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EMPRESA QUER EXPLORAR OURO NAS TERRAS DA PRIMAZ DE MINAS, TAL EMPREENDIMENTO
PODE GERAR RENDA E EMPREGO AOS MARIANENSES.
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SINDICATO METABASE
MARIANA REALIZA
PARALISAÇÃO NA
VALE.
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OURO PRETO RECEBE
EMPRESÁRIOS DO
DISTRITO FEDERAL
E DE GOIÁS.

PREFEITO DE MARIANA
EMPOSSA CONSELHO
MUNICIPAL DE
ESPORTES.

R$ 700 MIL EM
RECURSOS PARA
EDUCAÇÃO EM
MARIANA.

31 3557-3269

Parcelamos em até 6 x no cartão

Tel: 31 3557-3269 / 3558-5307

E-mail: marmorariamariana@marmorariacascudo.com.br
Rua: Hélvio Moreira Morais, nº 70 - Vila do Carmo

SC

Autoescola

São Cristóvão
Centro de Formação de Condutores

Fone: (31) 3557- 2767 Whatsapp 98212-0603 E-mail:cfcsaocristovao@yahoo.com.br
Rua Bom Jesus, 451 - Barro Preto - Mariana -MG
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Editorial, por Cassiano Aguilar - Diretor de Redação / Jornalista Responsável 20.483
DOIS ANOS DA TRAGÉDIA EM BENTO RODRIGUES
População de Bento Rodrigues e demais vilarejos tentam reerguer a vida nos últimos dois anos
Dia 05 de novembro completa dois anos da
maior tragédia ambiental da América Latina e os
envolvidos nesta ocorrência demonstram que
estão no sentido correto para mitigar todos os
problemas nas localidades atingidas pelo mar de
lama que percorreu os estado de Minas e Espirito
Santo.
Uma tragédia anunciada, essa é a
deﬁnição do rompimento da barragem de fundão.
Das terras onde Terezinha de Jesus
Arcanjo construiu a vida na roça, em Paracatu de
Cima, Mariana, se vê o Gualaxo do Norte traçar
seu caminho pelas curvas dos vales estreitos

dessa parte de Minas Gerais. Mas no anoitecer de
5 de novembro de 2015, em vez do rio, dona
Terezinha viu chegar uma tsunami de lama e
minério. O rejeito de ferro da Samarco engoliu as
propriedades de sete dos seus 12 ﬁlhos. A onda
subiu o morro e destruiu o moinho que o marido
dela construíra há 60 anos.
Dona Terezinha esperava ainda que os
ﬁlhos fossem indenizados e pudessem começar
de novo. Três deles perderam tudo. Foram morar
em casas piores, alguns adoeceram. Em
novembro de 2016, um ano após o pior desastre
ambiental da história do Brasil, ela continuava a

aguardar. Via a lama e o desalento dos ﬁlhos, com
as terras onde moravam e trabalhavam
destruídas.
Até que um dia, Dona Terezinha não
pode mais esperar. Aos 87 anos, morreu. Se foi
em 4 de agosto passado, um ano e nove meses
depois do desastre do rompimento da Barragem
de Fundão. Foi velada na mesma casa em que
aguardava as indenizações que até hoje não
chegaram. O Ministério Público do estado de
Minas Gerais vem atuando de forma incansável
para que a justiça seja feita e que os verdadeiros
culpados sejam efetivamente condenados.

As famílias vitimas da tragédia,
aguardam há dois anos o pagamento das
indenizações, bem como o reassentamento que
ainda não saiu do papel. Estamos esperançosos
em dias melhores, mas não observamos a
objetividade da empresa em sanar este longo
impasse.
Portanto, a Fundação Renova tem um
árduo caminho em resolver os problemas
ocasionados pela mineradora. Não podemos
permitir o esquecimento, não podemos permitir
que haja ingerência politica e que os culpados
sejam efetivamente condenados.

