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Editorial, por Cassiano Aguilar -

FALA SÉRIO? – com

Darcy Pereira de Carvalho

Diretor de Redação / Jornalista Responsável 20.483

OUTUBRO: O MÊS DOS PROFESSORES, DAS
CRIANÇAS E DA PADROEIRA DO BRASIL
O mês de outubro é especial para os brasileiros, nele surgiu uma linda
campanha que é o outubro rosa, no sentido da prevenção do câncer de mama.
Um mês que representa os professores, as
crianças, as mulheres e Nossa Senhora
Aparecida, padroeira do Brasil.
O mês de outubro sem dúvida é um
mês de extrema importância para o país, nele
começa o horário de verão, que tem como
objetivo reduzir o consumo de energia elétrica,
a campanha do mês rosa, que busca
proporcionar às mulheres a importância da
prevenção ao câncer de mama, as crianças que
simbolicamente comemoram o seu dia,
fomentando o comércio, o mês de outubro
proporciona a milhares de ﬁéis a renovação da
fé em prol do dia da padroeira do Brasil o dia de
Nossa Senhora Aparecida, e o dia dos
Professores que de forma especial,
descreveremos a importância deste
proﬁssional na vida do ser humano.
Hoje, se estamos lendo as noticias e
formando opiniões foi graças ao empenho de
uma serie de professores que nos prepararam
para conhecer o mundo e suas necessidades. O
professor é uma peça fundamental para a
formação de mentes construtivas que buscam
através do dialogo enriquecer a valorização do
ser humano.

Contudo, essa classe de proﬁssionais
vem perdendo espaço nas escolas e em alguns
casos sofrem agressões em diversos aspectos.
Os professores não são valorizados como
devem, não recebem incentivos para buscarem
o aperfeiçoamento, entretanto buscam inovar e
mostrar para o setor que os organiza que é
possível mudar a formação do país através da
boa educação e que sem valorização não será
possível estancar a forma de ensinar.
Estas ações corroem a expectativa
dos professores brasileiros. Ademais, se um
país, estado ou município não souber valorizar
seus educadores, infelizmente teremos uma
nação pobre de raciocínio e, portanto
continuaremos elegendo inúmeros políticos
inescrupulosos que visam enriquecer
ilicitamente.
Neste mês de Outubro felicito todos
os proﬁssionais da educação e reaﬁrmo a
importância destes proﬁssionais para o futuro
desta nação. Sugiro aos nobres políticos que
evidenciem a valorização dos professores em
nosso município, deste modo enxergaremos o
futuro com a construção de diálogos benéﬁcos
para o progresso de nossa querida cidade.
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AS EXPRESSÕES POPULARES E SUAS
ADAPTAÇÕES NO CAMPO POLÍTICO
Gosto muito do texto “O Analfabeto
Político” de Bertoldo Brecht. Embora exista certo
questionamento se o mesmo seria ou não de sua
autoria. Deixemos isso “prá lá”. Nele o autor
aﬁrma que “o pior analfabeto é o analfabeto
político (...). Ele não sabe o custo de vida (...)
dependem das decisões políticas”. Realmente, o
cidadão ou a cidadã comum possui certa
diﬁculdade de fazer a relação entre “o político e o
custo de vida”. Em muitos casos, volta aﬁrmar
Bertoldo Brecht, este cidadão ou cidadã “se
orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a
política”. Vale à pena a leitura completa da obra.
Comecei desta forma, por que tenho
observado que “nossos políticos” tem ido bastante
além disso. Agora começaram a “mexer” nas
expressões ou ditados populares, dando-lhes novas
interpretações. Vejamos alguns exemplos
interessantíssimos e comprobatórios:
“Dar Bandeira”: dizer ou fazer algo inadequado.
Hoje a expressão é aplicada ao consumo energia
elétrica. Mesmo não fazendo nada inadequado,
minha conta “deu bandeira”, ou seja, bandeira
amarela, bandeira vermelha e, vai surgir a bandeira
branca. Tributo!
“Mala”: pessoa inconveniente ou que aparece
quando não deve. No caso de Rodrigo Rocha
Lourdes, seu aparecimento foi bastante
inconveniente: não por ser um “mala”, mas por
carregar uma “mala”. Recheadinha de dinheiro.
“O petróleo é nosso”: o nacionalista varguista de

ter total controle sobre esse óleo natural já “foi pro
saco” (próxima expressão a ser analisada!). As
indústrias petrolíferas internacionais estão
tomando conta “aos poucos” do que é nosso.
“Foi pró saco”: morrer. Embora o transporte
ilícito de valores esteja evoluindo bastante nos
últimos tempos, para os mais velhos ainda é
carregar dinheiro na cueca.
“Casa da Mãe Joana”: local onde qualquer um
pode entrar. A Reforma Política objetivou acabar
de vez com essa expressão nas Casas Legislativas.
Tudo para garantir a reeleição dos mesmos.
Piadinha bem fresquinha!
“Farinha do mesmo Saco”: generalizar um
comportamento comum, semelhante e, na maioria
dos casos, reprovável. Lembrei-me da bancada de
“situação” e da bancada de “oposição” na Câmara
Municipal de Mariana.
Poderia estender minha “viagem” pelo
mundo comparativo das expressões. Mais para por
aqui. A política, os políticos e aqueles que os
elegem devem ser tratados com maior seriedade.
Mencionei o Bertoldo Brecht apenas como uma
pequena pincelada sobre essa questão.
Como esta semana é especial: temos o
dia das crianças, dos professores e dia da padroeira
do Brasil, ﬁz algo mais leve e divertido. Estou
light! Prometo voltar “aos costumes tradicionais”
na próxima semana!
Comentários, sugestões, críticas ou mandado de
condução coercitiva: darcypc60@gmail.com

“POR DENTRO DO DIREITO” com Juliana Melo Franco Gomes de Almeida
- Advogada - OAB/MG 165.148 / Sócia do Escritório de Advocacia Gomes de Almeida e Melo Franco Advogados Associados
- Advogada do SINDSERVMariana- Membro da CDH - Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG - Membro da Comissão da OAB Jovem de Belo Horizonte
Rua Barão de Camargos, 91 - Centro - Mariana/MG / Telefone: 031 - 3558-2749 // 031 9 8399-6579

UNIÃO ESTÁVEL APÓS DIVÓRCIO GERA DIREITO
A PENSÃO POR MORTE
Em ação contra o INSS, uma viúva
conseguiu o direito à pensão por morte. O caso
apresenta como peculiaridade o fato de que o casal
havia se separado em novembro de 1992, mas
retomou o convívio familiar em união estável em
2004.
Com o falecimento do segurado,
somente o ﬁlho do casal passou a receber o

benefício, que, em 2009, foi cancelado tendo
em vista que o rapaz completou 21 anos. Nesta
data, o INSS negou o pagamento da pensão à
viúva, fundamentando-se no divórcio ocorrido
anos antes do falecimento.
Em 1º grau de jurisdição, a viúva teve
seu pedido concedido, mas o INSS recorreu.
Já no Tribunal Regional Federal
(TRF 3), a mulher comprovou a existência da

união estável, e, assim, a sentença foi
conﬁrmada.
O tribunal ﬁxou, como termo inicial
para pagamento do benefício, a data da citação,
e condenou o INSS no pagamento das parcelas
vencidas acrescidas de correção monetária a
partir dos vencimentos, bem como de juros
moratórios a partir da citação.
De acordo com a relatora, a

60 ANOS DO MELHOR PAI DO MUNDO
Amor Eterno!

qualidade de segurado do falecido esta
demonstrada, eis que foi concedida a pensão
por morte ao ﬁlho mais novo do casal, que
recebeu o benefício até completar 21 anos.
O conjunto probatório existente nos
autos comprovou razoavelmente a existência
da união estável após a separação judicial.
Exija seu direito de viúva ou viúvo
do seu falecido companheiro.

