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SEGURANÇA E CONFORTO: ATENA CORRETORA DE SEGUROS
COMEMORA SEUS 9 ANOS NA PRIMAZ DE MINAS
Empresa exerce papel fundamental quando o assunto é mercado de seguros. Criatividade, qualidade e conforto marcam os 9 anos de atuação da
Atena Corretora de Seguros em Mariana.

Conheça a equipe: Gabriella Rocha - Gerência / Samara Dutra- Administrativo e Financeiro / César Alves - Vendas Seguros de
todos os ramos / Kenny Murta - Corretora Responsável / Silvana Paula - Vendas Plano Odontológico.
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
COM AS ELEIÇÕES SE APROXIMANDO NOS PERGUNTAMOS:
QUAL O REAL OBJETIVO DOS GOVERNOS E OS RISCOS DOS
VENTOS CONTRÁRIOS
A tarefa fundamental de governos é gerar oportunidades iguais para todos.
propósitos.
Uma forte tendência em países desenvolvidos
e estáveis tem sido a de transformar sem
destruir, olhando para algumas políticas
públicas, na forma de prestação de serviços,
incentivos à ação, regulação e ﬁnanciamento,
como políticas de Estado e não de governo,
aperfeiçoando-as, mas mantendo seus
princípios basilares.
Para tanto, contribuem as democracias liberais,
ou seja, aquelas em que não se elegem
governantes para serem semideuses, e sim para,
com sua liderança e visão de futuro, construírem
um caminho sólido para os imperativos éticos
acima citados. Isso envolve um sistema de pesos

Ao nos aproximarmos das eleições para
presidente e governadores, vale a pena
perguntar aquilo que parece óbvio, mas não é: o
que devem os governos fazer, quais deveriam
ser suas propostas e que poder deveriam ter para
implementá-las.
Para compreender a pergunta, torna-se
essencial entender que o papel do Estado, a
quem governos dão direção, evoluiu ao longo
do tempo e foi incorporando, nos principais
países do mundo, um compromisso ainda de
incerteza, é verdade, com a garantia de coesão
social, com a dignidade humana, com um
progresso inclusivo e com o desenho e
implementação de políticas que realizem estes

e contrapesos, em que outros Poderes tem por
obrigação limitar o Executivo. A democracia
torna-se assim lenta, mas com mais chances de
construir coesão social rumo ao
desenvolvimento com progresso.
Mais recentemente incluiu-se entre os
compromissos a serem respeitados por Estados
o de ética intergeracional, ou seja, o de deixar o
planeta em condições de abrigar e dar qualidade
de vida às gerações futuras. Isso está na Agenda
2030, de que o Brasil é signatário e que
estabelece objetivos do desenvolvimento
sustentável para o século 21.
Neste sentido, como escolher os governantes
que devem liderar esse processo no novo ciclo

eleitoral? Em primeiro lugar, deve ser alguém
com apetite para governar, ou seja, liderar
políticas públicas, nas diversas áreas, em seu
território, entendendo seu desenho. Segundo,
tem que saber negociar sem abrir mão de
princípios e aceitar que outros Poderes são
relevantes para a democracia, mesmo quando
deles discordamos. Por último, mas não menos
importante, tem que abraçar a transparência.
Portanto, em tempos de ventos contrários,
nunca é demais lembrar para que servem os
governos. Mas talvez a tarefa mais importante
acabe sendo a de gerar oportunidades iguais
para todos. E isso se faz com educação de
qualidade, não só para quem teve sorte na vida.

O TEMPO E AS ILUSÕES
CONEXÕES E AFETOS–

René Dentz, Psicanalista e Filósofo, Professor da PUC-MINAS
e da FUPAC-Mariana Comentarista da TV Horizonte e da Rádio Itatiaia-BH, Pós-Doutorado Université
de Fribourg-Suíça Autor de 8 livros, dentre os quais "Vulnerabilidade" (2022)"
Enquanto humanos, estamos em constante
transformação. Ao contrário do que muitos pensam e
vivem, nossa existência não está ancorada em
fundamentos sólidos e imutáveis. Existimos no
tempo, mas projetamos sentidos de forma ilusória. A
temporalidade é o nosso horizonte e, quando não
atestamos esse fato, simplesmente vivemos
artiﬁcialidades.
Para o ﬁlósofo alemão, Martin Heidegger, “o tempo
é a instância com base na qual compreendemos as
coisas e a nós mesmos”. Não seria por acaso que as
investigações de Aristóteles e Agostinho sobre o
tempo, consideradas por Heidegger como
determinantes na história da ﬁlosoﬁa, relacionam-no
à alma humana: quando falamos do tempo, falamos
de nós mesmos. Portanto, se existe um tempo
originário, do qual derivam as demais formas de
conceber o tempo e as diversas interpretações acerca
do mundo e de nós mesmos, ele deve ser
conquistado mediante uma análise do existir

humano. O sentido de nosso ser é determinado
pelo modo como nos projetamos no tempo.
“A acessibilidade do agora para qualquer um, sem
alterar em nada a datação diversa, caracteriza o
tempo como público. O tempo, com o qual
contamos no sentido mais amplo de contar, é
datado, tensionado, público e tem o caráter de
signiﬁcância, isto é, ele pertence ao próprio
mundo” (HEIDEGGER, 2012, p. 384).
Da mesma forma como não podemos imaginar
elementos metafísicos últimos, que sustentem o
sentido da existência humana, em termos
antropológicos, nos é garantida apenas nossa
condição de temporalidade. O tempo é o vilão e o
herói.
"O desejo é ilusório, por quê? Porque sempre se
dirige a um outro lugar, a um resto, um resto
constituído pela relação do sujeito com o Outro
que vem substituí-lo. Mas isso deixa em aberto a
questão de saber onde pode encontrar-se a certeza.

Nenhum objeto permanente, nenhum objeto
onipotente é próprio por natureza para fechar, seja
pelo que for de apaziguador, a dialética da relação
do sujeito com o Outro e com o real” (LACAN,
1963, p.262).
Em uma sociedade ansiosa e acelerada, o tempo
parece estar sempre atrás, em desvantagem,
tempo perdido. Parece não haver mais lugar para
os vazios. Aí está a incoerência maior: sem o
vazio provido da nossa condição temporal, nada
somos. De fato, estamos próximos ao nada
ilusório na condição pós-moderna.
O real é temporalidade, é incompletude em sua
abertura. Nosso desejo constitui-se apenas no
tempo, portanto, existe justamente porque é
incompleto e assim permanecerá. No entanto,
pretende-se, neuroticamente, não mais o ser. Daí a
nossa insistência em buscar fundamentar nossa
vida em pensamentos e sentidos imutáveis,
permanentes. Ao mesmo tempo em que o desejo

projeta sempre o futuro, está ancorado no passado.
Fixamos momentos, características constitutivas,
ações, feitos e até mesmo relações como nucleares
em nosso desejo. O tempo é o nosso paradoxo! É a
partir dele que nossas ilusões são desfeitas, mas
também é por ele que podemos encontrar o novo,
podemos tramitar em pluralidades e vivermos
transformações. O tempo nos dissolve, nos porta o
vazio, a partir deste, existimos. Certezas são
ruínas um dia habitadas como moradas.

dentzrene
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QUARANDO NO BANCO DO BANCO
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
Duas adolescentes falam sem parar no banco de
espera do Banco. Uma de cabelos tingidos de
azul, calça e jaquetas rasgadas, unhas de gel
enormes, tecla o celular com desenvoltura e
intimidade, enquanto sua amiga levanta o rosto,
reclama do namorado, do ﬁnal de semana, do
tempo, das aulas, das brigas com os pais e
namorado, da falta de dinheiro e o fato de ser
pobre em plena segunda-feira. Acho que grande

maioria ali, é pobre ou endividado o ano
inteiro. A não ser o senhorzinho que está na
nossa frente. Conversa alto com o atendente,
mandando aplicar seus milhõezinhos no
tesouro nacional e na previdência. É cabra da
peste, entendido nas ﬁnanças, sem dúvidas e
sem dívidas. Desenvolto nas tratativas de
investimentos, pergunta os juros e riscos dos
planos ofertados pelo banco.
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Eu, na minha inapetência em investimentos, até
porque não tenho numerário sobrando para
investir em nada, a não ser em papel, tinta, letras,
sonhos e um apetite vertiginoso para doces, que
nada valem para aplicações ﬁnanceiras. A moça
de cabelos azuis reclama que além de estar
endividada e quebrada, tinha que ﬁcar duas horas
na ﬁla. "É quase todo dia. Cheque especial,
estourado. Saldo negativado. Boletos vencidos.
Nome no SPC e na lista vermelha de lojas. Banco
liga de segunda a segunda, cobrando, cobrando...
Faço novo empréstimo para pagar o saldo
devedor, daqui a pouco terei que dar minha
moto, roupas, joias e tralhas de garantia, ou vou
apelar para a teoria da imprevisão.
É imprevisto toda semana. Uma situação
extraordinária de comprar, consumir, comprar,
consumir... Que depressão econômica!" A moça
ri, boceja alto, levantando os braços alongados.
Braço esguio quase esbarra no meu rosto. Lê um
livro de ﬁnanças. Para. Conversa com a amiga.
Não consegui ver o título, nem do autor.
Espreguiça. Volta a ler. Reclama da vida, do fato
de ser pobre e de ﬁcar "quarando" no banco do
Banco. Não contive o bocejo. Inevitável. O
moço, que ocupa a cadeira da frente, boceja. O
que estava atrás, boceja. O guarda, boceja. O
caixa, o atendente e a auxiliar de serviços
bocejam. Comecei a abrir a boca. Resisti, mas fui
vencida pelo incontrolável desejo de bocejar.
São infalíveis esses condicionamentos: um
bocejo, dois bocejos, um punhado de bocejos.
Que fenômeno é esse? O tal do Raul Santos de
Oliveira, um ﬁsiologista arretado, diz que é coisa
de contágio, de ação involuntária que o corpo faz
para entrar em alerta. Você vê um bocejo, boceja,
também. Você vê alguém virando o rosto para