“POR DENTRO DO DIREITO”com Juliana Melo Franco Gomes de Almeida
10 CLASSIFICAÇÕES DE CRIMES QUE VOCÊ TALVEZ NÃO CONHEÇA
Existem inúmeras classiﬁcações de crimes,
geralmente criadas pela doutrina. Essas
nomenclaturas costumam ser cobradas em
concursos. Sabendo disso, o Prof. Fábio Roque
fez um resumo com algumas classiﬁcações que
vocês poderão encontrar:
1. Crime remetido: é aquele cuja
deﬁnição remete a outros crimes. Ex.: crime de
uso de documento falso (art. 304, CP): Fazer uso
de qualquer dos papéis falsiﬁcados ou alterados,
a que se referem os arts. 297 a 302.
2. Crimes consumados e tentados: na
dicção do Código Penal, diz se o crime
consumado quando, nele se reúnem todos os
elementos de sua deﬁnição legal (art. 14, I, CP) e
tentado quando, iniciada a execução, não se

consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente (art. 14, II, CP).
3. Crime internacional: é aquele que
ocorre mediante a violação de uma norma penal
internacional prevista em tratado ou convenção
internacional, sujeita à jurisdição do Tribunal
Penal Internacional.
4. Crimes aberrantes: são aqueles
praticados mediante uma das modalidades de
aberratio: aberratio ictus, aberratio criminis e
aberratio causae.
5. Crimes falimentares: são aqueles
deﬁnidos na Lei de Falências (Lei n.º 11.101/05).
Podem ser ante falimentares (praticados antes da
sentença declaratória da falência) ou pósfalimentares (praticados após a referida
sentença). Sob o ponto de vista de uma outra

classiﬁcação, os crimes falimentares dividem-se
em próprios (só podem ser praticados pelo
devedor ou falido) e impróprios (podem ser
praticados por terceiros).
6. Crime de circulação: nome
conferido ao crime praticado por intermédio de
automóvel.
7. Crime de ação violenta: é aquele
consumado mediante violência ou grave ameaça,
como o roubo (art. 157, CP)
8. Crimes mono ofensivos: são aqueles
que constituem lesão (ofensa) ou exposição a
perigo de lesão de apenas um bem jurídico. É o
caso do crime de furto (art. 155, CP), em que o
bem jurídico agredido será a posse ou
propriedade (o patrimônio, para utilizar a
terminologia empregada pelo Código Penal).

FALA SÉRIO? – com

9. Crimes pluri ofensivos: são aqueles
que constituem lesão ou exposição a perigo de
lesão de mais de um bem jurídico. É o caso do
crime de roubo (art. 157, CP), circunstância em
que haverá a lesão ao bem jurídico patrimônio e
ao bem jurídico, integridade física (no caso do
roubo praticado mediante violência) ou higidez
psíquica (para a hipótese do roubo praticado
mediante grave ameaça).
10. Crimes consumados e tentados: na
dicção do Código Penal, diz-se o crime
consumado quando, nele se reúnem todos os
elementos de sua deﬁnição legal (art. 14, I, CP) e
tentado quando, iniciada a execução, não se
consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente (art. 14, II, CP).

Darcy Pereira de Carvalho

QUANTO NOS TEM CUSTADO PARA MANTER O PODER PRESIDENCIAL?
E se ﬁzéssemos uma pesquisa para sabermos os
“gastos”, diretos ou indiretos, promovidos pelo
Presidente da República para manter-se no Poder,
o que veriﬁcaríamos? Tai uma curiosidade que
despertou meu ser investigativo. Acordei com tal
espírito e foi o que ﬁz: pesquisar!
Em primeiro lugar, os “gastos diretos”
possuem duas denominações bem distintas. A
bancada da “oposição”, constituída por partidos
“de esquerda”, os chama carinhosamente de
“Pacote de Bondades”. Para a bancada de
“situação”, intitulada por alguns especialistas de
BBB (bancada do Boi, bancada da Bala e bancada
da Bíblia) trata-se tão somente de “liberação de
emendas parlamentares, constitucionalmente
previstas em lei”. Diga-se de passagem, lei criada