Receitas e Temperos
CREPIOCA RECHEADA FIT pimentão

MODO DE PREPARO
Misture os ingredientes em
uma vasilha
Dentro da vasilha, coloque 1
gema e 2 claras, 1 colher (de
sopa)de semente de chia, 1
colher (de sopa)de leite e 1 (de
sopa)colher de tapioca
Misture tudo até que os
Ingredientes
ingredientes estejam bem
uniﬁcados
tapioca (farinha)
Coloque uma frigideira
2 ovos
antiaderente em fogo baixo
Papi Angelo... No seu aniversário não poderíamos deixar de dizer o quanto
leite
(sem óleo), e coloque a
amamos você. Temos você e mamãe como nossos exemplos de vida e
semente de chia
esperamos conseguir seguir tudo o que o senhor nos ensinou.
crepioca
Que um dia, pai querido, nós possamos retribuir pelo menos um pouquinho de
Deixe fritar até dourar os 2
Recheio
tudo o que o senhor fez e tem feito por nós. Obrigado por tudo! Pela forma
lados, tipo uma panqueca
peito de peru ou frango desﬁado
como nos educou, pela sua dedicação e lições que nos zeram crescer tanto.
Coloque a crepioca aberta em
Que este dia seja promissor de muita saúde, felicidades e sucesso. Que o senhor saladas variadas (do seu gosto)
prato e coloque os recheios
consiga continuar realizando todos os seus sonhos e alcançar os seus objetivos. opções: beterraba ralada, cenoura Em seguida, enrole feito uma
Nós te amamos incondicionalmente! Beijos carinhosos de sua família que tanto ralada, alface, tomate, cebola, panqueca e bom apetite
te quer bem!
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REPRESENTANDO A PRIMAZ DE MINAS NO CENÁRIO NACIONAL,
MARIANENSE É DESTAQUE NO PARÁ
Os marianenses brilham
no cenário estadual, nacional e
internacional em diversos
segmentos, esse
reconhecimento demonstra
claramente que os marianenses
estão no caminho certo, estão no
caminho do progresso e do
desenvolvimento. Dedicação e
persistência são os caminhos
para o sucesso.
Na última semana o
jovem marianense, Alessandro
Moyses Drumond, ﬁlho do
saudoso "Brancola", foi
escolhido o melhor Supervisor
de destaque no maior projeto de
ferro da mineração, Elieser

Batista S11D, na cidade de
Canaã dos Carajás no estado do
Pará. Em meio a uma numerosa
equipe, Alessandro se destacou
dentre eles pela excelência em
realizar um trabalho pautado
com respeito, ética e com
extrema dedicação.
Sua família, extremamente
emocionada e honrada em ver o
reconhecimento de suas ações
em prol do progresso do país,
não tem palavras para descrever
o quão importante é este
reconhecimento proﬁssional. A
equipe do Jornal Panﬂetu´s lhe
felicita e parabeniza pelo
Alessandro Drumond recebendo o prêmio SIPATmin – Supervisão de Ouro – Diretoria de Ferrosos Serra Sul. merecido reconhecimento.
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Rius
Modas
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A Rius Modas completa
20 anos e quem ganha o
presente é você Cliente!

Mês de setembro cheio de
promoções! Venha conferir!

Ternos slim corte italiano R$149,90
Terno -

R$120,00

Rua Direita - 08 - Centro - Mariana - MG.

EQUIPE DO SINDICATO METABASE MARIANA
AGRADECE À POPULAÇÃO PELOS VOTOS
RECEBIDOS NO TROFÉU EMPRESARIAL 2017
diálogo baseado na
ética e moral.
Nosso diretor, Ângelo
Eleutério, compareceu
ao baile para a entrega
do troféu agradeceu à
população marianense
e reaﬁrmou seu
compromisso ﬁrmado
com os trabalhadores.

O Sindicato
Metabase Mariana foi
agraciado com o
Troféu Empresarial
dos Inconﬁdentes 2017
realizado pelo Jornal
Panﬂetu's que
homenageou em sua 6ª
edição do evento o
empresário, Adolpho
Monteiro Filho (In
Memoriam).
O Metabase foi
considerado, por
votação popular, o
Sindicato mais atuante
da cidade de Mariana.
A equipe do Sindicato
Metabase Mariana
agradece à população
marianense pelo
reconhecimento de seu
árduo trabalho e
r e a ﬁ r m a s e u
compromisso com a
luta em pról dos
trabalhadores, sempre
primando pelo
respeito, pela saúde e
vida humana em
primeiro lugar, além do

Foto: Élcio Rocha / Troféu Empresarial 2017

Promoção IMPERDÍVEL!
Lavadora de Alta
Pressão
Vonder 1.300
lb/pol² LAV 1200

0
99, 0
2
$
R
A.V

“Receber um prêmio
como esse é uma
grande realização! É
sentir
o
reconhecimento do
bom trabalho que
estamos fazendo à
frente do Sindicato
Metabase Mariana.
Seguiremos na luta
pelos direitos e
valorização de nossos
trabalhadores.
Estamos juntos!
Agradeço à população
marianense pela
conﬁança em nossa
gestão!”, agradece o
presidente do
Metabase Mariana.
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FESTIVAL NOTA 10 DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS!!!
O FESTIVAL NOTA 10 NA PARAFER ESTÁ CONCEDENDO 10% DE DESCONTO À VISTA
OU PARCELA DE 10 X NO CARTÃO DE CRÉDITO SEM JUROS!!! É ISSO MESMO!!!
VENHA, COMPARE E SAIA COM A CERTEZA DE EXCELENTE COMPRA!!!

Faça parte da melhor
internet da cidade
de Mariana, ligue e
faça já sua assinatura
pelo telefone
(31) 3558-5352.

Avenida Nossa Senhora do Carmo nº 800 - Bairro
Vila do Carmo - Mariana - MG.
(31) 3560-1470

Rua Wenceslau Braz, 337 – Centro – Mariana

SUCESSO: ESSA É A PALAVRA IDEAL PARA DESCREVER O
MAIOR EVENTO EMPRESARIAL DA PRIMAZ DE MINAS
A empresária Edna Ferreira, viúva de Adolpho Monteiro, proprietária da Constrular Materiais para
construção, comenta a noite do dia 23de setembro em que foi realizado o Troféu Empresarial 2017
em homenagem ao seu saudoso esposo, com realização do jornal Panﬂetu´s.
A empresária, Edna Monteiro é uma brasileira apaixonada
por sua terra, Mariana. Casou-se com o empresário, Adolpho
Monteiro e desta magniﬁca união nasceu a linda ﬁlha do casal,
Amanda Monteiro.
O jornal Panﬂetu´s no inicio do ano de 2017, recebeu
algumas indicações para efetivar a homenagem in-memoriam
à algumas personalidades da cidade Primaz, relembrando que
o Jornal Panﬂetu´s homenageia em seu evento empresarial
uma ilustre personalidade que inﬂuenciou o crescimento na
cidade de Mariana, em 2017 com a indicação do renomado
artista das Brumas, Elias Layon, Adolpho Monteiro seria o
homenageado do ano de 2017 no Troféu Empresarial.
Uma parceria que deu certo e a comprovação está na
felicidade da empresária e de sua ﬁlha que foram ovacionadas
pelas signiﬁcativas homenagens concedidas a empresas,
empresários, entidades e personalidades que ﬁzeram parte do
ciclo de amizades do saudoso empresário.
Edna em seu discurso, destacou a importância de seu
saudoso marido na geração de emprego e renda nas cidades de
Mariana e Ouro Preto, bem como em seu investimento nas

áreas sociais da cidade, que não resta dúvida do grande homem
que Adolpho foi, um pai excepcional, um marido
extraordinário e um empresário austero.
Seu legado é muito bem administrado por sua esposa
que busca a cada dia, inovar e trazer ao seu estabelecimento,
ofertas que beneﬁciam todas as classes evidenciando o
crescimento sustentável da economia do município.
Edna é uma mulher de pulso ﬁrme e encara todos os
desaﬁos como obstáculos para vencer na vida.
A frase que encaixa-se em sua rotina diária é a do
grande Chico Xavier:
“Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que
somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e,
acima de tudo, importa o que fazemos de nós!”
A partir das próximas edições do jornal Panﬂetu´s, a
empresária lançará inúmeras promoções em nossas páginas
que de fato farão a diferença no segmento de materiais para
construção na cidade de Mariana.
Empresária Edna Monteiro

Aguardem!

CRIA SE PREPARA PARA INAUGURAR BIBLIOTECA
EM MARIANA
“Manter a nossa cidade
em constante crescimento e levar para
nossas crianças e adolescentes
oportunidades e estrutura o suﬁciente para
moldar suas vidas em busca do sucesso e da
felicidade”. Essas são as palavras do
coordenador do Centro de Referência da
infância e Adolescência (CRIA), Marcelo
Alegria, referindo-se ao novo projeto: a
doação de livros para a formação da
biblioteca no local.
De acordo com o

coordenador, os interessados em doar livros
em bom estado já podem participar. O
Centro receberá livros infantis, infantojuvenis e adultos, gibis, jogos educativos e
também materiais como caixas plásticas. O
CRIA também buscará, futuramente,
potenciais parceiros para incrementar o
acervo.
Como acontece em
grandes bibliotecas, há critérios para a
doação. “Os livros seguem os demais
moldes de doção. Assim como não se doam

roupas sujas e comidas impróprias pra
consumo, não se doa livros que não estejam
em bom estado de conservação”, explicou
Marcelo.
Para doar, basta
comparecer na sede do Cria, localizado na
Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania, Rua Dois de Outubro, 210, bairro
Vila Maquiné, ou através dos responsáveis:
Alegria, Weeferson ou Bruna, pelos
números: 3558-2585/3558-2767 – 987599671/98855-0549.