observar o outro; involuntariamente, vira
também. A culpa é dos neurônios-espelho que
desencadeiam nossos atos reﬂexos. O som dos
bocejos foi alto. Todos aﬁnados, nesta segundafeira atarefada, ressacada, preguiçada,
endividada, ﬁlas quilométricas e um frio
danado de doer os ossos. São atos reﬂexos: o
corpo cansado, a cara de preguiça, a ressaca
típica, o olhar de peixe morto, o pouco caso com
o dia da semana. Tais comportamentos,
segundo os teóricos, eram gravados pelas
células-espelhos.
O contágio do senhorzinho ricaço, que investe
em planos com altos numerários, deveria
ressuscitar nossas contas bancárias e tino para
negócios. Deus nos ouça, e comece a despertar
nossas contas correntes, fazendo essas célulasespelhos copiarem o bem-sucedido
senhorzinho na aplicação de investimentos.
Chega de contágios de doenças, vibrações
negativas, cheques sem fundos, contas
negativadas e a teoria da imprevisibilidade!
Hoje é segunda-feira, dia de 'quarar 'na ﬁla do
banco e sonhar alto (bem alto!) nos
investimentos do tesouro ou previdência,
bocejando sem parar.
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TRADIÇÃO: AS FESTAS JUNINAS VOLTAM A ENFEITAR AS
RUAS DE OURO PRETO E DOS DISTRITOS
@jornalpanetus Meses de junho e julho contam com programação especial em Ouro Preto e em seus distritos.
24/06 a 26/06- Festa de São João (Morro São João)
PROGRAMAÇÃO JULHO
DISTRITOS
02/07 Festa Julina Bocaina - Escola Municipal Nossa
Senhora das Graças - 14h
02/07 Festa Julina Lavras Novas - Escola Municipal
Lavras Novas
02/07 Festa Julina Antônio Pereira – Escola Estadual
Antônio Pereira - Largo Santo Antônio, em frente à
escola.
09/07 Festa Julina de São Gonçalo Amarantina - das
9h às 13h
10/07 Festa Julina de São Gonçalo Amarantina - das
10h às 19h
23/07 Festa Julina Botafogo - Quadrilha na
comunidade Botafogo - 15h

A festa junina é uma tradição popular em todo o
Brasil. Em Ouro Preto e nos distritos, serão realizados
vários festejos durante os meses de junho e julho.
Comunidades, escolas, entre outros grupos, se
organizam para fazer a alegria de crianças, jovens e
adultos. Nesse período festivo, a comunidade se
mobiliza para deixar as ruas cheias de vida e sabores.
As festas contarão com inúmeras comidas típicas à
base de milho e amendoim, como canjica, pamonha,
pé de moleque, bebidas, como o quentão, além das
quadrilhas e músicas temáticas. Depois de dois anos
sem comemorações devido ao período de isolamento,
as festas juninas voltaram com tudo. Vale a pena
participar dessa linda tradição, conﬁra a programação
na sede e nos distritos e divirta-se!
PROGRAMAÇÃO JUNHO
DISTRITO
24/06 a 25/06 Festa Junina Antônio Pereira (Casa
Escola Jair Afonso Inácio)
SEDE
24/06 Noite de São João - Rua Conde de Bobadela

Foto: Ane Souz / Divulgação

SEDE
02/07 a 03/07 Arraiá da Cruz Ouro Preto (Bauxita Praça Doutor Benedito G Xavier, nº 31)
03/07Festa Julina - Área de lazer (Cabeças) Escola
Municipal Alfredo Baeta - 15h
Por Sabrina Pereira

CONQUISTA: CATAS ALTAS É VENCEDORA DO PRÊMIO
MUNICÍPIO MINERADORES
@jornalpanetus Atual gestão vem desenvolvendo ações importantíssimas para o município e seus distritos.
Mais um reconhecimento à gestão de Catas
Altas. Dessa vez, o município foi o vencedor da
categoria Crescimento Econômico no Prêmio
Municípios Mineradores, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e
Oscip Agenda Pública, em parceria com o
Ministério de Minas e Energia.
A premiação é voltada ao reconhecimento das
práticas de governança pública, medindo o

desempenho, conﬁabilidade, qualidade da
gestão e das ﬁnanças públicas. No total, 200
cidades no Brasil que receberam a
Compensação Financeira por Exploração de
Recursos Minerais (CFEM) foram avaliadas.
Dessas, 24 foram ﬁnalistas e oito premiadas nas
categorias saúde, educação, proteção social,
infraestrutura, meio ambiente, gestão, ﬁnanças
públicas e crescimento econômico.

A premiação aconteceu em Brasília na última
terça, (07/06). Na cerimônia estiveram
presentes o Prefeito Saulo Morais, a Secretária
de Administração, Flávia Batista, a Secretária
de Turismo e Cultura, Aline Duarte e o Assessor
de Comunicação Wendell Lopes. Também
acompanharam o evento, o presidente do Ibram,
Raul Jungmann, e os ministros de Meio
Ambiente, Joaquim Leite, e de Minas e Energia,

Adolfo Sachsida.
O Prefeito Saulo valorizou o prêmio recebido
e ressaltou que essa honraria só foi possível
graças ao empenho e dedicação dos servidores
públicos do município. Além disso, o chefe do
executivo destacou o planejamento para
encontrar e desenvolver soluções capazes de
diversiﬁcar a economia do município.
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INSCRIÇÕES ABERTAS E GRATUITAS PARA O ENCONTRO
NACIONAL DE ARQUIVOS E ACERVOS DO AUDIOVISUAL
@jornalpanetus Você também pode se inscrever no Encontro da Educação: XIV Fórum da Rede Kino.
De 23 a 27 de junho, a 17ª CineOP - Mostra de
Cinema de Ouro Preto promove uma programação
intensa e gratuita de debates com foco na
preservação, história e educação no centro da
programação do 17º Encontro Nacional de Arquivos
e Acervos Audiovisuais Brasileiros e para o
Encontro da Educação: XIV Fórum da Rede Kino
Os interessados têm até o dia 17 de junho para se
inscrever pelo site www.cineop.com.br
A programação da 17ª CineOP – Mostra de Cinema
de Ouro Preto que acontece entre os dias 22 e 27 de
junho, na cidade histórica realiza dois importantes
encontros anuais - um do setor da preservação - o 17º
Encontro Nacional de Arquivos e Acervos
Audiovisuais Brasileiros e ou outro encontro do setor
da educação - Encontro da Educação – XIV Fórum
da Rede Kino (Rede Latino-americana de educação,
cinema e audiovisual) - ambos acontecem
presencialmente, no Centro de Artes e Convenções e
reúnem mais de 200 proﬁssionais do audiovisual e
da educação para debaterem temas que estão no foco
dos eixos temáticos desta edição da CineOP visando
formação, troca de experiências e conhecimento,
intercâmbio de ideias e elaboração de diretrizes e
metas para o ano de 2022/2023.
Os interessados em participar e receber certiﬁcado
de um dos encontros podem se inscrever
gratuitamente até o dia 17 de junho, sexta-feira, às
23h59 (horário de Brasília) pelo site
www.cineop.com.br
POR QUE SE INSCREVER E PARTICIPAR
DOS ENCONTROS?
17º ENCONTRO NACIONAL DE ARQUIVOS
E ACERVOS AUDIOVISUAIS BRASILEIROS
Com o tema "MEMÓRIA AUDIOVISUAL NO
BRASIL: RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA NO
TEMPO, com curadoria Daniela Giovana Siqueira e

