁlho, desisti. Juninho tirou nota 10
em todas as provas. Este foi o gatilho pra eu não
cometer autoextermínio. O menino terá futuro. A
professora foi lá em casa noticiar esta coisa de
genialidade do garoto, que sabe todas as contas da
matemática; lê e interpreta bem demais, escreve
igual os poetas; sabe de biologia, física e química.
Até achei que ele copiou alguma coisa dos livros
ou ludibriou a professora nos testes de ciências.
Mas é genialidade e gosto pelos estudos,
assegurou a professora. A pandemia funcionou
como um gatilho. Acumulei tristezas, revoltas e
outros sentimentos que não tenho coragem de
falar. É ódio destilado em ações e palavras.
Meu ﬁlho ajudou os colegas que desmaiaram na
escola. Tinha menino caído no chão, suando frio.
Até achei que eles tinham cometido suicídio
coletivo. Acreditei que Juninho estava entre as
vítimas. Tinha seus motivos. O garoto auxiliou os
colegas. Foi de um lado pro outro, tomando
providências. Meus olhos ﬁcaram marejados. A
mulher nunca disse que o menino tinha esse
futuro esperançoso; aí abri o guarda-roupa dele
pela primeira vez. É meu primeiro passo para
conhecer os gostos dele. Acho que é. O menino
tem um punhado de livros nas gavetas. Abri um. A
Hora da Estrela. Meus olhos correram por duas
páginas. Entendi pouco. Peguei outro. Cora
Coralina. A escritora fala que a vida tem duas
faces: positiva e negativa. "Positiva e negativa/o
passado foi duro/mas deixou o seu legado/saber

viver é a grande sabedoria... Nasci em tempos
rudes/aceitei contradições/lutas e pedras/como
lições de vida/e delas me sirvo/aprendi a viver."
Segui a leitura dos poemas. Eu estava na rampa,
perto do precipício, na face negativa.
O passado foi duro, o presente é duro; o futuro
caminhava para a desesperança. As palavras da
Coralina me tocaram. Fechei o livro. Copiei o
verso. O poema seria meu mantra. Saí do quarto.
Tomei um banho. Vesti a melhor roupa que tinha.
Coloquei a carteira de trabalho no bolso. Vesti
súbita esperança. Juninho ia ser médico. Ele
falou pra mãe, ontem. "Custe o que custar, vou
ser médico, mãe!" Tomei o ônibus. Fui para o
centro de saúde psicológica marcar ﬁcha. Deixei
o machismo e orgulho pra trás. Meu ﬁlho ia ser
médico! Não tinha ﬁla. Vou no medo e na
timidez, mesmo. Meu ﬁlho ia ser médico! A vida
tem faces e fases.
Aprender-desaprender. Acalmar-desacalmar.
Esperançar-desesperançar. Enquanto aguardava
atendimento da médica, vi no mural um edital
para porteiro de escola. Anotei o endereço. A
escola eu já conhecia de longa data. A atendente
me chamou. Não voltarei a ser como antes. Vou
criar minhas rotinas: trabalhar, cuidar da saúde
física e mental: meu ﬁlho vai ser médico! E eu
vou aprender a viver. Chove. E daí? A chuva há
de lavar meus sentimentos obscuros!
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ESPORTE DA PRIMAZ: ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O
8° TORNEIO MARIANA VIVA
@jornalpanetus Torneio de Futsal Mariana Viva terá início no dia 16 de maio
Sub-15: 2007 e 2008;
Sub-11: 2011 e 2012;
Sub-09: 2013 e 2014;
Sub-07: 2015 e ACIMA
Feminino: Livre:2008 e anos anteriores

Com o objetivo de promover e incentivar cada
vez mais as práticas esportivas no município, a
Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de
Esportes e Eventos, promoverá o 8° Torneio de
Futsal Mariana Viva, que terá início no dia 16 de
maio (segunda-feira), na Arena Mariana.

No dia 10 de maio, será realizado um
congresso técnico, às 19h30, na Arena Mariana,
onde acontecerá o sorteio das chaves e uma
apresentação dos critérios de participação
obrigatórios, à todos os representantes das
equipes inscritas no torneio. A competição será

dividida nas categorias:
Masculino: Livre Adulto: 2004 e anos
anteriores
Sub-13: 2009 e 2010;
Sub-17: 2005 e 2006;

Sub-17: 2005 e ACIMA
As inscrições são limitadas e podem ser
realizadas através do e-mail:
secretariadedesportos@gmail.com ou pelo
WhatsApp (31) 3557-2128.
As equipes participantes das categorias adulto
feminino e masculino, deverão conﬁrmar sua
participação até o dia 10 de maio de 2022,
mediante o pagamento da taxa de inscrição no
valor de R$100,00 que serão revertidos para a
Associação Marianense de Futsal (AMF). Para
os demais participantes as inscrições são de
forma gratuita. Cada equipe poderá inscrever no
mínimo cinco e no máximo doze atletas.
Serão premiadas com troféus e medalhas as
equipes classiﬁcadas em 1º e 2º lugares, além do
artilheiro do campeonato que, também, será
contemplado com o troféu. As equipes campeãs
de cada categoria receberão duas bolas como
premiação e as equipes vice-campeãs receberão
uma bola semi-nova.
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ATUAÇÃO: DEPUTADO THIAGO COTA APOIA SERVIDORES
E VOTA CONTRA VETO A REAJUSTES SALARIAIS
@jornalpanetus Deputado destaca a importância da valorização dos servidores.
O deputado Estadual Thiago Cota votou pela
rejeição do Veto 34/22 que incide sobre adicionais
nos salários dos servidores da Educação, Saúde e
Segurança do Estado. O documento foi apreciado
no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), na última terça-feira (12/04), e
derrubado por 55 votos. Três deputados votaram
pela aprovação.
O veto do governador Romeu Zema aos artigos
10 e 11 da Proposição de Lei 25.025/22 mantém a
proposta dos parlamentares de conceder 33,24%

de aumento ao professorado, igualando o salário
base dos educadores ao piso nacional. Mantém,
ainda, as recomposições de 14% nos vencimentos
dos proﬁssionais da Segurança e Saúde.
“A valorização dos servidores e do trabalho
essencial que eles exercem na nossa comunidade
passa também pela remuneração justa”, frisa
Thiago Cota. Com o resultado da votação, o
governador tem 48 horas para sancionar os artigos
vetados. Caso não cumpra o prazo, a Assembleia
assume a responsabilidade de promulgar o texto.