Parcelamos em até 6 x no cartão

Jatobá - Loja 97 - Rosário - Mariana- MG

(31) 3558-4159
(31) 9 8859-9502
vidracariadiamante2012@yahoo.com.br

Rua: Hélvio Moreira Morais, nº 70 - Vila do Carmo
Mariana - MG - Cep: 35420-000

Tel:

31

3557-3269 / 3558-5307

E-mail: marmorariamariana@marmorariacascudo.com.br
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1ª COPA PERDIGÃO DE TAEKWONDO É
REALIZADO NA CIDADE DE MARIANA
Uma realização do professor José Geraldo Perdigão que através de parceiros realizaram a 1ª copa Perdigão
de TaekWonDo na Primaz de Minas.

Fotos: Ângelo Seraﬁm / Jornal Panﬂetu´s

No dia 7 de Outubro a cidade de
Mariana foi palco da primeira copa
Perdigão de TaekWonDo, o evento
contou com centenas de crianças e
adolescentes amantes e praticantes deste
setor das artes marciais.
Para a organização foi uma
satisfação enorme em poder contar com
o apoio de pessoas que sempre zelam
pelo bem estar e educação de nossas
Crianças e Adolescentes, aﬁnal,
cuidando bem deles estamos investindo
no futuro de nossa cidade, diminuindo a
criminalidade, criando cidadãos de bem
e de caráter.
A Copa Perdigão de

TaekWonDo aconteceu no último
Sábado, na parte da manhã na quadra do
CRIA em Mariana em que teve a
presença dos atletas das cidades de
Itabirito, Ouro Preto e Mariana com os
alunos do Projeto do CRIA, da
Academia Comunitária de Monsenhor
Horta, e Academia Leinho TaekWonDo
totalizando em média 200 atletas
participantes deste grande evento.
Atualmente no CRIA existe o
Projeto de TaekWonDo conferido pela
Prefeitura Municipal de Mariana que
vem dando certo. Crianças e
Adolescentes tem aulas durante a
semana e sempre participam de

campeonatos.
A Copa Perdigão de
TaekWonDo, contou com a ilustre
participação do Grão Mestre João
Andrade Faixa Preta 7º Dan, que é uma
das maiores graduações de TaekWonDo
do Brasil e que se tornou um dos
incentivadores diretos do trabalho do
Mestre Leinho em Mariana.
Neste ano, a cidade de Mariana
não foi sede de nenhuma das etapas do
Campeonato Mineiro como é todos os
anos, por motivo de reforma na Arena
Mariana durante as datas em que
aconteceria o Campeonato.
A Copa Perdigão de

TaekWonDo foi um grande evento e
consequentemente gerou grandes
oportunidades para as crianças e
adolescentes que amam as artes
marciais.
A equipe organizadora deste
evento agradece imensamente aos
incentivadores deste magniﬁca copa,
sendo eles à Prefeitura de Mariana e
Secretaria de Desportos, ao Vereador
Juliano Duarte, ao Professor Perdigão,
ao Mestre Leinho e todos que de alguma
forma contribuíram para que fosse
possível realizar este grandioso evento
na cidade de Mariana.
Conﬁra os ﬂashes do evento:
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CONHEÇA AS DEMANDAS DA CIDADE DE MARIANA,
VISITE O GABINETE PARLAMENTAR DO VEREADOR
JOSÉ JARBAS RAMOS FILHO
Fiscalizar as ações do executivo é o dever do parlamentar que também
elabora e cria projetos de leis que beneﬁciam a população.

É DEVER DO POLÍTICO SER

TRANSPARENTE

Gabinete Parlamentar: Rua José Bernardino de Souza, 03 Rosário - Mariana - MG
Telefone: (31) 3558-4577
E-mail: josejarbasramosﬁlho@gmail.com ;
vereadorjjrfzezezedenego@camarademariana.mg.gov.br

Saúde

Educação

Água

Segurança
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FERNANDO SAMPAIO SOLICITA DA FUNDAÇÃO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS PARTICIPA
DO TROFÉU DAS DÉCADAS EM MARIANA
RENOVA AÇÕES QUE BENEFICIEM OS
TRABALHADORES MARIANENSES
Presidente da primeira casa de leis do estado de Minas solicita
informações da Renova, no sentido de entender como
a fundação está absorvendo a mão de obra de nosso município.

Foto: Reprodução redes sociais

A questão da falta de
oportunidades de empregos em nossa
cidade é um dos problemas mais graves em
que Mariana vivencia nesses meses. Isso se
agrava ainda mais para os trabalhadores das
comunidades atingidas pela lama da
Samarco.
O presidente da Câmara de
Mariana, Fernando Sampaio (PRB)
solicitou, por meio de requerimento,
informações da Fundação Renova sobre
como está sendo elaborado o processo

seletivo em relação aos proﬁssionais que
moravam nas áreas atingidas e também
como a fundação tem feito para absorver a
mão de obra do nosso município.
“Vamos continuar a cobrar, da
Renova, mais atenção e respeito em relação
aos nossos trabalhadores, aﬁnal de contas
Mariana, se não é a mais, é uma das
cidades que mais sofreram com o
rompimento da barragem de Fundão.”
Disse o vereador e presidente da primeira
casa de leis do estado de Minas.

O presidente do STTROP,
Wanderson do Sindicato participou
no dia, 06 de outubro do grande
evento promovido pelo Caburé que
está em sua segunda edição, o Troféu
das Décadas é um evento esportivo
que agracia personalidades
esportivas e imprensa através de
pesquisa.
Wanderson representando o
Sindicato dos trabalhadores
Rodoviários de Ouro Preto, Mariana
e Itabirito compôs a mesa juntamente
ao lado de Caburé, o Prefeito de
Mariana, Duarte Junior, Gerson
Cunha representando a Câmara de

Mariana bem como demais
autoridades do esporte em que
outorgou as homenagens a várias
modalidades esportivas da região dos
Inconﬁdentes desde o ano de 1960 a
2017.
P a r a Wa n d e r s o n , “ e s t e
evento proporciona a valorização da
classe esportiva em nossa região,
parabenizo o grande Caburé pelo
belo evento e tenha certeza que
STTROP estará sempre a disposição
para efetivar boas parcerias em prol
do esporte de nossa querida Primaz”.
Ressaltou Wanderson do Sindicato.

MARIANA CRIA COMISSÃO PARA
MELHORIA DO SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO

Foto: Jornal Panﬂetu´s

No dia 03 de outubro, foi realizada
a primeira reunião da Comissão de
Melhoria do Sistema de
Transporte Público de Mariana,
com a presença de representantes
da Prefeitura de Mariana, da
Transcotta e da Comunidade.
O Secretário de
Administração, Júlio Vasconcelos
apresentou proposta para o
desenvolvimento do Projeto,
formalizando a metodologia a ser
trabalhada (PDCA), incluindo a
deﬁnição de metas, indicadores de
resultados, eixos de trabalho e

cronograma.
Logo em seguida, foi feito
um Brainstorming para
levantamento de sugestões. A
principal meta é melhorar a
imagem e a prestação de serviços
de transportes públicos de Mariana
em um prazo de 06 meses.
A reunião foi produtiva e
segundo Julio Vasconcelos a
população pode esperar por boas
noticias referente ao transporte
publico de Mariana.
Contamos com a
colaboração de todos!
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O jornal Panetu´s realizará uma série de entrevistas com empresários,
artistas e sociedade marianense para que juntos possamos de forma
construtiva auxiliara atual gestão em prol do progresso da cidade de Mariana.
o retorno das operações da Samarco Mineração, mesmo
diante da não aceitação do prefeito de Santa Bárbara em
assinar o termo de conformidade, no seu ponto de vista a
Samarco retorna as operações?
EL: Infelizmente quanto a essa situação de retorno da
Samarco, o Município não tem autonomia para decidir a
questão. A tragédia tomou repercussões mundiais e isso vai
demandar tempo até que a situação se esfrie em relação aos
meios nacional e internacional. Só nos cabe esperar e
continuar ajustando, de maneira inteligente, aquilo que
arrecadamos atualmente.
Jornal Panﬂetu´s: A prefeitura de Mariana tem se
posicionado de forma objetiva em relação aos atingidos da
barragem de fundão?
EL: Certamente, e da melhor maneira possível. A atual
Administração, embora isso não seja apenas seu dever, tem
feito tudo o que pode. Se não faz mais é exatamente devido à
falta de recursos ﬁnanceiros.
Jornal Panﬂetu´s: O que a atual gestão poderia fazer para
fomentar a economia do município de forma a proporcionar
geração de emprego e renda? O turismo seria uma saída?