Fernanda Coelho, o público poderá participar de
uma programação intensa e gratuita composta de
debates, diálogos da preservação, case de restauro,
sessões de cinema, masterclasses internacionais,
workshop e, ainda receber certiﬁcado de
participação para integrar seu currículo.
Participam deste Encontro nomes de destaque do
setor da preservação e representantes de Instituições
de Guarda de vários estados brasileiros - uma
oportunidade de vivenciar uma troca de experiências
e conhecimentos técnicos e, ao mesmo tempo,
despertar novas oportunidades de atuação no setor
em diálogo com a educação e com proﬁssionais do
audiovisual.
ENCONTRO DA EDUCAÇÃO: XIV FÓRUM
DA REDE KINO
Com o tema "CINEMAS E EDUCAÇÕES:
DIÁLOGOS, com curadoria de Adriana Fresquet e
Clarisse Alvarenga a programação reúne atividades,
debates, sessões de cinema, masterclasses

internacionais, apresentação de projetos
audiovisuais educativos, Mostra Educação que
conta com a participação de nomes de destaque de
proﬁssionais da educação e da América Latina no
centro das discussões deste encontro diferenciado
que propõe pensar que outras relações é possível
entre cinemas e educações - incluindo seus
processos de formação e como são experimentados
por diferentes povos.
O debate inaugural dos Encontros, a ser realizado dia
24 de junho, às 10 horas, enfoca o tema central desta
edição “Preservar, Transformar, Persistir”, com a
presença de Hernani Heffner, gerente da cinemateca
do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de
Janeiro, do curador Cleber Eduardo, de um dos
cineastas indígenas mais experientes e os Divino
Tresewahú (MT) e do cineasta e indigenista Vincent
Carelli (PE), do projeto Vídeo nas Aldeias.
Além de debates, a programação oferece quatro
masterclasses internacionais, com Mela Marquez,

Diretora Executiva da Cinemateca Boliviana para
falar sobre “A Cinemateca Boliviana, preservando o
direito cidadão à memória”; com a peruana Teresa
Castillo, gestora cultural do projeto A Kombi da Arte
com o tema “Dicionários Audiovisuais
Comunitários: Revitalização de Línguas
Indígenas”; com o cineasta, produtor e educador
boliviano Miguel Hilari que vai falar sobre
“Cinema Aymara e formação audiovisual” e ainda a
presença da cineasta, fotógrafa, animadora e
professora argentina Aldana Loiseau, com o tema “A
Mãe Terra e as Tradições como Protagonistas no
Fazer Cinematográﬁco de Animação”.
“Este ano, os encontros serão ocasiões muito
especiais, após dois anos de distanciamento,
principalmente para a Rede Kino, com a retomada
do diálogo e projetos em comum. E a Mostra este
ano também traz uma oportunidade única para
termos contato com uma gama de produções
indígenas, trazidas pela Temática Histórica, com a
presença de seus diretores para que possamos
conhecê-los e ouvi-los sobre seus processos
produtivos”, declara Clarisse Alvarenga, curadora da
Temática Educação da 17ª CineOP.
A programação completa do 17º Encontro Nacional
de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros e do
- Encontro da Educação – XIV Fórum da Rede
Kino, bem como o regulamento e as inscrições
podem ser feitas pelo site www.cineop.com.br
SÍNTESE DA PROGRAMAÇÃO DA 17ª
CINEOP
Durante seis dias de evento, o público terá
oportunidade de vivenciar um conteúdo inédito,
descobrir novas tendências, assistir aos ﬁlmes, curtir
atrações artísticas, trocar experiências com
importantes nomes da cena cultural, do audiovisual,
da preservação e da educação, participar do
programa de formação e debates temáticos de forma
gratuita.

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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MUSEU DA INCONFIDÊNCIA E CINE VILA RICA EXIBEM
O PROJETO ESPÍRITO DO LUGAR
@jornalpanetus Curta-metragem e ato musical, contará com apresentação do violonista marianense Pedro Armond na abertura das projeções.
O curta-metragem e ato musical Espírito do
lugar terá sua estreia em 1º de julho, às 20h, no
Anexo I do Museu da Inconﬁdência, Cine Vila
Rica, em Ouro Preto. A exibição será seguida de
uma releitura da trilha-sonora do ﬁlme pelo
violonista marianense Pedro Armond e músicos
de apoio. O ﬁlme ﬁca em cartaz até 14 de julho,
com projeções diárias às 18h.
O curta dirigido por Gabriel Mendes da Costa é
formado por pequenos fragmentos de vídeos
curtos, registrados em partes rurais de Minas
Gerais e São Paulo e montados com base em sua
trilha sonora. A peça que acompanha o ﬁlme é
uma composição de música ambiente
construída por Victor Antônio de Oliveira em
torno de sintetizador, texturas e percussão
eletrônica.
A similaridade entre os trechos gravados
surgiu após um período de distanciamento em
relação ao material: a ritualização viva dos
espaços físicos e a beleza oculta dos ambientes.
Neste conjunto de signos reside partes,
fragmentos do espírito deste sertão e do laço
estabelecido com o local.
Originalmente intitulada Baktria, a peça
musical foi composta com as origens da palavra
sertão em mente: seja como o desertão das
pastagens da África Equatorial, de regiões
centrais da Ásia, muceltão, certão, Sertã,
Sertago, possuem uma única conotação: a
interioridade de um corpo, neste caso, de terra.
O título Espírito do Lugar se apropria do
conceito Genius Loci, que dá signiﬁcado à
natureza desses fragmentos, imagens que
simbolizam aspectos essenciais, de hábitos e da

interação humana com o espaço: a zona rural
das cidades velhas do interior do país.
1º de julho e projeções seguintes
A abertura será marcada pela reinterpretação da
trilha sonora do curta executada pelo violonista
Pedro Armond – que recentemente dirigiu a
videoperformance o tempo de Alphonsus,
abordando a obra do poeta ouro-pretano
Alphonsus de Guimaraens – ao lado de músicos
de apoio, Victor Samuel (violonista formado na

Bituca) e o compositor da peça original.
A partir do dia 4, segunda-feira, o ﬁlme poderá
ser assistido no local de exibição indicado e,
quem visitar o espaço, poderá também levar
para casa um cartão dobrável com mais
detalhes, textos de apoio e acesso ao curta e à
trilha.
No verso da impressão, um QR Code leva a um
link online que hospeda o curta-metragem (sem
validade de acesso), com a possibilidade de

download para o celular. O material não será
divulgado de maneira aberta em nenhuma
plataforma digital.
A ideia é que quem visitar o Cine e o Museu
possa levar para casa um pouco da experiência
do ﬁlme e acessar quantas vezes quiser o
material, de forma personalizada, gratuita e
vitalícia. Um guia também será disponibilizado
com um passo a passo de como rever o ﬁlme,
ouvir a trilha e suas releituras.
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RECONHECIMENTO: PASSAGEM DE MARIANA É INSTITUÍDO
PRIMEIRO DISTRITO CRIATIVO
@jornalpanetus

A ação tem como objetivo promover e estimular a inovação artística, cultural e econômica.

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

O Distrito de Passagem de Mariana é um lugar
repleto de arte e cultura, a sua potencialidade
percorre por diversas expressões artísticas, sendo
sede de bandas, corporações musicais, instituições
ﬁlantrópicas e diversos outros segmentos, todos
esbanjando criatividade. Dessa maneira, foi
proposta a Lei Nº 3.570, de 24 de maio de 2022,
onde apresenta Passagem de Mariana como
primeiro Distrito Criativo!
A ação visa promover e estimular a inovação
artística, cultural, econômica, além do avanço do
turismo local e melhorias na qualidade de vida dos
moradores da região. O Distrito Criativo é um lugar
onde a criatividade é o princípio básico das
atividades ali realizadas, com isso, o incentivo ao
desenvolvimento de ações sociais e o fortalecimento
de expressões artístico-culturais são intensiﬁcadas.
Para Antônio Caeiro, Sócio-Diretor do Planeta
Cultura e Sustentabilidade e Mediador Técnico do
Distrito Criativo de Passagem, ser o primeiro local

de Minas Gerais a reconhecer um Distrito Criativo,
coloca Mariana em posição de destaque e também
de responsabilidade, pois “a cidade poderá ser um
exemplo para o estado, sobretudo, para as cidades
históricas e mineradoras, sendo a oportunidade de
ativar o potencial da economia criativa e de abrir
novas rotas de diversiﬁcação econômica e
desenvolvimento local”, ressaltou.
“O Distrito Criativo de Passagem de Mariana
será um laboratório vibrante, onde prefeitura,
universidade, empresas e organizações da
sociedade civil poderão colaborar de forma
planejada, com objetivos claros, integrando
educação, arte, cultura, meio ambiente e turismo",
apontou Antônio. Além disso, o Sócio Diretor
também destaca como a iniciativa é apenas o
primeiro passo, considerando que a partir de agora
inicia-se um amplo engajamento da comunidade e
de todas as partes interessadas.
Por Danielle Herculano