OPORTUNIDADE: ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O
3° PRÊMIO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO
@jornalpanetus Inscrições de projetos para concorrer ao prêmio vão até 2 de maio.
Estão abertas até 2 de maio as inscrições para o
3º Prêmio Não Aceito Corrupção, cujo objetivo
é estimular estudantes, jornalistas e
empresários em ações e projetos anticorrupção.
Promovido pelo Instituto Não Aceito
Corrupção (Inac), o prêmio está dividido em
três categorias: Academia (para estudantes
maiores de 18 anos, individualmente ou em
equipes), Jornalismo Investigativo (para
jornalistas proﬁssionais com reportagens
publicadas que abordem conceitos e soluções
práticas relacionadas à corrupção e seu
combate) e Empresas (para empresas que
apresentem estudos de casos descritivos de boas
práticas de governança corporativa).
De acordo com o presidente do Inac, Roberto
Livianu, que também é procurador de Justiça
criminal do Ministério Público do Estado de
São Paulo, o prêmio pretende melhorar o
combate à corrupção no Brasil por meio da

exemplos práticos. Segundo ele, uma das
vantagens do prêmio para o instituto é
contribuir com o combate inteligente contra a
corrupção fazendo um trabalho para que as
iniciativas vencedoras sejam reproduzidas em
outros espaços, mostrando que vale a pena ser
íntegro e honesto.
“Para quem participa do prêmio, representa
oportunidade na sua trajetória porque ser
ﬁnalista e vencedor do prêmio dá destaque e
protagonismo dentro da história de vida de
cada um. Para o estudante, pode ser um
diferencial para oportunidades importantes.
Para empresas, pode ser uma importante
jornada na competição limpa para os negócios
e para os jornalistas representa uma distinção
em relação àqueles que trabalham para
garantir acesso às informações”, destacou
Livianu.
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PANDEMIA: MINISTRO DETALHA MOTIVOS PARA
DECRETAR FIM DA EMERGÊNCIA SANITÁRIA
@jornalpanetus Queiroga garante que nenhuma política de saúde será interrompida.

Um dia depois de anunciar em pronunciamento
oﬁcial em rádio e TV que o Ministério da Saúde
vai declarar o ﬁm da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (Espin)
relacionada à covid-19 no Brasil, o ministro
Marcelo Queiroga detalhou nesta segunda-feira
(18/04), a decisão da pasta. "A Covid não acabou
e não vai acabar, e nós precisamos conviver com
essa doença e com esse vírus. Felizmente, parece
que o vírus tem perdido a força, tem perdido a
letalidade, e cada dia nós vislumbramos um
período pós-pandêmico mais próximo de todo
mundo", disse o ministro em entrevista coletiva
realizada na segunda-feira.

O ministro garantiu que haverá um período de
transição, e que mesmo com o ﬁm da emergência
sanitária “nenhuma política de saúde será
interrompida”.
Queiroga disse que nos próximos dias uma
portaria com os argumentos que fundamentam a
medida será publicada no Diário Oﬁcial da
União. Um deles é a queda expressiva dos casos
e dos óbitos provocados pela covid-19 nos
últimos 15 dias. O ministro destacou a ampla
cobertura vacinal da população, com mais de
70% com o esquema vacinal completo com duas
doses e mais de 77 milhões de pessoas - 39% da
população - já receberam a dose de reforço contra

o coronavírus.
Outro aspecto considerado para o ﬁm da
emergência sanitária é a capacidade do Sistema
Único de Saúde (SUS) de atender não só os casos
de covid-19, mas também as doenças prevalentes
que, segundo o ministro, “foram negligenciadas
durante os períodos de picos da covid”. Na lista
de justiﬁcativas do ministro da Saúde há ainda a
capacidade de vigilância epidemiológica e
genômica brasileiras.
Impacto
Na prática, a decisão ﬂexibiliza um conjunto de
medidas não farmacológicas, como uso de

máscaras, tomadas desde o início da pandemia
para a prevenção da covid-19. A partir da
publicação da portaria, também serão alterados
critérios que facilitam a compra de insumos
médicos sem licitação.
O secretário-executivo do Ministério da Saúde,
Rodrigo Cruz, lembrou que normas editadas
durante a pandemia tiveram sua validade
vinculada à duração da Espin. “Todas as
ﬂexibilizações de contratação, agilidade para
fazer compra de vacina, não decorrem de
poderes especiﬁcamente da Espin, mas de leis
editadas que tiveram posteriormente sua
validade vinculada à vigência da Espin”, disse.
O número dois da Saúde acrescentou que a
declaração do ﬁm da Espin tem dois pilares. A
transição para adaptação de normas e leis à nova
realidade, e a continuidade do monitoramento da
situação epidemiológica, em conjunto com entes
da federação.
CoronaVac
Durante a coletiva autoridades do Ministério da
Saúde esclareceram que a pasta já pediu à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) que mantenha por até 365 dias a
autorização de uso emergencial de insumos
usados no enfrentamento à covid, como a vacina
CoronaVac.
Histórico
O estado de emergência foi decretado pelo
governo federal em fevereiro de 2020, antes da
conﬁrmação do primeiro caso de covid-19 no
país. A portaria diminuiu a burocracia para
enfrentar a doença e permitiu, entre outras coisas,
que a Secretaria de Vigilância em Saúde ﬁzesse a
contratação temporária de proﬁssionais para a
atuar na linha de frente de combate à covid-19,
aquisição de bens e contratação de serviços.
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FÉ E CULTURA: INAUGURAÇÃO DO MUSEU BOULIEU
ENALTECE SEMANA SANTA EM OURO PRETO
@jornalpanetus Lá é possível vivenciar os caminhos da fé somados às tradições e culturas de diferentes países.