Elias Layon

É um enorme prazer para o jornal Panﬂetu´s receber o
grande artista das Brumas, Elias Layon em nossas páginas
de jornal, Elias será o primeiro entrevistado em que relatará
a atual gestão administrativa da cidade de Mariana e os
desaﬁos dos próximos anos de mandato do prefeito Duarte
Eustáquio Gonçalves Júnior, em uma visão de cidadão
apaixonado por sua cidade.
Elias Layon, discorrerá através de entrevista os relatos
da gestão Duarte Júnior em um formato de cidadão que
mensalmente contribui, para o progresso da cidade, através
de impostos.
A cidade quer saber o que a nossa população analisa
sobre a gestão administrativa municipal, bem como
conhecer as ideias de nossa sociedade em prol do
desenvolvimento com sustentabilidade.
Um governo austero, só será consagrador à sociedade,
quando houver introdução da população.
Conﬁra abaixo a entrevista com o conceituado artista
marianense, Elias Layon:
Jornal Panﬂetu´s: Qual seria a principal preocupação de
um gestor jovem, com várias ideias, a frente do poder
executivo de uma cidade com 60 mil habitantes, repleta de
ações em andamento e com a noticia de que os recursos estão
minguando?
Elias Layon: A principal preocupação seria cumprir,
dentro da atual conjuntura econômica do Município, as
promessas de campanha no bem-estar da comunidade.
Reconhecemos que isso tem sido diﬁcílimo. Porém, uma vez
obtida e estabilizada a meta dentro do possível, isso geraria,
por um processo sequencial, diversos outros ganhos, seja
na saúde, educação, turismo, etc.
Jornal Panﬂetu´s: Como marianense, você observou se o
prefeito tem se posicionado de forma rígida em efetivar
cobranças 'a Fundação Renova?
EL: Sem dúvida. Todos nós temos acompanhado a correta
atuação do Prefeito quanto aos interesses da Cidade junto
aos encontros que a Renova promove. Não somente a esses,
mas a todas as oportunidades que surgem. Ele e, também,
seu atuante vice Newton Godoy, tem agido dentro daquilo
que todos almejamos.

mundial. Mariana, embora tenha excelentes fontes hídricas
não utiliza esses recursos de forma conveniente. Há que se
conscientizar mais a sociedade na utilização do precioso
líquido e, ao mesmo tempo, implantar os prometidos
hidrômetros. Só assim poderemos preservar e usar com
sabedoria aquilo que a natureza nos deu.
Jornal Panﬂetu´s: A cidade tem recebido nos últimos ﬁnais
de semana uma série de eventos esportivos, em que a
prefeitura os apoia formalmente. Esses eventos fomentam a
cidade, principalmente na área da hotelaria, que
respectivamente efetiva a geração de emprego. Esse seria o
caminho correto para driblar a crise ﬁnanceira em nossa
cidade?
EL: Certamente esse seria um dos caminhos para
superarmos a crise e volta da mineração. Porém, não
apenas esse. Mariana oferece um imenso patrimônio
artístico, cultural e histórico, e nunca foi explorado de
forma inteligente por nossos governantes. Estamos na
contramão de todas as cidades históricas de Minas que
investem e exploram seu potencial de forma brilhante com
um acervo muito menor que o nosso. Veja, Lavras Novas,
por exemplo, que praticamente é paupérrima em material
histórico esta muito além de Mariana.
Jornal Panﬂetu´s: Na área hospitalar, observamos que a
cidade investe na saúde, porém com a notória queda de
recursos e o aumento populacional a missão ﬁca diﬁcultada.
O poder executivo encontra diﬁculdades para manter
serviços essenciais, neste sentido a preocupação da equipe é
buscar a perfeição e realizar um atendimento em que a
população se sinta satisfatoriamente bem atendida. Existem
cidades ao nosso redor, com o mesmo porte habitacional,
possuindo uma estrutura totalmente inferior a cidade de
Mariana, seja no atendimento ou com a sistemática falta de
medicamentos e de proﬁssionais, o que ocasiona na
insatisfação da população. Neste sentido o que você poderia
relatar como cidadão?

Jornal Panﬂetu´s: A questão água é um problema
corriqueiro dos marianenses, o que a atual gestão pode fazer
para estancar esta situação na cidade, uma vez em que temos
conhecimento, através de estudos apresentados pela UFOP
de que a cidade de Mariana é rica em água?

EL: Sem dúvida nenhuma, mesmo com a queda da
arrecadação municipal, o atendimento quanto ao quesito
saúde, Mariana ainda detém o melhor de nossa região. A
atuação da Prefeitura tem sido das melhores. Alguns
projetos feito a UPA do São Pedro, infelizmente não foram
ainda concluídos, devido 'à crise ﬁnanceira', que grassa
também entre nós. Acredito que, assim que retomarmos
nossa economia de forma deﬁnitiva, Mineração e Turismo,
o nosso jovem Prefeito, consciente que é, ajustará ainda
mais o que aí está.

EL: O problema da água potável é de preocupação

Jornal Panﬂetu´s: O que poderia ser efetivado para facilitar

EL: Acredito piamente que o Turismo bem explorado seria
a melhor alternativa para Mariana. O exemplo de cidades
históricas, de Minas e do Mundo, que se envolvem nesse
objetivo, nos mostram o tanto que se consegue de retorno e
de autossuﬁciência econômica permanente. Turismo é mina
de renda perene se bem administrado.
Jornal Panﬂetu´s: Você tem um projeto para criação de um
museu para a cidade de Mariana, inclusive já aprovado na
câmara?
EL: Sim. Já é do conhecimento do Prefeito Duarte Júnior o
referido museu. É o Museu da Conceição. Ao longo de mais
de trinta anos, constituí uma rica coleção de mais de 500
imagens sacras de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira
do Brasil, desde o Século 17 até os dias atuais. São imagens
de devoção domiciliar, elaboradas com os mais diferentes
materiais, predominantemente madeira. Uma vez criado,
aqui, o Museu da Patrona Brasileira, teremos um retorno
extraordinário de imprensa e visitantes. O projeto para esse
museu foi apresentado à Câmara Municipal pelo então
Vereador Tião do Sindicato e aprovado por unanimidade
pelos Edis. O Prefeito já nos prometeu a criação desse
estabelecimento. Veja: Tiradentes inaugurou três museus no
ano passado; Sabará está criando o Museu das Imagens de
Nossa Senhora; Ouro Preto está para abrir mais dois
museus até o próximo ano. Congonhas, como não bastasse o
monumental Adro dos Profetas, criou o Museu da Cidade.
Mariana, desde a criação do Museu Arquidiocesano em
1961, pelo saudoso Arcebispo Dom Oscar de Oliveira, não
implantou absolutamente nada de repercussão nacional. O
Museu da Conceição devolveria a Mariana o lugar de
destaque que merece.
Jornal Panﬂetu´s: Considerações ﬁnais: Relate-nos os
desaﬁos da atual gestão em relação ao desenvolvimento da
cidade, de forma a impulsionar os marianenses com as
pequenas, médias e grandes empresas?
EL: O desaﬁo da atual administração municipal se baseia
exatamente em gerir os gastos dentro do arrecadado com
impostos. Isso, como se sabe, não tem sido fácil para a
gestão do Duarte Junior. O tão prometido Parque Industrial
de Mariana, desde João Ramos Filho, ainda não se
viabilizou. Está emperrado por falta de recursos. Creio que,
uma vez criado, fomentaria nossa economia, de forma
deﬁnitiva, se conduzido junto com Mineração e o Turismo.
São metas que poderiam ser concretizadas rapidamente
após a volta da normalidade mineradora.

Um feliz dia para todas as crianças que embelezam nossas vidas com a sua forma pura
e genuína de olhar o mundo.
www.facebook.com/JORNALPANFLETUS

Jornal

Panﬂetu’s
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

Viva Nossa Senhor Aparecida
SALVE 12 DE OUTUBRO
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Dr. Douglas

Brandão

Consultório Odontológico

Um sorriso muda o dia!

Rua Sete Lagoas - 20 - Cabanas - Mariana
Telefone: (31) 3558-4354 / (31) 98798-4512

É o desejo no vereador Adimar Cota (PSC) as crianças marianenses

LIVRO: 'O MENINO QUE DEUS NOS DEU' É LANÇANDO
NA PRIMAZ DE MINAS
O presidente do Sindicato dos
Rodoviários de Ouro Preto, Mariana e
Itabirito, Wanderson do Sindicato,
participou no dia 7 de outubro, ao lado
do diretor do STTROP, Rogério João
Borges, do lançamento do livro 'O
Menino que Deus nos deu' do autor
Luciano Lúcio da Silva.
O lançamento aconteceu na
Casa de Cultura da cidade Mariana em
que a Presidente da Academia
Marianense de Letras, Ciências e Arte,
Hebe Rola presídio a solenidade de
lançamento do livro de poesia do menino

Foto: Reprodução Redes Sociais

especial visual da APAE Mariana.
“Luciano Lúcio da Silva, com
muita alegria nossa entidade sindical
apoiou formalmente a realização do
sonho familiar, incluindo vários amigos
do menino Lúcio no lançamento deste
magniﬁco livro.
Agradecemos a oportunidade que a
Ercimar e a Luzia Souza em ter nós
convidado para este desaﬁo em poder
ajudar alguém tão especial para nós e
para nossa sociedade”. Destacou o
Presidente do STTROP, Wanderson do
Sindicato.