SAÚDE: FIOCRUZ IDENTIFICA
SUBVARIANTES MAIS
TRANSMISSÍVEIS DA ÔMICRON
@jornalpanetus Os dados são computados semanalmente.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identiﬁcou, por
análise genômica, a substituição da linhagem BA.1 da
covid-19 pela linhagem BA.2 nas amostras analisadas
entre 20 de maio e 2 de junho. Ambas são subvariantes
da Ômicron. Além disso, a Fiocruz identiﬁcou, no
período, o aumento na detecção entre os meses de
maio e junho das linhagens BA.4, BA.5 e BA.2.12.1,
que têm características genômicas que podem levar a
uma maior transmissibilidade viral.
Os dados são computados semanalmente na Rede de
Plataformas Tecnológicas com a obtenção de dados da
Plataforma EpiCoV da Global Initiative on Sharing
All Inﬂuenza Data (Gisaid), uma plataforma
internacional para compartilhamento de dados
genômicos dos vírus de inﬂuenza e Sars-CoV-2.
A atualização da Rede Genômica Fiocruz mostra a
caracterização genômica de sete casos conﬁrmados
por RT-PCR de coinfecção pelos vírus Sars-CoV-2 e
inﬂuenza e ainda 69 casos de reinfecção, 48 dos quais
associados à reinfecção pela Ômicron.
A variante BA.1 foi a responsável pelo surto da covid
no país ocorrido entre dezembro de 2021 e janeiro de

2022. A BA.2 têm ganhado espaço não apenas no
Brasil como em outros países. As cepas BA.4 e BA.5
parecem se espalhar ainda mais rápido do que as
mutações anteriores da Ômicron.
A Rede Genômica Fiocruz já produziu e enviou para
as vigilâncias e laboratórios estaduais um total de 709
relatórios, que continham 45.657 genomas. O trabalho
é feito pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e
Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz),
no Rio de Janeiro, e os laboratórios integrantes da
Rede Genômica Fiocruz em outros sete estados:
Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Piauí, Paraná
e Pernambuco. Esses oito centros de monitoramento
atendem aos 26 estados e ao Distrito Federal.
Até o momento, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) reconheceu dez variantes de monitoramento
prioritário, classiﬁcadas em quatro categorias:
variantes de preocupação (VOC), variantes de
interesse (VOI), variantes sob monitoramento (VUM)
e linhagens de variantes de preocupação sob
monitoramento (VOC-LUM). Estão em circulação
apenas as VOCs Ômicron e Delta.
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PARCERIA ENTRE PREFEITURA DE OURO PRETO E UFOP
GERA CRIAÇÃO DO PROMOSAT-OP
@jornalpanetus Esse banco de dados irá auxiliar no apontamento de problemas, bem como mostrar possibilidades
socioeconômicas e ambientais para o Município.

Foto: Neno Vianna / Divulgação

Na quinta-feira (09/06), dando continuidade à
Semana do Meio Ambiente, outro importante
trabalho foi apresentado durante o evento, no
Anexo do Museu da Inconﬁdência, e que irá
auxiliar em todo o planejamento urbano da cidade
de Ouro Preto.
Trata-se do PromoSat- OP (Programa de
Monitoramento Socioambiental do Território de
Ouro Preto) que vem sendo desenvolvido em
parceria entre a Prefeitura, pela Secretaria de
Meio Ambiente e a Ufop.
O objetivo do programa é fazer uma avaliação
do território ouro-pretano e demonstrar das
condições socioambientais do Município,

alertando pontos negativos e apontando
oportunidades de investimento elaborados para o
território.
Quanto ao programa de monitoramento, Angelo
considerou que: “O PromoSat veio permitir à
Prefeitura e a toda comunidade ouro-pretana
acesso a instrumentos aprimorados pela Ufop no
sentido do melhor conhecimento do nosso
território e para o gestor Municipal em especial,
é também muito importante que tenhamos amplo
conhecimento do nosso território para o
planejamento e deﬁnição dos principais
programas voltados para obras, saúde,
saneamento e expansão de áreas urbanas. Isto se

transforma em documentos que facilitam o
melhor desempenho dos organismos públicos em
geral e para que todos conheçam melhor o nosso
território”.
O secretário de Meio Ambiente, Chiquinho de
Assis, destacou um trabalho de suma importância
para o ordenamento territorial do Município de
Ouro Preto, o PromoSat. “Esta é uma ação
transdisciplinar que reúne as informações
cientíﬁcas da Ufop num só web mapa e
disponibiliza isto para a nossa sociedade. A gente
percebe uma degradação do território da cidade
ao longo dos anos, mas é importante a coragem
em assumir essas verdades e ter esse instrumento

como uma base e informação e planejamento de
futuro que desejamos para a nossa cidade”.
A vice-prefeita Regina Braga falou da
importância do PromoSat para a cidade.
“Tratando-se de Ouro Preto, com essa beleza
natural em todo seu entorno, essa foi uma
ferramenta essencial e, ao mesmo tempo a nossa
atividade econômica forte é a mineração. Então,
para compatibilizar a exploração mineral e essa
riqueza patrimonial, artística e natural que temos
é a partir de monitoramento e diagnosticando, e
para isso necessitamos dessa transparência,
desse web mapa.”
O Programa foi apresentado pelo professor do
Departamento de Engenharia Ambiental da Ufop,
Alberto Fonseca, da Ufop, um dos coordenadores
dos trabalhos. Alberto explicou que “Hoje
trouxemos alguns produtos e um primeiro
produto é o estado do território ouro-pretano
(como estão o meio ambiente, a socioeconomia e
quais são as grandes pressões antrópicas e como
o Poder Público e os cidadãos estão reagindo a
esses problemas). Além desse relatório, estamos
divulgando também o web mapa (site que reúne
informações biofísicas e socioeconômicas).
Pensamos que isso se tornará uma ferramenta
imprescindível para as várias pastas do
Município”. Esses dados que são a primeira etapa
dos trabalhos e estão disponibilizados no site da
Ufop: https://promosatop.ufop.br/
Também participaram do evento a secretária de
Educação, Débora Etrusco, representantes do
IFMG; da Prefeitura de Itabirito e demais
gestores municipais e representantes da Ufop.
Por Vanência Magela
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MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA INICIATIVAS PARA
SAÚDE MENTAL PELO SUS
@jornalpanetus Projeto-piloto vai começar pelo Distrito Federal.
O Ministério da Saúde lançou nesta segundafeira (13/06) iniciativas voltadas para o cuidado
da saúde mental dos brasileiros pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). Entre elas, estão a Linha
Vida (196), teleconsultas para o enfrentamento
dos impactos causados pela pandemia da covid19 e as Linhas de Cuidado para organizar o
atendimento de pacientes com ansiedade e
depressão. Ao todo, serão destinados mais de R$
45 milhões às ações.
A Linha Vida, que atenderá pelo número 196,
acolherá pessoas e fará o direcionamento,
buscando a prevenção do suicídio e da
automutilação. O projeto-piloto começará pelo
Distrito Federal, por um sistema de atendimento
multicanal. O serviço vai funcionar 24 horas por
dia, todos os dias da semana.
Já o Projeto Teleconsulta (telepsiquiatria e
teleterapia) irá apoiar as pessoas que estão
lidando com os impactos na saúde mental
causados pela pandemia da covid-19. Feito em
parceria com a Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina (SPDM), o
objetivo é ampliar a assistência de pessoas com
transtorno mental leve, por meio de recursos de
telemedicina. Serão disponibilizados,
mensalmente, de forma online, 12 mil
teleconsultas de psicólogos e 6 mil teleconsultas
de psiquiatras. Os serviços serão agendados
pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde
(UBS).
Os atendimentos serão realizados por meio de
plataforma virtual que disponibilizará o
prontuário eletrônico para o registro dos
atendimentos e um programa para a análise dos
dados produzidos. O ambiente será integrado a
uma central de agendamento para marcação das
consultas e haverá um chat para autogestão do
cuidado e para acompanhamento digital da saúde
mental do usuário. As equipes receberão

treinamento e login de acesso ao portal, de
acordo com os critérios deﬁnidos pelas
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde.
Pós-pandemia
A pasta lançou também a Estratégia Nacional de
Fortalecimento dos Cuidados à Ansiedade e
Depressão (Transtornos do Humor) póspandemia. Ela funcionará a partir do repasse de
recurso federal às Equipes Multiproﬁssionais de
Atenção Especializada em Saúde Mental para
assistência às crianças e adolescentes com
transtorno de ansiedade e depressão. As equipes
poderão estar vinculadas aos ambulatórios,
policlínicas, ou unidades hospitalares préexistentes, assim como em unidades
ambulatoriais novas.
Em outra iniciativa estão as linhas de cuidado à
pessoa com depressão e à pessoa com ansiedade.
Segundo o ministério, a ideia é orientar os
serviços de saúde para centrar o cuidado no
paciente e em suas necessidades, demonstrar
ﬂuxos assistenciais com planejamentos
terapêuticos seguros e estabelecer o “percurso
assistencial” ideal das pessoas nos diferentes
níveis de atenção do SUS.
Crianças e adolescentes
Os impactos da pandemia relacionados à saúde
mental de crianças e jovens também estão sendo
monitorados. De acordo com Ministério da
Saúde, uma revisão recente de 29 pesquisas
concluiu que os sintomas de ansiedade e
depressão entre crianças e adolescentes
dobraram após o início da pandemia.
Antes da crise sanitária, os levantamentos
sugeriam que sintomas depressivos eram
comuns a 12,9% desse grupo. Já durante a crise
do coronavírus, essa taxa cresceu para 25,2%. Os
sinais ansiosos, por sua vez, aumentaram de
11,6% para 20,5%, e o índice mantém tendências
de alta.