Conhecer o passado, compreender o presente e
planejar o futuro: esses são passos que
contribuem fundamentalmente para a educação e
cultura de uma sociedade. Trabalhando neste
sentido, a Prefeitura de Ouro Preto inaugurou na
última quarta-feira, 13 de abril, o Museu
Boulieu. Composto por mais de mil e duzentas
peças que vão desde esculturas barrocas a vasos
de cerâmica, pratarias e peças arqueológicas, o
Instituto proporciona ao visitante uma viagem
por diferentes nacionalidades culturais.
Essa realização se deu a partir da doação do

a vida dos ouro-pretanos e ouro-pretanas e
incrementar ainda mais os ﬂuxos turísticos que
nos visitam”. Ele acrescenta que a cidade conta
agora com um total de quinze museus e reforça a
importância da organização dos núcleos
culturais e turísticos na vida ouro-pretana
Para o presidente do Instituto Boulieu, Zaqueu
Astoni, “o Museu é um espaço único onde o
barroco é tratado dentro da sua forma universal
e mostra a importância do barroco para a
constituição das artes no Brasil e no mundo”. Já
Dom Airton José dos Santos, arcebispo da
Diocese de Mariana, falou do signiﬁcado da
ação: “o Museu Boulieu será a expressão da
colaboração que sempre buscamos entre a igreja
e o poder público, e para que as pessoas tenham
acesso é preciso colaboração. Precisamos
buscar essas proximidades, porque todos somos
responsáveis pelo patrimônio histórico. Então
isso vai trazer visibilidade da responsabilidade,
seja do poder público ou da igreja, pelo
patrimônio histórico”.
Foto: Ane Souz / Divulgação
O diretor-presidente do Instituto Vale, Hugo
Barreto, manifestou orgulho com a realização.
casal Jacques e Maria Helena Boulieu, feita à “Não apenas pela recuperação da ediﬁcação,
Arquidiocese de Mariana, na condição de que mas de uma coleção que é talvez uma das
fosse montado um museu em Ouro Preto. Assim, maiores da arte barroca e religiosa que eu já
várias esferas políticas e privadas foram conheci e que talvez o Brasil disponha. Isso irá
envolvidas, como Ministério do Turismo, colocar Ouro Preto de forma mais proeminente
Secretaria Especial de Cultura, Instituto Cultural no eixo do turismo cultural brasileiro e também
Vale, Prefeitura de Ouro Preto, Arquidiocese de dinamizar a atividade econômica pela via da
Mariana, Instituto Pedra e tantas outras que arte e da cultura. Estamos muito felizes de
contribuíram, de maneira direta ou indireta, para estarmos juntos nessa caminhada como
que esta realização fosse possível.
patrocinadores exclusivo do Museu, que fomos
O prefeito Angelo Oswaldo destaca este ganho desde o primeiro momento”.
cultural para a cidade: “isso tudo vai enriquecer Luiz Fernando de Almeida, presidente do

Instituto Pedra, caracterizou o feito como
desaﬁador, mas gratiﬁcante. “Tenho que
agradecer a conﬁança da Prefeitura, do Instituto
Boulieu, do casal Maria Helena e Jacque
Boulieu, que atribuíram a nós, do Instituto
Pedra, esse papel de organizar essas diversas
proﬁssões, especialidades, dimensões que
segregaram para fazer esse Museu. São diversas
dimensões que se encontram dentro do Museu:
preservação do patrimônio, dimensão educativa
e econômica de fortalecimento da economia de
Ouro Preto e fortalecimento do turismo na
cidade”.
Compuseram a mesa de honra o prefeito Angelo
Oswaldo, o presidente do Instituto Boulieu,
Zaqueu Astoni, o arcebispo da Diocese de
Mariana, Dom Airton José dos Santos, o
procurador-geral de Justiça de Minas Gerais,
Jarbas Soares Júnior, a superintendente do Iphan
em Minas Gerais, Débora Nascimento, o
presidente da Rede Minas de Televisão, Sérgio
Rodrigo Reis, representando o secretário de
Estado da Cultura de Minas Gerais, o presidente
do Instituto Pedra, Luiz Fernando de Almeida, o
diretor-presidente do Instituto Vale, Hugo
Barreto, e a ex-presidente do Iphan, Kátia Bogéa.
Além destes, também participaram o evento a
vice-prefeita, Regina Braga, vários gestores
Municipais, representantes de municípios
vizinhos e a sociedade civil.
O Museu está localizado à rua Padre Rolim,
412, no Centro da cidade. Fica aberto à visitação,
com gratuidade às quartas-feiras, de quarta a
segunda-feira, não abrindo somente às terçasfeiras.
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OPORTUNIDADE: INSCRIÇÕES DO CONCURSO PARA
ELETRICISTA DE DISTRIBUIÇÃO DA CEMIG JÁ COMEÇARAM
@jornalpanetus Candidatos devem estar atentos às exigências do edital para participar da seleção.

Os interessados em participar do concurso
para preenchimento de 250 vagas na função de
Eletricista da Redes de Distribuição da
Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig) já podem realizar a inscrição para a

seleção. A remuneração mensal inicial para o
cargo é de R$ 3.803,27, considerando saláriobase e adicional de periculosidade.
As vagas são distribuídas por nove regiões de
Minas Gerais, de acordo com os municípios

divulgados no edital. Estão contempladas as
regiões Centro, Leste, Nordeste, Mantiqueira,
Noroeste, Norte, Oeste, Sul e Triângulo.
Os requisitos necessários para o cargo são
ensino fundamental completo; CNH (categoria