pelos próprios Parlamentares. Apenas como um
bom exemplo, o deputado Paulo Abi-Ackel
(PSDB-MG), que apresentou relatório favorável
ao presidente (na CCJ), teria recebido 5,1
milhões de reais em emendas. São as chamadas
emendas impositivas que obrigam o governo a
liberá-las. Menininhos e menininhas espertinhos,
não! Usando um meio termo, podemos chamá-las
de “legalidade imoral por aplicação de
conveniência”?
E m s e g u n d o l u g a r, o s “ g a s t o s
indiretos”. Aí entram investimentos em
programas, criação e distribuição de cargos
comissionados, perdão de multas das mais
variadas formas para empresários e produtores
rurais, liberação de dinheiro para estados e

municípios, abertura de linhas de crédito para
obras infraestrutura e atendimento de demandas
especíﬁcas de bancadas. Como podem ver, tem
de tudo um pouco. Mesmo num momento em que
o governo enfrenta um rombo nas contas públicas
e a estimativa de déﬁcit de arrecadação, ou seja,
gastará acima da arrecadação.
Como recompensa ao “pacote de
bondade”, o Presidente foi elogiado como sendo
um homem “corajoso e ousado”. Pelos
correligionários, é claro! Isso sem contar com a
própria modéstia ao aﬁrmar que: “Tudo isso é
feito em 14 meses de governo. É um trabalho que
demandaria quatro anos, oito anos. Estamos
fazendo oito em 14 meses”. Fala presidencial em
um encontro palaciano. Um verdadeiro Juscelino

Kubitschek dos tempos atuais, que tinha como
mote de governo “50 anos em cinco (1956 a
1961)”.
Pois bem, esses “gastos”, em períodos
conturbados do governo, atingiram valores bem
acima da média,. Mais precisamente quando
alguma denúncia chegava ao Congresso
envolvendo o Presidente. Só para termos uma
“vaga noção”, nas duas ocasiões que tivemos tais
denúncias, o somatório de “bondade” ultrapassou
R$ 30 BILHÕES. Isso mesmo! Eu escrevi 30
bilhões. E pensarmos que tais valores saem do
nosso bolso. “Tá” bom por hoje.
Para sugestões, críticas, comentários ou
“mandado de condução coercitiva”, encaminhar
e-mail darcypc60@gmail.com.

Receitas e Temperos

PODEMOS ACREDITAR
Podemos acreditar que tudo que a
Por Cassiano Aguilar
vida nos oferecerá no futuro é repetir o que
ﬁzemos
ontem e hoje. Mas, se prestarmos
Mexendo até engrossar
Gotas de essência de baunilha
atenção, vamos nos dar conta de que nenhum
COBERTURA:
COBERTURA:
Numa panela, coloque a água e o açúcar e leve ao dia é igual ao outro.
3 maçãs sem casca cortadas em fatias ﬁnas
Cada manhã traz uma benção
fogo
2 xícaras de água
escondida;
uma benção que só serve para esse
Ao ferver, junte as fatias de maçãs para cozinhar
1 xícara de açúcar
levemente sem deixar desmanchar, apenas uns 2 d i a e q u e n ã o s e p o d e g u a rd a r n e m
1 caixa de gelatina de abacaxi
desaproveitar.
minutos
MODO DE PREPARO
Se não usamos este milagre hoje, ele vai se
Retire as maçãs com uma escumadeira e
MASSA:
INGREDIENTES
acrescente a gelatina à água que sobrou na panela, perder.
Misture a manteiga, as gemas e o açúcar
Este milagre está nos detalhes do
MASSA:
Junte a farinha aos poucos, até formar uma massa mexendo bem
cotidiano;
é preciso viver cada minuto porque
100g de manteiga em temperatura ambiente
Deixe esfriar
que não grude nas mãos
ali encontramos a saída de nossas confusões, a
2 gemas
Leve à geladeira por 10 minutos
Forre com a massa uma forma de torta redonda
alegria de nossos bons momentos, a pista
4 colheres (sopa) de açúcar cristal ou reﬁnado
MONTAGEM:
untada levemente com manteiga e fure toda a
correta para a decisão que tomaremos.
2 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente) superfície com um garfo e leve ao forno préColoque o creme frio sobre a massa assada
Nunca podemos deixar que cada dia
CREME:
Decore com a maçã
aquecido em temperatura média/baixa para a
pareça igual ao anterior porque todos os dias
500 ml de leite
Espalhe a gelatina
massa dourar, aproximadamente 15 minutos
são diferentes, porque estamos em constante
1 lata de leite condensado
Leve para a geladeira
CREME:
processo de mudança.
2 colheres de sopa de amido de milho
Sirva gelado
leve todos os ingredientes ao fogo
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LAMA INVADE RESIDÊNCIAS EM BANDEIRANTES,
DISTRITO DE MARIANA