MARIANA: VIGILÂNCIA EM
SAÚDE DIVULGA O BOLETIM
EPIDEMIOLÓGICO REFERENTE
ÀS NOTIFICAÇÕES DO MÊS DE
MAIO
@jornalpanetus www.jornalpanetus.com.br

A Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal
de Saúde, divulga o Boletim Epidemiológico
referente às notiﬁcações realizadas no período de
01 a 30 de maio. A partir desse mês de junho, o
informativo será divulgado mensalmente com o
intuito de informar a população sobre a situação
da saúde pública do município.
Os dados consolidados nos Boletins
Epidemiológicos mensais são retirados de um
banco de dados dinâmico, em que os proﬁssionais

do Sistema Único de Saúde (SUS) do município
realizam essas notiﬁcações obrigatórias e podem
servir para subsidiar análises objetivas da
situação sanitária de Mariana.
A ação visa ser um processo contínuo e
progressivo para a melhoria das ações da
vigilância no município, além de contribuir na
organização e fortalecimento das equipes de
vigilância em saúde de todo o território.
Por Larissa Viana
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DESENVOLVIMENTO: RETORNO DA FERROVIA
BAHIA-MINAS RECEBE APOIO EM AUDIÊNCIA
@jornalpanetus Estrada imortalizada na canção "Ponta de Areia" foi tema de reunião de comissão da ALMG, em Nanuque, realizada no dia (10/06).
“Para a ferrovia sair do papel, temos alguns
obstáculos, mas estamos trabalhando no Marco Zero,
no Porto de Caravelas”. Com essa aﬁrmação, o
diretor da Multimodal Caravelas, Fernando Viana
Cabral, informou à população de Nanuque (Norte),
nesta sexta-feira (10/06), a situação atual das
negociações para uma possível retomada da Ferrovia
Bahia-Minas.
Cabral participou de audiência pública da Comissão
Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na cidade. O
objetivo da reunião foi debater o retorno da Ferrovia
Bahia-Minas.
Imortalizada na canção "Ponta de Areia", de Milton
Nascimento e Fernando Brant, a Estrada de Ferro
Bahia e Minas era uma linha ferroviária que ligava o
Arraial de Ponta de Areia, próximo à cidade de
Caravelas, no litoral Sul da Bahia, à cidade mineira de

Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, numa extensão de 578
quilômetros. A estrada foi criada em 1881 em parceria
entre os dois estados e desativada em 1966.
De acordo com o diretor da Multimodal, os 400 mil
metros quadrados do Porto de Caravelas, que ﬁcaram
praticamente abandonados por muitos anos, estão com
dados e papelada mais adiantados, mas com relação à
ferrovia, é preciso aprovar o projeto estratégico, as
diretrizes e o plano ambiental, para que as empresas
queiram investir.
“Não vai poder passar exatamente por onde passava.
Temos uma faixa de 24 quilômetros da massa falida do
Banco Crédito Real. Em muitas áreas foram construídas
casas e muitas outras coisas. E precisamos torcer para o
trajeto não ter tantos problemas com a área ambiental”,
disse Cabral.
Plano Estratégico contempla Ferrovia Bahia-Minas

BRUMADINHO
Minas Gerais está de luto
Perdeu mais um pedacinho
Primeiro Bento Rodrigues
E agora é Brumadinho
Muita gente perdeu tudo
E outros perderam a vida
Deu de cara com a lama
No Beco sem saída
Os mineiros estão sofrendo
Estão sendo lapidados
Um pouco de cada cidade
De coração cortado
Deus Proteja nossas terras

E tenha dó dos inocentes
E que não tenha mais tragédia
Já perdemos muita gente
Muita gente nem despediu
Dos corpos de seus parentes
É triste, mas é verdade
Programaram este acidente
A justiça vai cobrar
E custe o que custar
Não podemos deixar em vão
Nosso sangue derramar

Por José Januário

O superintendente de Política Minerária,
Energética e Logística da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de Minas (Sede),
Pedro Oliveira de Sena Batista, aﬁrmou que o Plano
Estratégico Ferroviário de Minas Gerais contempla
a Ferrovia Bahia-Minas, com um trajeto bastante
parecido com o original.
“Ao todo, serão 411 quilômetros. Somos maiores
que a França, temos mais municípios. Minas
Gerais é um Estado estratégico para o País. E o
Plano Estratégico ferroviário tem 60 propostas,
agrupadas por áreas temáticas. Acreditamos muito
no potencial da retomada das ferrovias no Estado”,
declarou.
O presidente da Comissão Pró-Ferrovias,
deputado João Leite (PSDB), aﬁrmou que
atualmente Minas Gerais possui apenas cinco
terminais de carga ferroviários, enquanto São
Paulo, que tem acesso ao mar, possui 27.
“O transporte rodoviário custa 15 vezes mais que o
ferroviário. Não tem cabimento continuarmos
contando com rodovias cheias de buracos para
transportar nosso minério, nossos alimentos e nossa
população. Carga de ferro tem de andar em cima de
ferro, em cima de ferrovia. E um dia o minério
acabará, mas a comida continuará. Um vagão

representa menos cinco carretas nas rodovias”,
ressaltou João Leite.
Já o deputado Carlos Pimenta (PDT), autor do
requerimento da audiência em Nanuque, aﬁrmou
que, por meio da Emenda à Constituição 105, de
2020, a ALMG contribuiu para que se
estabelecessem os marcos legais que possibilitam
que o Estado explore, mediante concessão ou
diretamente, o transporte ferroviário nos limites de
seu território.
“Mudamos a Constituição para trazer de volta esse
transporte. E vimos que é possível. Temos um novo
eixo ferroviário em Conceição do Mato Dentro, já
está bem adiantado. Não dá mais para falar de
desenvolvimento com essas estradas que temos. O
transporte ferroviário é a única alternativa para
transportarmos nossa riqueza e nossa população”,
destacou Carlos Pimenta.
O prefeito de Nanuque, Gilson Coleta Barbosa, e o
vice-prefeito de Serra dos Aimorés, Luciano
Loyola, manifestaram satisfação pelo empenho de
todos os envolvidos em resgatar a Ferrovia BahiaMinas.
“Felizmente, os deputados olharam para nossa
região. Estamos unidos por uma causa só, pelo bem
da cidade”, ressaltou o prefeito.
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OURO PRETO ANUNCIA QUE O PORTAL DO SINE SERÁ
LANÇADO NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA
@jornalpanetus Mais uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do município na geração de emprego.

Elaborado pela equipe da Superintendência de
Tecnologia e Informação da Prefeitura de Ouro
Preto, em conjunto com a equipe do SINE, o
Portal será mais uma ferramenta importante
para a geração de emprego e renda no
Município.
Além do aplicativo Sine Fácil, esse portal é uma
ampliação de acesso do cidadão ao serviço,
além de ser compatível com telefone. Ele foi
pensado para ser claro, objetivo e de fácil

utilização. Também foi elaborado para facilitar
a organização das vagas e cursos que o Sine
disponibiliza.
Angelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto,
entende essa iniciativa como de extrema
importância. “É ferramenta indispensável para
que as pessoas tenham acesso às vagas, da
cidade e distritos. Ainda mais neste período em
que retornamos com o Sine em Cachoeira do
Campo e em Antônio Pereira, isso vai auxiliar e

muito o acesso da população. Além de elevar a
taxa de empregabilidade do nosso Município
com o auxílio da recém-criada Secretaria de
Desenvolvimento Econômico”.
O secretário de Desenvolvimento Econômico,
Inovação e Tecnologia, Felipe Guerra, ressalta
que o Sine é uma ferramenta muito importante
para o Município. “Toda melhoria feita no Sine
é de extrema importância, pois muitas pessoas
ainda têm diﬁculdade de acessos e esse Portal

veio para facilitar tanto para a equipe do Sine
quanto para o cidadão. Além da oferta de vagas
de emprego, a disponibilização de cursos
onlines e gratuitos é mais uma ferramenta
essencial nesse portal. Parabéns à equipe
envolvida”.
Guilherme de Jesus, coordenador do Sine,
reforça as vantagens que esse portal trará.
“Estou imensamente satisfeito, o apoio do STI
foi muito importante e agora teremos mais
autonomia para organizar as vagas, melhorar a
comunicação com o trabalhador e com as
empresas. O próximo passo é a implantação de
um call center para aumentar a captação de
vagas e nos aproximar mais das empresas”.
O portal fornece os seguintes serviços para o
cidadão: vagas, aplicativo do sine e da carteira
de trabalho, Portal Emprega Brasil,
informações sobre seguro desemprego e sobre
como requerer uma vaga. Já as empresas terão
acesso ao formulário para solicitar divulgação
das vagas.
A elaboração do Portal do Sine foi feita pelo
gerente de Projetos da Superintendência de
Tecnologia e Informação (STI) da Prefeitura de
Ouro Preto, Eduardo Severino Mapa, e pelo
coordenador do Sine, Guilherme de Jesus. A
equipe de desenvolvimento é composta por
Geovane Ramos (SINE), Rafael Gomes e Túlio
César Cruz pelo STI.
Por Nathália Souza