mínima B); experiência mínima de seis meses
em atividades de construção, manutenção ou
operação de redes de distribuição ou
transmissão de energia; curso básico em
Segurança em Instalações e Serviços com
Eletricidade, conforme NR 10; curso
complementar em Segurança no Sistema
Elétrico de Potência (SEP) e em suas
Proximidades, conforme NR 10; e Treinamento
sobre Trabalho em Altura, conforme NR 35.
O gerente de Organização e Remuneração da
Cemig, Wilson Cardoso, destaca que os
interessados devem ler o edital e se atentarem as
exigências informadas, de modo a se
certiﬁcarem que atendem a todos os requisitos
exigidos para efetuarem a inscrição.
“O concurso consiste nas seguintes etapas:
prova objetiva de múltipla escolha, de caráter
classiﬁcatório e eliminatório; avaliação préadmissional de saúde; formação de integração
e prática de campo, sendo as últimas etapas
eliminatórias. É importante também que os
interessados saibam dos requisitos exigidos no
edital para participarem da seleção, bem como
os cursos especíﬁcos que são fundamentais
para exercer a função”, explica.
A inscrição deve ser feita no site
www.fumarc.com.br. A data prevista para a
prova objetiva é (12/06/2022), a ser realizada
em Belo Horizonte, Divinópolis, Governador
Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros,
Paracatu, Teóﬁlo Otoni, Uberlândia e Varginha.
O edital está disponível, na íntegra, no site da
Cemig.
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EDUCAÇÃO: FNDE PRORROGA PRAZO PARA RENOVAÇÃO
DE FINANCIAMENTO DO FIES
@jornalpanetus Novo prazo vai até 30 de abril.
O Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE)
prorrogou até 30 de abril o prazo para
que estudantes com contratos do Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies)
façam os aditamentos de dilatação e
transferência dos contratos de
ﬁnanciamento, concedidos até o
segundo semestre de 2017 e referente ao
primeiro semestre de 2022. O novo
prazo foi estipulado em portaria
publicada nesta segunda-feira (18/04),
no Diário Oﬁcial da União.
O novo prazo vale para a realização de
transferência integral de curso ou de
instituição de ensino e de solicitação de
ampliação do prazo de utilização do
ﬁnanciamento, respectivamente,
referente ao primeiro semestre de 2022.
Os aditamentos deverão ser realizados
por meio do Sistema Informatizado do
Fies (SisFies), disponível na página
eletrônica do Ministério da Educação.

@priscillaportoescritora

TRÊS TAPAS NA NOSSA CARA!

@jornalpanetus Autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “Para alguém que amo – Mensagens para uma pessoa especial”.
O primeiro tapa foi de Chris Rock, dado durante
o monólogo tradicional da premiação do Oscar
2022, no dia 27/03. O tapa foi em Jada Pinkett,
esposa do ator Will Smith. Sim! Palavras ferem!
E fazer piada sobre uma mulher, com uma
doença, não tem a menor graça! Aﬁnal de contas,
doença lá é motivo de piada? Ainda mais para nós
mulheres, cujas enfermidades que levam nossos
cabelos, nos afetam tanto na autoestima.
O segundo, de Will Smith na cara do primeiro
agressor. Fato que, no primeiro instante chegou a

gerar dúvida se era encenação, devido ao
inusitado. Mas, sim, Chris Rock foi o primeiro
agressor! Palavras ferem, e muito! Piadas de mau
gosto ferem - e muito! E piadas sobre doenças das
pessoas podem ser muito mais agressivas do que
um impactado tapa na cara, em uma premiação do
Oscar.
E o terceiro tapa foi na nossa cara, todos que
ﬁcamos sem reação diante da inusitada cena
oscariana. Aﬁnal, o homem de preto fez certo? Ou
qual deles fez mais errado? Aprendi a expressão

´Vou dar três tapas na sua cara!´ na mineira
Viçosa, quando cursava Jornalismo. Obviamente,
no sentido ﬁgurado para ´Acorda!´, ´Volta pro
mundo!´, 'Não acredito que você fez isso!' etc. E
tal expressão serve aqui de título para nos lembrar
que Will Smith não agiu certo respondendo uma
violência com outra violência. Mas, não podemos
“passar pano” para piadas de mau gosto sobre
doenças dos outros. Isso é cruel; isso chega a ser
desumano; e isso pode gerar reações extremas e
estapafúrdias. E não foi à toa que gerou!

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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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
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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
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
Michelle Taveres - Homenageada Destaque
(JORNAL) - Saúde & Beleza

CASA DE CULTURA ABRE AS PORTAS PARA EXPOSIÇÃO
DE ARTE MACRAMÊ
@jornalpanetus Estas atividades culturais fazem parte das comemorações dos 60 anos da Casa de Cultura.

A Casa de Cultura - Academia Marianense
de Letras, Ciências e Artes abriu na noite de
19 de abril belíssima exposição de arte
macramê. Trata-se de exposição de Bete

Macramê (Maria Elizabete Oliveira) 40 anos através de amarrios.
de produção de cortinas, suportes para vaso
Vale a pena visitar a exposição; está
de ﬂores, adornos, porta-toalhas, usando a belíssima! Aberta de segunda a sábado, de
técnica de macramê, ou de tecer e bordar 9:00 às 17:00. Período de exposição: 19/04 a

30/05/2022.
Endereço: Casa de Cultura - Academia
Marianense de Letras, Ciências e Artes. Rua
Frei Durão, 84. Centro - Mariana
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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