PCdoB REALIZA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL NA
CIDADE DE MARIANA
No dia 09 de outubro o Partido Comunista do
Brasil realizou sua primeira conferência municipal na
cidade de Mariana, na sede do SINDSERV Mariana.
A missão do partido na Primaz de Minas é
abrir o dialogo com a sociedade organizada, como por
exemplo, movimentos estudantis, na área religiosa,
nas associações de bairros e outros locais em que haja
o encontro de pessoas para difundir o dialogo no
sentido de estreitar as relações em prol do
fortalecimento do partido.
Francisco de Assis, presidente do
SINDSERV Mariana, aﬁrmou que a democracia se faz
com o dialogo por este motivo é de suma importância
ouvir a população e juntos procurarmos sair desta
mesmice em que se encontra a cidade de Mariana.
A Presidente do Partido em Mariana. Dra.
Juliana Almeida disse:
“A cidade de Mariana precisa modiﬁcar a classe

politica de forma a incentivar a população a
participar maciçamente desta área. É muito
importante que a população discuta a politica de
nossa cidade, desta forma criaremos formadores de
opinião”.
O Presidente do Sindicato dos Servidores de
Ouro Preto, Mauro Luiz que também faz parte da atual
diretoria do PCdoB, disse que é preciso se inteirar do
estatuto do partido, bem como ter conhecimentos
especíﬁcos para aquecer a discussão sadia, o mais
interessante é que em Mariana os formadores de
opinião começarão a proporcionar ideais objetivos,
no sentido de desenvolver um formato diferenciado
do eleitor.
Nesta primeira conferência ﬁcou deﬁnido
que o diretório será formado pela Presidente: Juliana
Melo Franco e seus respectivos diretores, Francisco
Foto: Ângelo Seraﬁm / Jornal Panﬂetu´s de Assis, Luiz Salles e Mauro Luiz Fonseca.
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EM NOVO ENDEREÇO, A EMPRESA ELETROMAR APRESENTA
AOS SEUS CLIENTES PROMOÇÕES IMPERDÍVEIS, VENHA
CONHECER AS NOVAS INSTALAÇÕES.
Há anos no mercado da Primaz, proporcionando aos seus clientes comodidade, ofertas e produtos de extrema procedência.

A empresária, Gioconda
Trindade sócia proprietária da
Eletromar Mariana apresenta sua
nova casa para melhor atender seus
clientes.
A empresa é tradicional na
cidade Primaz de Minas e neste

sentido a empresária apresentará em
nossas páginas promoções
imperdíveis e condições de
pagamento jamais visto em Mariana.
A Eletromar possui uma
inﬁnidade de produtos em material
elétrico e ferramentas que irão

modiﬁcar a sua casa ou escritório.
A empresa conta com uma linha
de luminárias maravilhosas, faça
uma visita em nosso novo endereço e
conﬁrme a qualidade de nossos
produtos e condições de pagamento.
Nas próximas edições, não perca

nossas excelentes promoções.
Venha nos visitar e conhecer nosso
novo espaço, que conta com uma
área kids, proporcionando
comodidade aos papais que buscam
tranquilidade para realizar as
compras.

VENHA NOS
VISITAR!

ELETROMAR
Luz para sua vida
Endereço:Av. Nossa Senhora do Carmo, 743 - Nossa Senhora do Carmo (ao lado da Honda)
– Mariana – Minas Gerais.
Telefone: (31) 3557-1401 ou (31) 3557-3330

_____________________________________________
12
facebook.com/JornalPanetus

Empresarial e Notícias

12/10/2017 a 19/10/2017

98529-4754

A CIDADE DE MARIANA PROMOVE UM DIA
ESPECIAL NO DIA DAS CRIANÇAS, CONFIRA
A diversão e a alegria vão tomar
conta da cidade Mariana. Para
comemorar o Dia das Crianças, a
Prefeitura vai promover, através dos
Centros de Referências de Assistências
Sociais (Cras Bairros) uma
programação especial com diversas
atividades culturais, esportivas e
recreativas na cidade.
Brincadeiras, pintura facial,
distribuição de pipoca e algodão doce,

sorteio de brindes e muita diversão não Dia: 14 de outubro (quarta-feira)
vão faltar. Não ﬁque de fora! Faça parte Horário: 13h às 17h
d e s s a
f e s t a ! Local: Quadra próxima ao posto –
Bandeirantes - (Cras Distritos)
Conﬁra a programação completa:
Evento: Festa das Crianças Vila Santa
Evento: Festa das Crianças Colina
Eﬁgênia
Dia: 11 de Outubro (quarta-feira)
Dia: 15 de outubro
Horário: 9h às 13h
Horário: 12h às 16h
Local: Cras Colina
Local: Furquim - (Cras Distritos)
Evento: Festa das Crianças em
Bandeirantes

Evento: Festa das Crianças da Escola
Wilson Pimenta
Dia: 21 de outubro
Horário: 9h às 13h
Local: Bairro santo Antônio - (Cras
Bairros)
Evento: Festa das Crianças
Dia: 28 de outubro
Horário: 9h às 13h
Local: Rosário - (Cras Bairros)

PODER EXECUTIVO DA CIDADE DE MARIANA
REALIZA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º
QUADRIMESTRE NA CÂMARA
Priorizando a transparência,
a Prefeitura de Mariana realizou
no dia 3 de outubro, a Audiência
Pública de Prestação de Contas do
2º Quadrimestre de 2017. A
reunião aconteceu no Plenário da
Câmara, contando com presença
dos legisladores, servidores
públicos e sociedade civil.
Durante a audiência, o
assessor técnico de planejamento
orçamentário, Anderson Stoppa,
junto do secretário de
Planejamento e Gestão, Marlon
Figueiredo, apresentou resultados
sobre a execução orçamentária, o
desempenho e a destinação da
arrecadação de receitas e as
principais despesas do executivo
nos últimos meses.
“O relatório garante a
transparência das contas
p ú b l i c a s , e n t re re c e i t a s e
despesas realizadas. Uma das
metas principais desta audiência
é dar transparência as ações da
Prefeitura, dentro da legalidade,
na honestidade e na lisura na
aplicação dos recursos públicos,
obedecendo, assim, o disposto na
Lei de Responsabilidade Fiscal”,
concluiu Stoppa.
A apresentação obedece

Foto: Raissa Alvarenga / PMM

aos parâmetros da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que
prevê, em seus artigos 9º, § 4º, que
a cada quadrimestre (maio,
setembro e fevereiro) os gestores
públicos devem mostrar, com
objetividade e transparências, a
receita arrecadada e as despesas
executadas no município.
A prestação de contas está
disponível no site da Prefeitura de
Mariana.
Basta acessar mariana.mg.gov.br
para ter acesso ao balanço
municipal.

Hotel Pousada Azul
Empresarial

Apartamentos com até 4 dormitórios;
Área para estacionamento de veículos leves e
pesados;
40 leitos disponíveis com total conforto, higiene,
qualidade e requinte.
Temos condições especiais para empresas e autarquias,
venha e conﬁra nossas instalações.

ENDEREÇO: RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 1520 – MARIANA – MINAS GERAIS
TELEFONE: (31) 99661-1030

CHEGOU EM MARIANA A MAIOR E
MELHOR LOJA DE UTILIDADES E
PRESENTES, COM
S
E
D
A
D
PREÇOS ACESSÍVEIS E
UTILESI ENTES 0,99
E PR
MERCADORIAS SENSACIONAIS!

Darros

IR DE R$

A PART

SCANER

XEROX
JARDINAGEM

DIGITAÇÃO DE TRABALHOS
BRINDES PERSONALIZADOS

FERRAMENTAS

(31) 9 9670-8664 - Vivo

darrosutilidadesepresentes@yahoo.com.br

Rua Direita - 38 - Centro - Mariana - MG

Assistências técnicas especializadas em celulares e
tablets; notebooks e desktops;
games; eletrônicos – TVs, microondas e puricadores
de água, são serviços essenciais que precisamos em
nosso dia a dia. Dentro destas atividades há
também os reparos nas placas dos aparelhos
eletrônicos.