Telefone: (31) 3558-4354
Endereço: R. Sete Lagoas, 20 - cabanas,
Mariana - MG
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CULTURAL: UMA PROGRAMAÇÃO PARA SE OUVIR SOB LUA
CHEIA: “SERESTA & SERENATA – POPULAR E IMPERIAL”
@jornalpanetus A partir do dia 18 de junho, a cidade histórica de Mariana receberá apresentações gratuitas com bandas e grupos mineiros e nacionais.
soprano Carol Mcdavit.
O segundo show será com o Clube do
Choro de Belo Horizonte, comando por Acir
Antão, que completou mais de cinco
décadas a microfone da Rádio Itatiaia de
Belo Horizonte. O radialista e apresentador
receberá o cantor e compositor Paulinho
Pedra Azul, que comemora 40 anos
dedicados à música e uma carreira celebrada
por cantar e tocar às suas origens no Vale do
Jetiquinhonha. No seu currículo, 30 álbuns e
canções como “Bem te vi, bem te vi”,
“Andar por um jardim em ﬂor”, só para citar
Foto: Ludimila Loureiro / Divulgação

Minas Gerais carrega em suas raízes a música, e as
cidades históricas foram berço para serenatas e
serestas, transformando o erudito em música
popular ao passar dos anos. E pensando em manter
viva a cultura e a tradição mineira, o projeto
“Seresta & Serenata – Popular Imperial”, dá o tom
em cinco edições, de junho a outubro, sempre nos
ﬁnais de semana de lua cheia.
Serão 21 apresentações musicais gratuitas, entre
bandas, serestas e serenatas, além de palestras
temáticas realizadas no dia dos eventos. Com
patrocínio do INSTITUTO CULTURAL VALE,
por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto

dará início a sua programação no dia 18 de junho,
na Praça da Sé, com palestra no Cine Teatro
Municipal.
As apresentações começarão com um cortejo de
bandas, formado pela Sociedade Musical São
Caetano e Sociedade Musical São Sebastião de
Passagem, saindo do Terminal e do Colégio
Benevides, com previsão de chegada ao palco da
Praça da Sé às 20h. O primeiro show será com
Turibio Santos, considerado um dos principais
violonistas clássicos da atualidade, criador da
Orquestra Brasileira de Violões. O artista
convidará a pianista Maria Teresa Madeira e a

GRUPO DEYVSON RIBEIRO
PARTICIPA DO PROJOVEM E DÁ
OPORTUNIDADE DE EMPREGO
AOS JOVENS DE MARIANA
Antes mesmo do programa ser iniciado em Mariana, o Grupo Deyvson

@jornalpanetus Ribeiro já proporcionava aos jovens a primeira oportunidade de emprego.

algumas.
O projeto é viabilizado por meio da Lei de
Incentivo à Cultura, com patrocínio da
VALE, e apoio cultural da Prefeitura
Municipal de Mariana, Instituto Roque
Camêllo e Clube do Choro de Belo
Horizonte. Realização Idear Produção,
Secretaria Especial da Cultura, Ministério
do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo
Federal.
Programação: 18 de junho, 23 de julho, 13
de agosto, 24 de setembro e 8 de outubro.

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

O empreendedor e pré-candidato a deputado
estadual, Deyvson Ribeiro, esteve presente no evento
do Programa Projovem realizado pela Prefeitura de
Mariana no dia 8 de junho, no Centro de Convenções.
Na ocasião, Deyvson esteve presente com os
membros beneﬁciados pelo programa, além de
empresários e representantes do poder público
municipal.
Durante o evento, Deyvson Ribeiro, autor do
programa Meu Primeiro Emprego, que prevê que
empresas do município de Mariana disponham 20%
das suas vagas de trabalho destinadas aos jovens
entre 16 e 29 anos, discursou para os presentes sobre
a importância e necessidade de oferecer
oportunidades aos jovens e os benefícios destas
iniciativas, reinventando o mercado de trabalho e
aprimorando a mão de obra.
Sendo um dos representantes das empresas cidadãs
que participam do programa, por meio da Drogaria
Americana e da Angel Fly, Deyvson Ribeiro destina
70% das vagas aos jovens, oferecendo a
oportunidade do primeiro emprego e valorizando os
jovens do município, abrindo as portas do mercado
de trabalho de forma a oferecer uma nova realidade à
diversas famílias.

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

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

@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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NOVIDADE: OURO PRETO IMPLEMENTA O PIX COMO A NOVA
OPÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E TAXAS NO MUNICÍPIO
@jornalpanetus A partir de agosto, todas as guias municipais serão emitidas com a opção de pagamento via pix.
Buscando proporcionar maior acessibilidade e
tecnologia aos contribuintes, a Prefeitura de Ouro
Preto implementa o PIX como a nova opção de
pagamento de serviços, taxas e documentos de
arrecadação municipal.
A nova medida representa para o município um
aumento na velocidade em que os pagamentos
podem ser realizados e torna de forma instantânea
a compensação de recursos ﬁnanceiros, facilitando
o atendimento de protocolos, solicitações de
alvarás, pagamentos de IPTU e demais taxas
requeridas pelo contribuinte.
Ressaltando os benefícios do novo método, o
secretário da Fazenda, Felipe Pinho, destacou
alguns pontos do programa. “O custo do PIX para
o Município vai girar em torno de R$ 0,85,
enquanto a guia de IPTU, por exemplo, custa

cerca de R$ 6,00 por guia emitida. Se grande parte
dos contribuintes aderirem ao pagamento por
meio do PIX, os gastos da Prefeitura com taxas
bancárias podem ser consideravelmente mais
baixos”.
Felipe Pinho também mencionou a data prevista
para o início do novo método de pagamento no
município. “A partir de agosto, todas as guias vão
chegar ao contribuinte com o código de barras e
com o QR Code para pagamentos via pix”.
Assim, a adoção do PIX tem o potencial de
alavancar a competitividade e a eﬁciência do
Município de Ouro Preto, permitindo que os custos
com o credenciamento bancário possam ser mais
baixos, aumentando a segurança e aprimorando a
experiência dos contribuintes.
Por Rodrigo Nassif

GESTÃO EDUCACIONAL: MARIANA FIRMA PARCERIA COM
UFOP E CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA
@jornalpanetus Cursos serão ofertados em polo do município a partir de 2023.
A Prefeitura de Mariana, por meio da
Universidade Aberta do Brasil, que possui polo de
referência em Mariana, ofertará, a partir de 2023,
cursos de graduação gratuitos à distância. O
Processo Seletivo será através do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM), e os inscritos neste ano
poderão se candidatar para as vagas no próximo
ano.
A parceria ﬁrmada com a Universidade Federal de
Ouro Preto ofertará os cursos de Bacharelado em
Administração Pública, Pedagogia e
Especialização em Gestão Escolar. Para mais

informações, os interessados devem entrar em
contato através do e-mail:
polouabmariana@gmail.com.
Universidade aberta do Brasil
O município, referência em educação na região,
tem um polo de ensino superior à distância, a
Universidade Aberta do Brasil (UAB). O polo está
localizado no prédio do Centro Vocacional
Tecnológico (CVT), mesmo local onde funciona a
UAITEC (Universidade Aberta e Integrada de
Minas Gerais).
Por Larissa Viana
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EM MARIANA A POPULAÇÃO PODE ASSISTIR AS
TRANSMISSÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS
@jornalpanetus Responsabilidade e gestão marcam as transmissões dos processos licitatórios.
trabalham.
A Prefeitura convida a todos para assistir as
transmissões através do site:
www.mariana.mg.gov.br, e no caso de
dúvidas, sugestões e manifestações o

contato deve ser feito através do e-mail:
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com.
Exerça o seu papel de cidadão e acompanhe
de casa!
Por Anna Millard

gmpconstrucoes

31 9 8668-3157

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Fotos: Larissa Viana / Divulgação

Os Processos Licitatórios da Prefeitura de
Mariana continuam sendo transmitidos! A
iniciativa, implantada em 2017, ocorre de forma
recorrente, sendo disponibilizada para o público
através do próprio site da Prefeitura, a ﬁm de
garantir a transparência ativa dos investimentos
municipais.
As reuniões mostram o processo no qual a
administração municipal seleciona a proposta mais
vantajosa para a contratação de uma obra, serviço,
compra de um produto, locação ou alienação. Dessa
forma, as transmissões buscam integrar a