PADRE ROBSON: STJ ARQUIVA PROCESSO CONTRA PADRE
ACUSADO DE DESVIOS DE DINHEIRO
@jornalpanetus Decisão do Superior confirmou o que o Tribunal de Justiça de GO já havia definido.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou,
na segunda-feira (18/04), certidão de trânsito em
julgado para o processo que o Ministério Público
Estadual de Goiás provocou contra o padre
Robson de Oliveira, ex-reitor de Basílica de
Trindade (GO). O documento arquiva
deﬁnitivamente o processo, inocentando o padre
Robson das acusações de supostos desvios de
dinheiro enquanto era presidente da Associação
Filhos do Pai Eterno (Aﬁpe). O processo transitou
em julgado, ou seja, não há mais recurso nos
tribunais.
O advogado do padre, Pedro Paulo de Medeiros
disse que o STJ havia conﬁrmado a decisão do
Tribunal de Justiça de Goiás, que entendeu que o
sacerdote não teria praticado crime. O padre
sempre negou as acusações.
Na denúncia do MP-GO, ele era investigado por
apropriação indébita, falsidade ideológica e
lavagem de dinheiro doado por ﬁéis. O padre teria
gasto mais de R$ 100 milhões na compra de
casas, fazendas, e até um avião.
As investigações começaram em 2018 e foram
reveladas em agosto de 2020, quando foi
deﬂagrada a operação Vendilhões. O MP abriu
então dois processos contra o padre: um criminal,
que foi trancado no Tribunal de Justiça, e um

cível, por improbidade administrativa no uso do
dinheiro, que também acabou sendo trancado
pela justiça de Goiás.
Em nota, a defesa do padre disse que, agora
absolvido, ele “poderá ﬁnalmente continuar sua
vida de evangelização, servindo à Igreja”.
O MP-GO ingressou com mandado de
segurança no STJ, a ser analisado pela Corte
Especial, na qual questiona a decisão da 6ª Turma
em não admitir o recurso. Portanto, mesmo que
tenha havido trânsito em julgado o primeiro
processo, este ainda há esta ação para ser julgado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou,
na segunda-feira (18/04), certidão de trânsito em
julgado para o processo que o Ministério Público
Estadual de Goiás provocou contra o padre
Robson de Oliveira, ex-reitor de Basílica de
Trindade (GO). O documento arquiva
deﬁnitivamente o processo, inocentando o padre
Robson das acusações de supostos desvios de
dinheiro enquanto era presidente da Associação
Filhos do Pai Eterno (Aﬁpe). O processo
transitou em julgado, ou seja, não há mais
recurso nos tribunais.

O advogado do padre, Pedro Paulo de
Medeiros disse que o STJ havia conﬁrmado a
decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que
entendeu que o sacerdote não teria praticado
crime. O padre sempre negou as acusações.
Na denúncia do MP-GO, ele era investigado por
apropriação indébita, falsidade ideológica e
lavagem de dinheiro doado por ﬁéis. O padre
teria gasto mais de R$ 100 milhões na compra de
casas, fazendas, e até um avião.
As investigações começaram em 2018 e foram
reveladas em agosto de 2020, quando foi
deﬂagrada a operação Vendilhões. O MP abriu
então dois processos contra o padre: um criminal,
que foi trancado no Tribunal de Justiça, e um
cível, por improbidade administrativa no uso do
dinheiro, que também acabou sendo trancado
pela justiça de Goiás.
Em nota, a defesa do padre disse que, agora
absolvido, ele “poderá ﬁnalmente continuar sua
vida de evangelização, servindo à Igreja”.
O MP-GO ingressou com mandado de
segurança no STJ, a ser analisado pela Corte
Especial, na qual questiona a decisão da 6ª Turma
em não admitir o recurso. Portanto, mesmo que
tenha havido trânsito em julgado o primeiro
processo, este ainda há esta ação para ser julgado.
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MEMORIAL VALE OFERECE SALA COM PERSONAGENS DA
INCONFIDÊNCIA MINEIRA
Espaço também celebra o Dia Nacional do Choro com show do premiado cavaquinista Warley Henrique, no domingo, dia 24/04.
@jornalpanetus
@jornalpanetus
Neste 21 de abril, quinta-feira, data em que é
celebrado o Dia de Tiradentes - Joaquim José da
Silva Xavier -, um dos líderes da Inconﬁdência
Mineira, o Memorial Vale convida o público a
visitar a sala de exposição permanente “Panteão
da política mineira”, que traz os personagens da
Inconﬁdência Mineira apresentando a história
desta revolução de forma lúdica e
surpreendente. Todas as quintas o Memorial
Vale ﬁca aberto das 10h às 21h30, com
permanência até as 22h, sempre com entrada
gratuita.
E na programação desta semana, tem também
a celebração do Dia Nacional do Choro, com
show do premiado cavaquinista Warley
Henrique, dentro da série Memorial
Instrumental, com curadoria de Juliana
Nogueira, no dia 24 de abril, domingo, às 11h,
com entrada gratuita, no auditório, mediante
retirada de ingresso antecipada, sendo limitado
a dois ingressos por pessoa. O show contará com
intérprete de Libras. O músico fará um passeio
pelo universo do choro, apresentando clássicos
do gênero, como Carinhoso, Rosa, Lamentos,
Um a zero, Naquele tempo, de Pixinguinha, que
ganharam versão especial do artista. No palco,
Warley Henrique faz duo com o músico Robson
Neres, com repertório que traz também Doce de
côco, de Jacob do bandolim, Pedacinhos do céu,
Brasileirinho e Tico tico, de Waldir Azevedo.
Músico autodidata, Warley Henrique começou
a tocar cavaquinho aos 15 anos. Em 2008,
lançou seu primeiro CD intitulado “Delicado”,
que contou com as participações especiais de
Dona Ivone Lara e Wilson das Neves, tendo

conquistado grande sucesso de público e de
crítica. Em junho de 2014, lançou seu segundo
CD, totalmente autoral, “Pra quem não me
conhece” onde, além de tocar seu cavaquinho de

5 cordas, é o compositor, arranjador e diretor
musical de todo o disco. Participou de vários
festivais e dividiu o palco com grandes nomes
da música brasileira.