Travessa Bom Jesus, nº 68 – Centro
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CÂMARA DE VEREADORES DE OURO PRETO REALIZA
HOMENAGEM ESPECIAL AO DR. RUI MOURÃO
“Hoje, é sem dúvida nenhuma o dia de
maior emoção da minha vida!” Assim, resumiu
Rui Mourão em sua fala durante a sessão solene
da Câmara Municipal de Ouro Preto em sua
homenagem, realizada nessa quinta-feira (5), no
Plenário da Casa. Após 43 anos como diretor do
Museu da Inconﬁdência, ele se aposentou nessa
semana, deixando um legado de trabalho e
dedicação ao patrimônio e à cultura de Ouro
Preto.
Nascido em Bambuí (MG), em 1929,
Rui Mourão é oﬁcialmente Cidadão Honorário
de Ouro Preto, título já concedido pela Câmara
Municipal. Agora, na data de sua aposentadoria,
o Legislativo mais uma vez presta sua
homenagem a ele. A solenidade foi motivada por
requerimento do vereador Chiquinho de Assis
(PV) e aprovada em Plenário por unanimidade,
em agradecimento pelos anos de serviços
prestados ao município por meio do Museu da
Inconﬁdência.
“É uma homenagem de gratidão. A
cidade tem que ser eternamente grata a toda sua
dedicação, que fez um trabalho devotado dia a
dia no Museu da Inconﬁdência, hoje, um dos
maiores do País. Segundo as estatísticas, é o
segundo museu mais visitado do país, perdendo
apenas para o de Petrópolis. Tudo isso mostra
que o trabalho dele culminou em uma grande

Foto: Comunicação Câmara de Ouro Preto

rede de abrangência de museu em Ouro Preto”,
aponta Chiquinho de Assis.
O prefeito Júlio Pimenta concorda sobre
a importância da homenagem: “Dr. Rui deixa um
legado muito grande. Não só para Ouro Preto,
mas para todo o Brasil e toda humanidade. Todo
o trabalho e a dedicação ao no Museu da
Inconﬁdência, na preservação da nossa história,
o seu carinho, a sua determinação. Isso tudo é
um exemplo para todos nós”.
A noite foi marcada por forte emoção.
Amigos, familiares e funcionários do museu
também prestaram suas homenagens a Dr. Rui,
como é carinhosamente chamado. “O museu
acrescentou demais a mim. Eu sou escritor e ele
modiﬁcou, realmente, a minha linguagem
literária; tanto o museu, quanto Ouro Preto. Não
há nada que represente mais Minas Gerais, que é
um dos estados mais importantes e
signiﬁcativos, da história e da realidade política
e administrativa brasileira”.
Bacharel em Direito e mestre em
Literatura Brasileira, é um dos grandes
romancistas e ensaístas do país. Professor, editor
e gestor cultural, foi diretor da Fundação de Arte
de Ouro Preto (Faop) e em 1974 tornou-se diretor
do Museu da Inconﬁdência, ocupando o cargo
até este ano. A nova diretora da instituição é a
arquiteta Deise Cavalcanti Lustosa.
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Educação Infantil

A Ballaio de Gata é uma
loja de moda feminina,
moderna e casual, com
peças elegantes,
confortáveis, descontraídas
e diferenciadas

@lojaballaiodegata
Ballaio de Gata

Rua; Bom Jesus, 125, Centro - Mariana

12/10/2017 a 19/10/2017

& Fundamental I

(31) 98818-6026

Endereço: R. Pref. Jadir Macedo, 31 - Vila do Carmo, Mariana
Telefone: (31) 3558-5079

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO ESTÁ NO ANDAR
TÉRREO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Foto: Ângelo Seraﬁm / Jornal Panﬂetu´s

Na foto: Vereador Leitão (PPS), Vereador Juliano Duarte (PPS), Coordenador do CAC - Adeílson Moreira, Vereador Gerson Cunha (PSC) e o Presidente da Caâmara Fernando Sampaio

Visando maior conforto para o cidadão e
melhores condições de trabalho para os
servidores, a Câmara Municipal de Mariana
realizou na manhã de sexta-feira (06) a
transferência do espaço do Centro de
Atendimento ao Cidadão (CAC) para o térreo do
prédio do Legislativo Marianense. O CAC é uma
parceria entre a Câmara de Mariana e a Polícia
Civil e oferece os serviços de confecção de
Carteiras de Identidade, emissão do Atestado de
Bons Antecedentes e o programa Internet Cidadã.
Segundo o coordenador do Centro de
Atendimento ao Cidadão, Adeílson Antunes
Moreira, além de proporcionar mais conforto, a
mudança de sala dará maior ﬂuidez ao serviço e
aperfeiçoará o atendimento à população, já que
antes o serviço era realizado em prédio anexo à
Câmara.
Para o presidente da Câmara, vereador
Fernando Sampaio (PRB), o serviço do CAC é
essencial.
“A carteira de identiﬁcação é vital, não tem como
ﬁcar sem. Então, a Câmara tem esse
compromisso e espero que os futuros gestores
nunca esqueçam disso: que é um serviço para a
população e que não podemos deixar faltar nunca

em Mariana”, ressalta.
O CAC foi idealizado em 2008 e 2009
durante a gestão dos ex-presidentes da Câmara,
Marcelo Macedo (PSDB) e Raimundo Horta,
respectivamente, e foi efetivado por Edson
Carneiro "Leitão" (PPS), em 2010, no período que
esteve na presidência da Casa.
Em maio de 2015, após dois anos sem
funcionamento, o atendimento voltou a ser
disponibilizado pelo ex-presidente Tenente
Freitas (PHS). É importante ressaltar que em
Mariana o CAC é o único posto de identiﬁcação,
único local de emissão da Carteira de Identidade.
De acordo com o vereador “Leitão”, a
implantação do CAC foi de extrema importância
para a população, já que, antes, era preciso se
deslocar para outras cidades como Belo
Horizonte, Ouro Preto e Ponte Nova para obter a
Carteira de Identidade. “Leitão” lembra que
naquela época havia uma grande oferta de
emprego no município e algumas pessoas
acabavam perdendo a vaga por não possuírem o
documento. “Essa conquista do povo marianense
facilitou muito a vida do cidadão”, enfatiza.
Participaram também da cerimônia os
parlamentares Deyvson Ribeiro (SD), Gerson

Cunha (PSC) e Juliano Duarte (PPS).
Desde 2010, o CAC vem se destacando
e participou de momentos importantes da história
de Mariana e dos cidadãos da região. Entre eles,
podemos destacar a frente montada pelos
identiﬁcadores para a confecção dos documentos
perdidos no rompimento da barragem de Fundão,
em 2015; as parcerias com o Núcleo de
Assistência ao Cidadão – Educar pelo Esporte,
com a Ação Global e com a Prefeitura Municipal
de Mariana no programa Mãos Solidárias.
É importante ressaltar que a Carteira de
Identidade é essencial para a identiﬁcação em
território nacional e internacional, além de ser
válida como documento de Passaporte nos países
que fazem parte do Tratado do Mercosul, como
Argentina, Paraguai e Colômbia. O jovem atleta
Gustavo Alexandre Soares de Paula, 14 anos,
emitiu o RG em outubro de 2015 para participar
do campeonato Sul-Americano de Ginástica de
Trampolim em Bogotá.
“Eu estava precisando muito da Carteira de
Identidade e sem ela eu não poderia competir lá”,
aﬁrma Gustavo que participou da sessão de
transferência da sala.
Após a cerimônia, a moradora da

comunidade de Águas Claras, Maria Novaes
Machado Tavares, 59 anos, foi a primeira a emitir
o documento de identidade na nova sede do
Centro de Atendimento ao Cidadão. Segundo
Maria, ela procurou o serviço para obter a 2ª via
do documento após 37 anos, já que está tendo
diﬁculdades para o reconhecimento com a
primeira via da identidade.
Neste segundo semestre de 2017, a
Câmara retomou o projeto "CAC Itinerante"
c r i a d o e m 2 0 11 , p o r m e i o d o q u a l o s
identiﬁcadores vão até a comunidade
confeccionar as Carteiras de Identidade. A ação já
foi realizada em Cuiabá, Furquim, Barroca e
Goiabeiras para atender a demanda de jovens que
estavam interessados em participar dos Jogos
Escolares de Mariana (JEM).
O Centro de Atendimento ao Cidadão
(CAC) está localizado no andar térreo da Câmara
Municipal de Mariana e a primeira via da Carteira
de Identidade é gratuita. Devido a mudança de
sala, o agendamento para confecção do
documento está sendo realizado exclusivamente
de forma presencial, de segunda a sexta-feira, de
07h às 18h, no CAC: Praça Minas Gerais, 89 Centro.