Atendimento impecável

comunidade nesse processo, deixando o mais
transparente possível todos os investimentos feitos
na cidade.
Dessa vez, a reunião contou com uma novidade
essencial, tanto para os licitantes, quanto para os
representantes municipais: a implementação de um
novo sistema adaptado para otimizar o processo.
Essa modernização busca facilitar o entendimento
do marianense que acompanha essas reuniões,
extremamente importantes no que diz respeito ao
que é gasto pelo município, além de melhorar a
forma com que os licitantes e administradores

ENVOLVIMENTO COM
DESENVOLVIMENTO: PROJOVEM
IMPACTA PANORAMA
FINANCEIRO DE JOVENS E
EMPRESAS MARIANENSES
@jornalpanetus Medida é uma oportunidade para aqueles que buscam a
tão sonhada experiência profissional.
A parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania e a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, para criação do
ProJovem, mostra seus frutos na realidade
econômica e na vida dos integrantes do programa.
Como maneira de inserção no mercado de trabalho,
a iniciativa contempla jovens e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social que conseguem
abraçar a oportunidade de trabalhar em empresas
das mais variadas áreas.
Rafaela Gomes, tem 19 anos e foi contemplada
pelo projeto em julho de 2021, em entrevista
declarou que: “além de ajudar na liberdade
ﬁnanceira, o ProJovem foi um ponto de partida
para o desenvolvimento em várias áreas da minha
vida. Graças ao programa agora estou na
faculdade, cursando Administração, e a equipe do
ProJovem tem parte fundamental nisso, já que me
ajudaram em várias questões burocráticas. Uma
oportunidade única para o início de uma nova

vida”, ressaltou.
Pelo lado empresarial, também são destacados
diversos benefícios, como aﬁrma Mário de
Oliveira, Coordenador de Relacionamento com o
Cliente de uma das companhias inscritas no
Projeto. “Além do ganho econômico, a empresa por
ter um custo menor com o colaborador, também
ganha mais tempo e liberdade para desenvolvê-lo e
oferecer capacitações com uma efetividade
maior”, ressaltou.
Iniciativas como o Projovem desenvolvem a
economia em diversos aspectos. Os jovens
conquistam sua liberdade ﬁnanceira para realizar
sonhos e dar suporte à família enquanto as
empresas oferecem oportunidades de ingresso no
mercado de trabalho com qualiﬁcações e bons
treinamentos. Depoimentos como esses trazem
esperanças para os jovens e também para todos que
fazem parte desse sonho!
Por Giovanna Pereira

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

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

Rua Bom Jesus - 93 - Centro - Mariana / Whatssap: 31 9 8449-1207
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COM 100 ANOS DE HISTÓRIA: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE
MONSENHOR HORTA PASSA POR RESTAURAÇÃO
@jornalpanetus Obras estão sendo realizadas em atendimento a condicionante para a construção do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Foto: Divulgação
Importante exemplar da arquitetura
ferroviária mineira, a Estação Ferroviária de
Monsenhor Horta, distrito de Mariana, está
sendo restaurada. As intervenções, executadas
pela Fundação Renova, permitirão a
recuperação das instalações para que o espaço
possa ser aproveitado pelo município. A
conclusão das obras está prevista para janeiro de
2023.
A restauração do espaço, tombado pelo
município e desativado desde a década de 1980,

contará com a recuperação da cobertura com
telhas cerâmicas, dos pisos e dos forros de
madeira, portas e janelas da Estação Ferroviária
também serão revitalizados, entre outras ações.
A obra contempla, ainda, melhorias de
acessibilidade, incluindo a construção de uma
rampa de acesso.
A Estação foi construída no início do século 20
e inaugurada no ano de 1923, como parte do
ramal de Ponte Nova (MG). A estrutura foi
fundamental para o desenvolvimento

econômico do distrito de Monsenhor Horta e de
Mariana, permitindo o acesso dos moradores da
região à capital do estado. Atualmente, o
transporte de passageiros e cargas está
desativado.
“O objetivo da restauração da Estação
Ferroviária de Monsenhor Horta é garantir a
integridade e preservação dessa ediﬁcação de
grande importância histórica e cultural para o
distrito, recuperando-o e possibilitando a

re u t i l i z a ç ã o d e s s e e q u i p a m e n t o p e l a
comunidade e suas demandas atuais”, aﬁrma
Danielle Lima, especialista de licenciamento da
Fundação Renova.
As intervenções são executadas pela
Fundação Renova, em atendimento a uma
condicionante ambiental determinada pelo
Conselho de Patrimônio de Mariana (Compat)
para compensar os impactos causados pela
construção do reassentamento de Paracatu de
Baixo.
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“SEDE MANSOS E HUMILDES DE CORAÇÃO!!”
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

Pai e ﬁlho caminhavam tranquilamente em direção à igreja, numa
manhã de domingo, como as primeiras comunidades cristãs
costumavam fazer (cf.1Cor16,2; Atos20,7). Passando em frente a
uma catedral dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, a criança
entreteu-se com uma enorme imagem do Sagrado Coração bem acima
da porta de entrada do templo. A imagem era mesmo enorme, uma

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

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

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

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

robsonfil@gmail.com
verdadeira obra de arte. Forçando o Pai a
diminuir seus passos, e olhando para a
imagem, o ﬁlho, apontando com o
indicador, perguntou: “Papai, por que o
coração daquele homem saiu para fora
do peito?” Detendo-se em seus passos, o
Pai, um reverendo Luterano que ia para a
celebração dominical de costume, parou
em frente à imensa catedral, ﬁtou a
imagem com um semblante sério, depois
ﬁcou em silêncio por alguns segundos,
buscando no coração de pai a sabedoria
para responder ao ﬁlho o que o pequeno
havia acabado de perguntar. Percebendo,
então, que o ﬁlho precisava mais de afeto
do que de doutrinação naquele instante,
abaixou-se pacientemente, olhou para o
ﬁlho, olhos nos olhos, colocou a mão no
peito da criança, à altura de seu pequeno
coração e disse, inspiradamente: “aquela
imagem representa Jesus, ﬁlho! Ele
amou tanto a Deus, seu Pai, e ao
próximo, mas tanto, tanto mesmo, que
seu coração não coube dentro do peito!

987489735
Por isso estamos indo à igreja! Pedir a
Jesus que nos dê um coração manso e
humilde como o coração dele”.
“Senhor, manso e humilde de coração,
fazei o nosso coração semelhante ao
vosso”! Essa breve oração mental,
chamada jaculatória, repetida
incansavelmente por cristãos no mundo
inteiro, é uma reação à Palavra de Jesus
no Evangelho: “aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de
coração!” (Mt 11,28).
O mês de junho é marcado na Igreja
Católica por um devocionário de ações
em honra ao Sagrado Coração de Jesus.
Compreendemos facilmente que não se
trata do membro cardíaco do Senhor, mas
metaforicamente de todo o seu ser:
corpo, alma, mente e espírito. De toda a
sua divindade e humanidade integradas
em seus gestos, palavras e ações! Um
coração sagrado, numa vida sagrada e
consagrada ao amor, ao serviço, à
doação. O coração de Jesus transborda

em amor ﬁlial. Provado em sua
humanidade, tentado em solidariedade a
nós, foi ﬁel ao “coração amoroso” do Pai
e ao seu plano de nos criar por amor para
nos amar e fazer-nos participar deste
amor.
Ora, a maior homenagem que podemos
prestar aos divinos corações, que na
verdade não são três, mas um só coração
simbolizado pelo Coração Sagrado de
Jesus, é pedir a Deus que nestes tempos
difíceis nos conceda a sabedoria do
coração que nos torna capazes de,
também nós, sermos multiplicadores da
multiforme graça amorosa de Deus.
Moldando nossos corações ao coração
do Senhor possamos ver acontecer a
promessa de Deus: Dar-vos-ei um novo
espírito e um novo coração! Tirarei de
vosso peito esse coração de pedra e no
lugar colocarei um novo coração de
carne! Infundirei em vós o meu
Espírito...” (Ezequiel 36,26). Ousemos
amar como ele nos amou.

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA

VEREADOR PROFESSOR JOÃO BOSCO
DESTACA AÇÕES DE MELHORIAS NA
ESTRADA ENTRE CUIABÁ E GOIABEIRAS
@jornalpanetus

Os distritos e subdistritos tem presença efetiva do vereador João Bosco, que
busca incessantemente por qualidade de vida.