O Memorial Vale, um dos espaços culturais do
Instituto Cultural Vale, ﬁca na Praça da
Liberdade, em Belo Horizonte, e tem entrada
gratuita.
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PRF REFORÇA EFETIVO PARA FERIADO PROLONGADO
DE TIRADENTES
@jornalpanetus Policiamento nas estradas federais se estenderá por quatro dias.
A partir das 0h01 desta quinta-feira (21/04), a
Polícia Rodoviária Federal (PRF) volta a atuar
em regime especial, na Operação Tiradentes
2022, que vai intensiﬁcar o policiamento nas
estradas federais durante os quatro dias de
feriadão.
Como em todos os anos, a PRF estará com
efetivo reforçado em pontos estratégicos de
maior incidência de acidentes graves e
criminalidade. Os policiais também farão ações
de prevenção para condutas de risco, como
ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante
e não utilização do cinto de segurança.
Durante as operações em feriados costumam
se intensiﬁcar também as ﬁscalizações para
recuperar veículos roubados e apreender armas
ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas.
Neste feriado de Tiradentes, não haverá
restrição de veículos de carga com dimensões
ou pesos excedentes. Em todos os estados
brasileiros, os veículos poderão circular
livremente, todos os dias, a qualquer hora,
informa a PRF.
A corporação reforça o pedido para que as
pessoas usem cinto de segurança e cadeirinha
para o transporte de crianças, respeitem os
limites de velocidade e ultrapassem com
prudência. A PRF pede ainda que pessoas sem
carteira de motorista ou embriagadas não
dirijam.
No feriado de Páscoa, na semana passada, a
Operação Semana Santa registrou queda de
50% no registro de acidentes graves (com ao
menos um morto) nas estradas federais, em

relação ao ano anterior.
Também foi contabilizada queda de 71% no

número de feridos, que caíram de 235 para 92,
de ano a ano. O número de mortos, contudo,

aumentou 32%, com o registro de 53 vítimas de
acidentes neste ano.

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

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

Arantes Móveis

Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

chocolatecomafeto52
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AUMENTO DE FURTOS DE FIOS DE COBRE PREJUDICA
POPULAÇÃO E SERVIÇOS ESSENCIAIS
@jornalpanetus

Alerta para ocorrências desse tipo, que deixam as unidades da companhia sem energia e interrompem o abastecimento de água em cidades de Minas Gerais.

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

(31) 98232-5151

@padulajardinagemeservicos

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

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

(31) 98495-9101

O número crescente de registros de furtos de cabos de
cobre próximos a unidades da Copasa tem impactado o
abastecimento de água em Minas Gerais. No ﬁnal de
março, a empresa registrou três ocorrências do tipo nas
imediações de duas de suas unidades na região
metropolitana de Belo Horizonte (uma unidade de
bombeamento de água no bairro Mangabeiras, em BH, e
um reservatório de água no bairro Jardim Verona, em
Ribeirão das Neves), deixando vários bairros da capital
mineira e também de Esmeraldas e Ribeirão das Neves sem
água até o restabelecimento da energia nos locais atingidos.
No período de 12 meses, entre março de 2021 e março
deste ano, a Copasa registrou 104 ocorrências de furtos de
cabos de cobre em Minas, sendo a maior parte nas regiões
metropolitana de BH, Central e Sul do estado. Quase
metade desses registros (45%) gerou, como
consequência, a falta de água aos consumidores de
algumas dessas regiões. Isso porque as unidades de
abastecimento da Copasa ﬁcam sem energia, o que
impede o bombeamento de água até a população.
Segundo o gerente da Unidade de Controle Operacional
da Copasa, Rodrigo Ferreira Coimbra e Silva, um
levantamento feito pela empresa aponta para um
crescimento de 28% na média de ocorrências mensais de
furtos de cabos em 2022. “No ano passado, a gente tinha
uma média de nove furtos por mês e agora, neste início de
ano, estamos com uma média de 11,6 furtos de cabos por
mês”, explicou.
Além do prejuízo ao abastecimento de água, o crime
também onera os cofres da companhia. Nos últimos 12
meses, a Copasa gastou aproximadamente R$ 2 milhões
para reparar os danos provocados à empresa e
restabelecer a energia nas redes de abastecimento e
unidades de bombeamento.
Para coibir esse tipo de crime, a Copasa tem ampliado a
vigilância eletrônica em torno das unidades. Também
mantém uma parceria junto à Polícia Civil para auxiliar
no trabalho de investigação que visa desvendar os
receptadores de cabos de cobre no estado.
Grande BH
Um dos casos de maior impacto para os clientes da
Copasa deixou sem energia o reservatório Nova
Gameleira, responsável pelo abastecimento de 150 mil
pessoas na capital. O crime ocorreu em novembro do ano
passado e foram necessárias 48 horas para restabelecer a
energia e retomar o abastecimento.
Já em 2022, além dos casos registrados na semana
passada em BH e Ribeirão das Neves, a Copasa registrou
pelo menos outras duas ocorrências que levaram ao
desabastecimento. Uma no ﬁnal de janeiro, também em

Ribeirão das Neves, deixando o reservatório-sede da
cidade sem energia. Ao todo, 14 mil clientes foram
afetados e o abastecimento foi retomado após 48 horas de
interrupção.
Outro caso ocorreu no booster (bombas pressurizadoras
que fornecem a pressão regular e melhoram a distribuição
de água no sistema) Santa Maria, na capital mineira, e
impactou o abastecimento para 28 mil pessoas por 42
horas no início do mês passado.
Interior de Minas
Esse tipo de crime também tem levado ao
desabastecimento de água no interior. Nos últimos 12
meses, a Copasa registrou casos em Frutal, Divinópolis e
Varginha, todos com interrupção nos serviços por falta de
energia.
Em Frutal, no Triângulo Mineiro, foram registradas seis
ocorrências de furto de ﬁos entre outubro do ano passado
e fevereiro deste ano, atingindo mais de 30 mil pessoas.
Já em Divinópolis, no Centro-Oeste, um furto no
reservatório R.3, no bairro Interlagos, deixou 55.299
pessoas sem água por mais de 5 horas em agosto do ano
passado.
E em Varginha, Sul de Minas, uma ocorrência registrada
na estação elevatória de água tratada Urupês, no último
mês de março, levou à interrupção da distribuição de água
por 10 horas, atingindo 48 mil pessoas.
Outros casos
Além da Copasa, outras empresas públicas e privadas
têm sofrido com o furto de ﬁos de cobre. A Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que, entre
2019 e 2021, teve cerca de 20 quilômetros de cabos de
cobre da sua rede subterrânea furtados no hipercentro de
Belo Horizonte - causando um prejuízo de
aproximadamente R$ 3,3 milhões.
Já a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
informou que, entre março de 2021 e fevereiro deste ano,
registrou 57 furtos de cabos ao longo das vias da empresa,
sendo as regiões mais afetadas as das estações Lagoinha,
Central, Calafate, Minas Shopping e São Gabriel. Ao
todo, os furtos e roubos provocaram 368 atrasos e 43
cancelamentos de viagens do metrô da capital.
O crime também impacta as empresas de telefonia.
Segundo dados da Conexis Brasil Digital (que reúne as
empresas de telecomunicações e de conectividade), em
2020 as operadoras registraram 201 mil metros de cabos
furtados ou roubados em Minas. Os dados de 2021 ainda
não foram consolidados, mas até o primeiro semestre do
ano passado apontavam para um crescimento dos crimes
em 14,5% em todo o território nacional.
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VEREADOR GILBERTO MATHEUS PARTICIPA DA
ASSINATURA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
PARA CONSTRUÇÃO DOS 10 LEITOS DE UTI EM MARIANA
@jornalpanetus Vereador destacou importância da valorização da saúde no município.
O prefeito da cidade de Mariana assinou na
última terça-feira (19/04), a liberação da ordem
de repasse ﬁnanceiro para a construção de dez
leitos de UTI de alta complexidade em Mariana
no Hospital Monsenhor Horta.
Quando o quesito é saúde, o vereador Gilberto
Matheus – Tikim (Cidadania) não poupa
esforços para destacar a importância da
valorização e envolvimento. Incentiva e investir
é necessário para que a população tenha
qualidade no atendimento e na oferta dos
serviços. A construção dos dez leitos de UTI em
Mariana é a prova viva de que este governo