Caldas
Novas
com a
Transnenem Turismo
Saída de Mariana
De 07 a 12 de outubro

A partir de
R$970,00
Endereço: Rua do Catete - 449 - Centro - Mariana
Telefone: (31)98865-0392 / 3558-5582

Endereço: Av. Manuel Leandro Corrêa, 450, Mariana - MG, 35420-000
Telefone: (31) 3557-4271
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Telefone: (31)3557-3405

Endereço: Avenida Manoel Leandro
Corrêa, 252- Centro - Mariana/MG

MENSAGEM DO PREFEITO PARA OS PROFESSORES
“Quero deixar o meu abraço a todos
os nossos educadores. Um abraço de
agradecimento a todos aqueles que
nos ajudam na missão de formar os
cidadãos do futuro. Que bom seria se
todos compreendessem que o seu
trabalho é formar pessoas de
consciência cidadã, ambientalmente
corretas, respeitosamente íntegras,
proﬁssionalmente competentes!
Quanto melhor o seu trabalho,
melhor serão as pessoas, melhor será

a nossa vida. Não apenas no dia 15
de outubro, mas em todos os dias do
ano devemos reverência ao professor.
Se chegamos aonde chegamos, se
somos o que somos, é só olhar para
trás e ver quem estava conosco
naqueles primeiros passos. Professor,
tenha orgulho de sua missão!
Obrigado a você que dedica o seu
tempo presente na preparação do
mundo futuro!”
Duarte Júnior - Prefeito de Mariana.

CHEFE DO EXECUTIVO LIBERA PARTE DA SUBVENÇÃO DO CARNAVAL
2018 PARA AS ESCOLAS DE SAMBA DE MARIANA
Faltam alguns meses para a folia
mais gostosa do ano: o Carnaval, e a
Prefeitura de Mariana já se organiza para
realizar essa festa que movimenta bares,
restaurantes, hotéis, pousadas e demais
estabelecimentos comerciais e alegra
marianenses e turistas. Para garantir o
êxito do evento, a Secretaria de Cultura,

Turismo e Patrimônio já pede as Escolas
de Samba de Mariana para
apresentarem, o quanto antes, o Plano de
Trabalho na Secretaria de Cultura,
localizado na Rua Direita, 91.
De acordo com o secretário de
cultura, Efraim Rocha, a verba será
repassada em 3 parcelas, sendo que a

primeira será liberada em novembro.
“Queremos liberar a subvenção para as
escolas o quanto antes para que elas se
organizem para os desﬁles no próximo
ano. Assim, elas terão tempo para
providenciar o material necessário para
a c o n f e c ç ã o d e ro u p a s , c a r ro s
alegóricos, instrumentos e outros”,

explica o secretário. As escolas terão até
o dia 31 de outubro para apresentarem o
Plano de Trabalho.
Blocos caricatos - A novidade
para o carnaval 2018 é a volta dos Blocos
Caricatos. Os interessados em participar
deverão ir a Secretaria até o dia 14 de
novembro para se inscrever.

APAE MARIANA RECEBE O PROGRAMA MÃOS SOLIDÁRIAS
Solidário! Essa palavra deﬁne o
marianense que, mais uma vez, foi
convidado a demonstrar o quanto se
preocupa com o próximo. Na noite de
terça-feira (03), comerciantes e
sociedade civil se reuniram na APAE
Mariana para o início de uma
campanha a ﬁm de conseguir materiais
de construção e pintura, para a reforma
da entidade.
A mobilização tem apoio do
“Mãos Solidárias”, programa da

Fotos: Pedro Ferreira / PMM

Prefeitura de Mariana que tem
transformado o cotidiano da
população. Para o coordenador de
gabinete, Igor Gomes, o projeto deixou
boas impressões por onde passou e a
revitalização do prédio trará condições
adequadas aos alunos. “A Apae faz um
trabalho notável. Estamos aqui com o
compromisso de ajudar nessas
manutenções que vão mudar a
realidade de todos envolvidos”,
aﬁrmou.

Qualidade e Elegância

E-mail: alumixvendas@hotmail.com

Rua das Bromélias, 155- Jardim dos Inconfidentes
Telefone: (31) 3558-1488 / www.alumixvidracaria.com.br

Endereço: Rua Sen Bawden, 93, Mariana - MG
Telefone: (31) 3557-1605
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Comemoração do 1º aninho de vida da linda Fernanda, com esta decoração linda e delicada: Jardim Secreto!! Parabéns princesa que
Deus a abençoe sempre, obrigada á toda família querida e muito simpática foi um prazer conhecê-los e realizar este sonho juntos,
agradecimentos especiais a Titia Dinda da Fernanda Raíssa. Favo de Mel tornando seu sonho real e inesquecível!!

www.favodemeldecoracoes.com.br

Endereço: Rua Bom Jesus, 161 - Centro - Mariana - Minas Gerais
Telefone: (31) 3558-2139 / (31) 98618-0635
PRIMAZ DE MINAS CONSOLIDA O TÍTULO DE CIDADE
QUE MAIS INVESTE EM SAÚDE PÚBLICA
Município supera o previsto em legislação e investe mais de 34% do orçamento na área.
Você sabia que Mariana é
uma das cidades que mais
investem na saúde pública em
nosso estado? Mais de 34% de
todo o dinheiro que o
município arrecada. Esse
percentual superou os 15%
previstos em legislação.
Mesmo em um cenário de
diﬁculdade ﬁnanceira, a
cidade tem comprovado os
avanços através dos
investimentos que
proporcionam melhoria no
atendimento à população.
Seja por meio da
aquisição de medicamentos e
insumos, no transporte de
Alugar custa pouquinho, e você não
corre o perigo de enjoar ou nunca mais
usar o mesmo vestido. Depois de escolher
o seu favorito basta nos dizer a data do
evento que cuidamos do resto!

Os meus, os seus, os nossos vestidos!

*Vestidos de festa *Vestidos de noiva
*Vestidos de damas e debutantes

Endereço: Rua Santana, 384 – Centro – Mariana – Minas Gerais

Telefone: (31) 3791-1313

Foto: Divulgação / PMM

pacientes, na manutenção de repasses
para o Hospital Monsenhor Horta ou na
realização de intervenções na área, o
município tem oferecido diversos
serviços para atender aos anseios da
população.
“Estamos conseguindo manter
as contas em dia, e ainda fazer os
investimentos em necessários. Na área
da Saúde, por exemplo, são cerca de
R$ 70 milhões anuais investidos. Esse
valor representa 34% do orçamento.
Pouquíssimas cidades conseguem
investir esse montante. Aqui estamos,
com muita dedicação e compromisso,
conseguindo administrar bem com
poucos recursos”, disse o prefeito de
Mariana, Duarte Júnior.
De acordo com o secretário de
Saúde, Danilo Brito, os recursos da

área têm sido superados, ano após ano.
Em 2013, por exemplo, foram
destinados R$ 53 milhões para o setor,
esse valor já será de R$ 74 milhões esse
ano. Esses recursos são destinados, por
exemplo, na manutenção das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) da sede e
distritos, além da folha de pessoal.
Além disso, a Prefeitura de
Mariana investe também cerca de R$
1,2 milhões na farmácia complementar
– um programa municipal que oferece
aos usuários medicamentos fora da
lista padrão do SUS.
«Para a saúde nunca está bom, sempre
temos que fazer mais. Estamos
ansiosos porque sabemos que temos
que avançar e enfrentamos o desaﬁo da
crise", aﬁrmou Danilo Brito.
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Memória , Cultura e educação,

com Marly Moysés, educadora
e Presidente da Confraria das
Gaveteiras

Confraria
Das
Gaveteiras

VIOLÊNCIA SE APRENDE TAMBÉM NA ESCOLA?
Marly Moysés Silva Araújo
O avanço acelerado da violência no Brasil,
com o envolvimento de estudantes, sobretudo
adolescentes cada vez mais novos, dentro e fora
das escolas, tanto públicas quanto particulares,
em episódios de desvio de conduta, é assustador.
Brigas entre gangues, agressão a professores,
trotes violentos, porte de arma de fogo, armas
brancas e de drogas, enﬁm, todo um conjunto de
situações de marginalidade contribui para que se
conclua que, se não forem tomadas medidas
aﬁrmativas urgentes, especialmente no campo da
educação, os cenários daqui para a frente, não
mais revelarão amadorismo, mas uma prática
aprendida, de atos delituosos que, por omissão
dos responsáveis na família, na escola e na
sociedade, levarão crianças e adolescentes a um
destino cada vez mais sombrio.
Estudiosos do assunto analisam, com
crescente preocupação a rápida e perigosa
escalada de fatos que envolvem adolescentes,
sobretudo porque a repetição continuada desses
fatos pode levar e levará, com certeza, se nada for
feito, a uma banalização aguda da violência em
todos os sentidos e em todos os setores da vida
dos cidadãos, com desdobramentos de
consequências imprevisíveis para o convívio
social no campo e nas cidades. O relato de uma

psicóloga a respeito do desabafo da lavradora
que se mudou de um povoado para a cidade,
ilustra com clareza a indagação contida no título
destas notas. (...) “Minha ﬁlha tem 9 anos. Era
obediente, educada e até acanhada. Na roça era
difícil trabalho e a gente veio para a cidade.
Depois que ela entrou na escola, “virou” outra.
Xinga palavrão e até “puxou” faca pro irmão. Eu
acho que ela aprendeu isso na escola. Em casa é
que não foi. A gente é pobre, mas só dá bom
exemplo e bom ensinamento” (...)
Dirigentes educacionais, educadores,
pais, enﬁm nós cidadãos, preocupados com a
educação familiar e escolar da criança e do
adolescente temos de nos dar conta de que o
desabafo da mãe assustada com a mudança de
comportamento da ﬁlha não é, infelizmente, um
fato isolado. Ele acende o alerta vermelho quanto
a questões delicadíssimas. A principal delas, o
preparo da escola que temos para lidar, com a
diversidade cada vez maior, de situações que
temos de enfrentar para oferecer educação de
qualidade para todos. Em sua simplicidade, a
mãe – lavradora deixa-nos uma sábia lição. A
educação familiar baseia-se no bom exemplo e
ensinamento dos pais. E na escola, educa-se pelo
exemplo?