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

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

(31) 98495-9101

Na última terça-feira (14/06), o vereador professor João
Bosco Ibrahim (PDT), esteve acompanhando de perto e mais
uma vez os trabalhos que estão sendo conduzidos na via de
acesso entre Cuiabá e Goiabeiras.
As intervenções proporcionadas através da atuação do
vereador João Bosco, em conjunto com a Prefeitura
Municipal de Mariana, têm transformado a vida dos
moradores de Cuiabá e Goiabeiras. Desde o início deste ano,
várias demandas foram sanadas e grandes conquistas
entregues aos moradores das localidades mencionadas.
Portanto, é preciso ressaltar que antes eram apenas um
sonho, mas com envolvimento e desenvolvimento de ações
do gabinete parlamentar as melhorias estão chegando aos

lugares mais longínquos do município de Mariana. Ademais,
o esforço e dedicação do vereador demonstra nitidamente que
este sempre foi o objetivo no mandato do vereador João
Bosco.
“Deixo meu agradecimento e respeito à todos os integrantes
da equipe de trabalho presente no local, que nos atendeu com
toda dedicação e atenção. Também agradeço ao prefeito
Juliano Duarte, pelo atendimento às demandas da
comunidade de Goiabeiras. É ações desta envergadura que
temos que desenvolver com objetividade para os nossos
munícipes e esse o caminho que estamos traçando buscando
sempre o melhor para a nossa comunidade.” Enfatiza João
Bosco.
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ANTÔNIO PEREIRA EM EVIDÊNCIA: OBRAS NA RUA DA
LAGOA ESTÃO EM FASE FINAL
@jornalpanetus Uma demanda antiga da comunidade de Antônio Pereira que em breve será resolvida.

Foto: Neno Vianna / Divulgação
Pensando nisso, na segunda-feira, (13/06), as
equipes do poder executivo estiveram no
distrito de Antônio Pereira realizando vistorias

nas obras que estão em execução, e já
realizando análises para novas intervenções. O
prefeito Angelo Oswaldo (PV), esteve no

distrito, acompanhado pelo secretário de Obras
e Urbanismo, Antônio Simões, e seu adjunto,
Valter Fagundes.
Foram acompanhadas de perto as obras da
construção de uma ponte em concreto e um
gabião, que é um tipo de estrutura armada de
alta resistência e durabilidade. Essa ação é de
extrema importância para os moradores de
Antônio Pereira, e esperada há mais de 20 anos,
em especial para aqueles que residem na Rua da
Lagoa, via que ﬁcava sempre alagada no
período chuvoso, causando grandes prejuízos e
transtornos para a população.
Em sequência, eles visitaram o campo de
futebol, popularmente conhecido como
“Pereirão”, onde já indicaram a realização de
reformas nos vestiários e nas partes externas do
campo, melhorando as dependências do local
para os jogadores, torcedores e comerciantes
que atuam durante as partidas, as quais têm
movimentado bastante o distrito. Por ﬁm, houve
uma averiguação nas obras da Rua Teresinha
Pessoa, via que dá acesso ao campo e é bastante
utilizada por veículos e pessoas que moram nas
proximidades. Nessa rua serão executados
serviços de pavimentação e de iluminação
pública.
Representando a comunidade de Antônio
Pereira, falou o senhor Vicente Semiano, que
mora em frente ao Córrego do Belezão, o qual

deságua no Rio conhecido como Água Suja e
infelizmente já foi afetado pelos alagamentos.
“Esperamos essa obra há muitos anos, há mais
de 20 anos sofrendo com inundação, já
perdemos as coisas, criação, móveis e agora vai
mudar demais. Quando começava a trovejar lá,
levantava de noite porque a água em vem,
quantas vezes minha casa ﬁcou alagada, um
metro e meio de altura. Mas agora a prefeitura
está liberando a ponte para nós”.
O prefeito Angelo Oswaldo falou sobre a
intervenção. “Uma obra bem feita, planejada e
executada, uma ponte como deveria ser. Uma
ação muito reivindicada pela população, pois
havia sempre inundações, casas ocupadas
pelas águas, um verdadeiro desastre a cada
temporada de chuva”.
Antônio Simões, secretário de Obras e
Urbanismo, destacou como a obra vai mudar o
cenário da região. “Com essa ação, faremos
com que a água escoe diretamente para o rio,
pois com a ponte haverá uma maior vasão, com
isso, o córrego vai fazer ter um ﬂuxo normal,
sem prejudicar a região da Rua da Lagoa”.
A Prefeitura ainda leva outras iniciativas
importantes ao distrito e em breve entregará as
obras para usufruto da comunidade.
Por Túlio Dutra

chocolatecomafeto52

Jornal

Panetu’s
16/06/2022 a 23/06/2022
18
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

RECONHECIMENTO: IPREV MARIANA RECEBE "PRÊMIO
DESTAQUE BRASIL DE RESPONSABILIDADE
PREVIDENCIÁRIA" INSTITUCIONAL
@jornalpanetus O IPREV Mariana foi agraciado com o prêmio no segundo dia do "55º Congresso Nacional da Abipem", na última quinta (09/06).

Na última semana, o IPREV Mariana recebeu
o Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade
Previdenciária, realizado pela Associação
Brasileira de Instituições de Previdência
Estaduais e Municipais - ABIPEM. A iniciativa
tem como objetivo fomentar, identiﬁcar,
incentivar, reconhecer e divulgar instituições
que sirvam de referência no âmbito da gestão
previdenciária. O Instituto recebeu o prêmio de

1° lugar do grupo 2, categoria 5 de RPPS.
A presidente do IPREV Mariana Elizangela
Lana, destaca que o reconhecimento parte de
um trabalho sério, comprometido, responsável
e ético. “O IPREV Mariana foi agraciado com o
prêmio destaque e reconhecido no Brasil
através da criatividade, dedicação e
engajamento desenvolvidos pelos proﬁssionais
que atuam nos Órgãos Colegiados do IPREV.

Vamos juntos desenvolver ações que valorizem
ainda mais a gestão previdenciária.”
O prefeito de Mariana Juliano Duarte, esteve
na capital do Ceará e participou da entrega do
prêmio e destacou a importância do IPREV em
Mariana. “Muito feliz pelo reconhecimento de
um trabalho sério desenvolvido pelos
proﬁssionais do IPREV Mariana. Nossa gestão
é parceira da instituição e sabemos a clareza

deste Órgão no município. Parabéns pela
conquista e pelo merecimento desta premiação
em âmbito nacional.”
A premiação reconhece o IPREV Mariana por
todas as ações desenvolvidas em favor dos
servidores municipais. A entrega do prêmio
aconteceu em Fortaleza/CE e contou com a
participação do Prefeito Municipal Juliano
Duarte, dirigentes do Instituto e conselheiros.

DIVERSIDADE NAS EMPRESAS: PROJETO DE AUTORIA DO
VEREADOR EDIRALDO RAMOS É APROVADO NA CÂMARA DE
MARIANA

@jornalpanetus
@jornalpanetus Fortalecendo as minorias: Câmara aprova obrigatoriedade de cota de emprego para travestis, transexuais e transgêneros em Mariana.
Em mais uma ação em prol do
reconhecimento e valorização de um seleto
coletivo da sociedade marianense, os

vereadores aprovaram, por unanimidade, o
Projeto de Lei 56/2022, de autoria do vereador
Ediraldo Arlindo de Freitas Ramos – Pinico

(AVANTE) – que institui no município a
obrigatoriedade de cotas em empresas e
também no setor público para os proﬁssionais
travestis, transexuais e transgêneros da cidade.
Convidada para defender o projeto, Liane de
Paula Margarida Pinto, que faz parte do coletivo
Mães da Resistência, parabenizou a Câmara de
Mariana pelo fortalecimento e reconhecimento
desses cidadãos, que sofrem com a indiferença e
preconceitos no mercado de trabalho devido a
orientação sexual e de gênero desses
proﬁssionais. “O caminho para o progresso se
torna linearmente complexo porque já
carregamos no olhar as diﬁculdades e os
desaﬁos que iremos enfrentar desde o início da
nossa identiﬁcação com o gênero diferente
atribuído ao nosso meio”, destacou Liane.
O autor do projeto destacou a importância da
implementação dessa lei no município, pois
garante o direito a inserção desse público na
sociedade por meio da oferta de oportunidades.
“A concretização desse projeto é essencial,

tendo como principal objetivo a inclusão da
população trans no mercado de trabalho, com o
objetivo de promover a ampliação do trabalho
formal e a superação do contexto de exclusão
social ao qual estão submetidos”, pontuou o
vereador.

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405
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Sociais da Leticia Aguilar

Dia 18 é aniversário do nosso
amado Matheus! Que Deus te
guie nos melhores caminhos
da vida! Curta seu dia!
Feliz aniversário!

Carlos Renato comemora seu aniversário
no mês de junho! Felicidades querido!

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

Limpeza
de pele
Depilação
a laser e
muito mais!

@leticiafaguilar_

Wellerson e sua namorada Lara ainda em
clima romântico do dia dos namorados!

Maria Helena mãe do nosso Vereador Pinico está
comemorando mais um ano de vida! Viva!

15 anos da Ana Clara Mendes! Uma princesa!

Dia 16 nosso querido amigo Edem Eustaquio ferreira
fez aniversário! Felicidades!

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

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

A equipe ctx conquistou o torneio mariana viva!
Parabéns pessoal! Arrasaram!

9 8229-3087

Leticia Aguilar

9 8317-3875

Dellmar arrasando mais uma vez!
Campeão Brasileiro - TU! Você é sucesso!

Diego Brenner curtindo férias em Bangkok!

MEIA BOCA campeão da Libertadoze! Show de bola!