acredita que a qualidade e oferta na saúde seja
para todos.
“A assinatura da transferência de recursos
para a construção dos dez leitos de UTI pelo
prefeito Juliano Duarte, meus colegas
vereadores, o secretário de saúde Danilo, e os
diretores do Hospital Monsenhor Horta
Antônio Azzi e Tiago Alvarenga que realmente
vão de encontro com o envolvimento da saúde.
Aprovamos em novembro do ano passado e
agora estamos vendo esse sonho se tornar
realidade em Mariana. O início das obras está
previsto para o ﬁm do mês de maio. Aproveito a

Maranata Cabelos
Tudo para seus cabelos ficarem bonitos!
Trabalhamos com fabricação de perucas,
próteses, telas de tic tac e normais, com
aplicação de tranças, mega hair e penteados afros!
Faça-nos uma visita e veja a mulher
incrível que há em você!

Rua Antônio Olinto - 55 - Centro - Mariana / Whatssap: 31 9 8449-1207 oportunidade para parabenizar todos os
envolvidos nesta ação, principalmente o

prefeito Juliano Duarte por ter atendido esse
projeto de grande magnitude.” Ressalta Tikim.
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EDIRALDO RAMOS DESTACA A SAÚDE PÚBLICA
EM MARIANA
@jornalpanetus Prótese dentária, óculos, aparelhos aditivos e saúde da mulher foram temas da reunião do vereador com o secretário de saúde e Mariana.
No dia 13 de abril, o vereador Ediraldo
Ramos – Pinico (AVANTE), participou
de uma reunião de extrema importância
para a saúde Municipal com o secretário
de Saúde da cidade de Mariana Danilo
Brito. Pinico esteve com o colega de
Legislativo Mauricio Silva, para
tratarmos de assuntos que são de extrema
importância para a área. Como
informamos aqui pelo Panﬂetu´s, já
buscamos + de 200 mil reais em recursos
para melhorias na saúde marianense,
através da Deputada Federal Greyce
Elias (AVANTE). Além disso, uma das
ações do mandato do vereador foi a
inclusão na saúde municipal com óculos
e próteses dentárias, que o executivo já
disponibiliza para a população.
Um dos temas da reunião com o Secretário de
Saúde foi sobre a saúde da mulher. O secretário
destacou algumas melhorias e ações que o
governo tomará nos próximos dias. “Fomos
averiguar para ter ciência. Já de antemão
ressaltamos que será mais um grande passo
dado por nossa cidade no que diz respeito a

saúde da mulher. Outro tema de importância o
qual tivemos tratativas foram sobre as clínicas
odontológicas públicas, conforme nosso
requerimento. Agradecemos a recepção e
sempre estaremos trabalhando em prol do
melhor para nossa população e respectivamente
para o nosso município.” Pontuou Ediraldo
Ramos.

COMÉRCIO
DE METAIS

GS

COMPRA E VENDA DE SUCATA, MATERIAIS( FERROSOS
E NÃO FERROSOS), LATINHA, METAL, BATERIA,
ALUMÍNIO EM GERAL E SUCATA DE FERRO
Telefones:
(31) 98251-6976
(31)98742-0598
(31) 98893-2948
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O “CASO” ALICE 1
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

No artigo desta semana quero iniciar
agradecendo as várias manifestações por esta
coluna no Panﬂetus! Manifestações, inclusive,
que ultrapassam os limites das regiões cobertas
pela versão impressa e através da edição digital
chega a inúmeras regiões. Recebo, com carinho e
entusiasmo, as várias manifestações de leitores
que tornam a missão de um colunista menos
solitária. Qualquer sugestão ou crítica é
benvinda, desde que se some à intenção de
construirmos consensos em torno da temática da
espiritualidade e da sabedoria de vida foco de
nossa coluna. Nem sempre consigo articular
rapidamente respostas aos questionamentos e
perguntas que me são feitas nas ruas ou nas
mídias, quer pelo tempo, quer pelo espaço
relativamente pequeno desta coluna.
Desculpem-me, e paciência: cedo ou tarde os

responderei aqui.
Hoje comentarei a indagação da Alice (nome
ﬁctício) que foi ﬁel e verdadeira. Certamente me
ocuparei da Alice neste artigo e no outro, pois o
espaço aqui é pequeno para a importância que
representa seu questionamento. Ei-lo: “Tenho
me assustado, diácono, com a quantidade cada
vez maior de pessoas que se dizem incrédulas, ou
seja, que dizem não acreditar em Deus! Se Deus
é amor (não é?! Indagou-me ela com ar de
espanto e buscando aﬁrmação), se Ele é
misericórdia, por que negá-lo? Por que negar o
amor e a misericórdia?”. Eis sua indagação,
como um dardo certeiro no coração da fé! E não
veio sem um complemento: - “Não que eu duvide
Dele, tá, mas é estranho não é?”
Bom, comecei dizendo a ela que sou meio
suspeito para responder-lhe tais questionamentos