Dirigentes, professores, funcionários,
são referências aﬁrmativas sempre, para os
alunos? O olhar atento e cuidadoso dos
educadores acompanha todos os momentos da
participação dos alunos dentro da sala de aula e
da escola? Como é o convívio entre a direção, os
educadores, funcionários, alunos e pais ao longo
do ano letivo? A escola conhece a história de
vida dos alunos e de seus pais? Quanto aos
conteúdos curriculares ensinados, a formação
integral do aluno se sobrepõe à instrução, à
informação? É verdade que a escola não pode
tudo sozinha.
Assim, cabe-lhe fazer tudo o que pode,
aí incluído o compromisso de manter o diálogo
permanente com a família, para conhecer
melhor não só o aluno que tem, mas suas
carências e diﬁculdades a serem superadas em
sua formação. Em latim, escola se traduz como
“lugar de alegria”. Fazer dela uma trincheira
contra a violência em todas as suas faces visíveis
e ocultas é dever de todos. Sem exceção.
Como professor(a) ou mãe(pai) o que você
retiraria ou acrescentaria a este escrito?
Mande sua resposta para o e-mail do jornal.

Utilidades
R$10,00

Leite Camponesa
R$

,25

2

Vinho Pérgola

,90

R$

R$

0
9
,
9 kg

R$

21

Filé de Peito Pif Paf

Pernil

Salsicha Pif Paf

R$

0
9
,
0

Asa de Frango
R$

1

Economia e preço baixo você encontra aqui!
(31) 3557-4237

9kg
9
,
5

8,90kg
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COM 15 ANOS DE FORMAÇÃO, CRIA E
RECRIAVIDA REALIZAM SIGNIFICATIVAS
MUDANÇAS NA VIDA DOS MARIANENSES

Rodovia MG 129 - 160 - Gogô - Mariana
(31) 9 8795-8003
Studio e revelação digital
Serviços fotográfico e vídeos
Álbuns de casamento, aniversários, vídeos em HD
confecções de banner.
Convites de aniversários e casamentos
Impressora fotográfica para eventos
Revelação Fotográfica na hora
Brindes personalizados, canecas, camisas e etc.
Rua Direita - 64 A - Mariana/MG

Telefones: (31) 3557-1995 / (31) 3558 - 5149

Fotos: Eliene Santos / PMM

São 15 anos de história. São 15 anos
ensinando, alegrando e transformando a vida de
crianças, adolescentes e idosos. São 15 anos de
um trabalho social responsável do Centro de
Referência da Infância e Juventude (CRIA) e do
Recriavida. Essa data merecia uma
comemoração especial, recheada de atrações
culturais, shows, diversão e comida de
qualidade. Assim foi! A Praça dos Ferroviários
foi tomada por tudo isso durante os dias 6, 7 e 8
de outubro.
“Parabenizo a equipe que tem
trabalhado com muita dedicação na secretaria.
Nós sabemos do tamanho da demanda, mas,
sabemos também que as pessoas que estão lá se
dedicam a fazer um excelente trabalho.
Inclusive, esse é o diferencial da nossa gestão,
temos pessoas que trabalham por amor”,
ressaltou o prefeito Duarte Júnior durante a
abertura das festividades.
Ao todo, cerca de 1240 pessoas são
atendidas por essas duas unidades. São pessoas

Fermar Serralheria
Éder

31| 9 8467-6764

Rua Paraná, 189 - Colina - Mariana - MG
22

que reconhecem o quanto o trabalho dessa
equipe soma em suas vidas. Dona Teresinha de
Paulo Castro, mais conhecida como Terezinha
Morango, frequentadora do Recriavida, é uma
das que se sentem felizes e satisfeitas.
“Quem tem medo de envelhecer deve ir para o
Recria.
Aquele espaço nos dá vida. Eu passei, por
exemplo, passei por muitas decepções, perdi
pessoas queridas, e lá eu me encontrei. Além de
sermos muito bem tratados e recebermos toda a
atenção que precisamos da equipe, temos
grandes amigos lá dentro. Somo uma família”,
aﬁrmou.
O evento contou com a participação da
Liga Food Truch que promoveu pela primeira
vez em Mariana o Festival Food Truck
Beneﬁcente. Parte da renda das vendas será
doada para a reconstrução de um dos prédios do
CRIA onde aconteciam atividades de música e
artes marciais que se incendiou na madrugada do
dia 14 setembro.
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NA PRIMAZ C OM
VANDERLEY LÚCIO
COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA LIGA ESPORTIVA DE
MARIANA ENCERRA A FASE DAS QUARTAS DE FINAL PARA
COMPETIÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA DIVISÃO.
Em jogos de ida e volta, as equipes
se enfrentaram buscando uma vaga na
fase semiﬁnal, tanto para segunda
quanto para primeira divisão.
VEJA OS RESULTADOS DA SEGUNDA
RODADA DAS QUARTAS DE FINAIS.
PRIMEIRA DIVISÃO:
Morro Santana 2 x 1 Águia de Ouro
Olimpic 0 x 1 Guarany
8 de Dezembro 0 x 0 São Caetanense
(tempo normal) 8 de Dezembro 5 x 4
São Caetanense (Pênal s)
1º de Maio 3 x 1 Bandeirantes (tempo
normal) 1º de Maio 5 x 6 Bandeirantes
(Pênal s)
Com esses resultados,
classiﬁcaram para próxima fase:
Olimpic, 8 de Dezembro, Bandeirantes e
Morro Santana.
Os confrontos para próxima fase:
Morro Santana x Olimpic
8 de Dezembro x Bandeirantes

SEGUNDA DIVISÃO:
VEJA OS RESULTADOS DA PRIMEIRA
RODADA DAS QUARTAS DE FINAIS.
Colômbia 2 X 1 07 de outubro
Meninos da Vila 3 x 0 Mainart
Vila Nova 4 x 1 Cachoeirense
Paracatu 1 x 1 Unidos

CALENDÁRIO DE TORNEIOS PARA 2018

Classiﬁcaram para a semiﬁnal e
subindo para 1ª divisão: Meninos da
Vila, Vila Nova, Colômbia e Unidos de
Santa Rita
Os confrontos para próxima fase:
Unidos de Santa Rita x Meninos da Vila
Vila Nova x Colômbria

07h00min. às 13h00min.

MESES
JANEIRO

DIA DO MÊS HORÁRIO
07,14,21 e 28

FEVEREIRO 04,11,18 e 25
04,11,18 e 25
MARÇO
01,08,15,22 e 29
ABRIL
x=x=x=x=x=x
MAIO
x=x=x=x=x=x
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

07h00min. às 13h00min.
07h00min. às 13h00min.

07h00min. às 13h00min.
07h00min. às 13h00min.
07h00min. às 13h00min.

x=x=x=x=x=x

07h00min. às 13h00min.

05 e 19

07h00min. às 13h00min.

02,16 e 30
14 e 28
11 e 25
02,16 e 30

07h00min. às 13h00min.
07h00min. às 13h00min.
07h00min. às 13h00min.
07h00min. às 13h00min.
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facebook.com/JornalPanetus

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

98529-4754

12/10/2017 a 19/10/2017

facebook.com/JornalPanetus

Sociais da Leticia Aguilar,
ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO DA LINDA BÁRBARA
VITÓRIA, FILHA DE PERDIGÃO E IVANA,
Desejamos muita paz, saúde, felicidade para essa pequenina que alegra a vida
do casal! Segue os ﬂashes da festa!

IMPERDÍVEL
GRANDE PROMOÇÃO DE REMATRÍCULA!
REALIZANDO A REMATRÍCULA NAS DATAS ABAIXO O ALUNO
ESTARÁ CONCORRENDO AO SORTEIO DE UMA VIAGEM:
*
ADULTO - 1 FINAL DE SEMANA EM LAVRAS NOVAS
(com 1 Acompanhante)
*
CRIANÇAS - 1 DIA NO MINAS BEACH
FIQUE ATENTO AS DATAS E PARTICIPE!
Até 20/10 - 4 cupons
Até 30/10 - 3 cupons

Até 15/11 - 2 cupons
Até 30/11 - 1 cupom
Além disso, quem pagar o Material Didáti-