(e rimos juntos), uma vez que sempre dou meu
testemunho a partir de minha fé (no meu caso, a
fé cristã): eu creio, e de fato creio num Deus de
amor e de misericórdia! Sendo assim, Alice tem
razão: por que não crer, então, no amor e na
misericórdia que Deus é?
Tenho por mim, Alice, que ao menos duas
questões entram em jogo aqui: a primeira é que
não vemos a Deus diretamente como víamos a
lagoa em frente à qual conversávamos, ou como
nos víamos no momento mesmo que
conversávamos ou como você vê este jornal que
lê entre suas mãos. Ninguém jamais viu a Deus
(Jo 1, 18). Isso nos obriga, de alguma forma, a
olharmos para Deus indiretamente, ou seja,
através de mediações, como por exemplo o
próprio mundo, a vida que temos, o bem que
intuímos, o sentido que buscamos, a arte, a

Canto Do Amor Meu
Enquanto pela praça poesia semeei
Como em solo fértil a semente da
esperança
Tive minha própria trilha sonora
particular
Soprando as brasas mornas da
minha confiança.
Ouvi canto alegre que como encanto

ressoava
E pela abóbada celeste da alta igreja
vinha
O canto delicado que por inteiro me
adornava
Saídos dos lábios tenros daquela
bela menina.
Seu canto glorioso como que coro
angelical

beleza etc, desde que movidos pelos olhos da fé e
não atribuindo tudo isso ao acaso, mas à bondade
de um criador: Deus! Alguns parecem preferir
não referir todas essas coisas à obra de um Deus
criador! Até mesmo argumentam racionalmente
contra a existência e Deus. Acreditam ser mais
plausível conﬁar apenas no que se pode “ver”
pela via dos sentidos. Suspeito dessa
“preferência”, embora a respeite!
Mas a segunda questão que entra em jogo aqui é
mais séria e talvez nos apresente argumentos
mais convincentes aos seus questionamentos,
Alice, mas teremos que nos encontrar com estes
argumentos na próxima semana.
robsonﬁl@gmail.com

por Júnio Liberato

Acariciava os tímpanos de meus
ouvidos
Voz suave adocicada feito mel de
rapadura
Envolvendo minha alma fazendo-a
seu abrigo,

sentido,
Mostrando que o amor é remédio
universal
Que para todo coração é eficiente
antídoto.

Renovou o sentimento em meu peito
guardado
Como nunca havia antes por alguém

por Júnio Liberato
@junio_liberato_poeta
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PROFESSOR JOÃO BOSCO: CASARÃO HISTÓRICO EM
FURQUIM FICA DENOMINADO EM TEREZINHA DUTRA
GAMARANO
@jornalpanetus Projeto de lei é de autoria do vereador professor João Bosco (PDT)
Valorização histórica. Foi através do
Projeto de Lei de Nº85 do ano de
2018, de autoria do Vereador João
Bosco Cerceau Ibrahim (PDT), em
que ﬁcou denominado oﬁcialmente
“TEREZINHA DUTRA
GAMARANO”, o casarão histórico
no distrito de Furquim. O casarão tem
um signiﬁcado histórico, cultural e
sentimental que é muito importante
para todos os moradores do distrito.
Com a iniciativa louvável do
vereador João Bosco, além de
bastante empenho, esforço e
dedicação, acompanhando cada
passo desse importante local. Vale
destacar que desde o seu
planejamento em que se início no
governo anterior com reiteradas
cobranças do vereador é que foi
possível com que a obra fosse
concluída no atual governo em 2022.
Contudo, é possível observar pelas
imagens que o casarão estava bem
degradado por ser uma construção
bem antiga, e estava há muitos anos
inutilizável.
Desde então o Vereador João Bosco,
teve a iniciativa de planejar cada

ANTES

detalhe além de ir incessantemente na
busca por recursos ﬁnanceiros e
técnicos para que a obra fosse
iniciada - embora é preciso que para
obras de reforma em Casarões e
prédios históricos haja bastante
cautela e planejamento técnico
adequado para seguirem os
protocolos necessários.
O Vereador João Bosco, reuniu-se
por diversas vezes com a equipe de
técnicos, realizou visitas e vistorias a
ﬁm de auxiliar no que fosse
necessário para contribuir também
com seus conhecimentos especíﬁcos
de Engenharia.
Com a conclusão da obra, o Casarão
Terezinha Dutra Camarano, abrigará
a Sociedade Musical Nossa Senhora
da Conceição do Distrito de Furquim
e outros segmentos. “Ressalto meu
compromisso com a comunidade de
Furquim e toda nossa Mariana, meu
mandato é para o povo. Me dedico a
c a d a i n s t a n t e e c o n t i n u a re i
dedicando todo meu esforço para que
obras importantes como estas, sejam
realizadas em nossos distritos e
município.” Destaca João Bosco.
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Sociais da Leticia Aguilar

Jussara Freitas CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

@leticiafaguilar_

Gracielle Lourenço CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

Deivid Brandão CONFIRMADO NO TROFÉU 2022!

Leticia Aguilar

Emagrecenter CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

Presença vip da nossa linda Michelle Tavares por aqui!

Adriana(Armazém) 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

Vinicius Martins CONFIRMADO NO TROFÉU 2022!

Daviane Arcebispo CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

9 8317-3875

Pri, nossa locutora top! CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

Queremos parabenizar a nossa mãe cida pelo seu aniversário!!!!
Que Deus a abençoe com muitos anos de vida é saúde!!!! Amamos vc!