Moradores realizam protesto e bloqueiam a principal via de acesso ao distrito.

Fotos: Reprodução Redes Sociais

O domingo (29) foi um dia triste
para os moradores de Ribeirão do Carmo,
Bandeirantes, distrito da cidade de
Mariana. Uma forte chuva no ﬁnal da tarde
de domingo ocasionou em uma enxurrada
de lama que atingiu cerca de 10
residências próximas ao Loteamento
Novo Horizonte que está em fase de
implantação da pavimentação, por este
motivo um dos responsáveis pelo
empreendimento, Elton Moura informou a
equipe do Jornal Panﬂetu´s que devido ao
grande volume de água, a manilha não
suportou a capacidade e se rompeu,
causando inúmeros questionamentos e
logicamente transtornos. O sócio
proprietário do loteamento aﬁrmou que
arcará com todas as responsabilidades e
que os moradores ao redor do
empreendimento serão devidamente
ressarcidos.
“A falta de gestão do proprietário
do loteamento Novo Horizonte em
Bandeirantes trouxe transtorno aos
moradores do distrito, a chuva ocasionou
em encher as casas vizinhas do loteamento
de lama e os moradores protestaram, não
deixando ninguém passar, inclusive
alunos que precisavam ir a escola,
trabalhadores em seus serviços, desde
cedo não conseguiram passar, espero que
as autoridades tomem uma decisão,
porque o período de chuva esta apenas
começando.” Disse a moradora, Elaine
Pereira em sua rede social.
Os moradores do distrito

realizaram na segunda (30) protesto em
frente ao loteamento, bloqueando a única
via de acesso ao distrito, tudo isso
aconteceu nas primeiras horas da manhã
desta segunda, com o intuito de
demonstrar as autoridades os problemas
que podem surgir ao longo do período de
chuvas, a população clama por gestão do
poder administrativo. A Guarda
Municipal e a Polícia Militar estiveram no
local e desobstruíram a via, normalizando
o trânsito. A prefeitura de Mariana enviou
máquinas e proﬁssionais para realizarem a
limpeza da área afetada.
Próximo ao sitio do Vovô Gege,
inúmeros imóveis foram atingidos por
uma enxurrada de lama ocasionada por
uma obra de implantação de torre de
transmissão da empresa Samarco
Mineração. Uma residência teve o muro
derrubado e o portão arrancado pela força
da lama. Tanques de peixes foram
totalmente encobertos pela lama, horta de
verduras e legumes completamente
devastados. A residente da rua Santa
Tereza, D. Maria Ferreira informou a
nossa equipe que a população já informou
incansavelmente a mineradora sobre os
riscos do local. Ainda segundo D. Maria,
nada foi feito para resolver o problema que
não acontece pela primeira vez.
Procuramos a empresa Samarco
para se manifestar em relação ao ocorrido
e até o fechamento desta edição não
obtivemos reposta da mineradora.
A prefeitura por meio de nota
esclareceu que a equipe técnica da

Prefeitura de Mariana esteve junto dos
moradores do distrito de Bandeirantes na
segunda (30) para ouvi-los em relação ao
rompimento da rede pluvial do
loteamento Novo Horizonte, que
ocasionou a entrada de lama dentro das
casas localizadas próximas ao
empreendimento.
A empresa responsável pelo
loteamento está no local realizando todo o
trabalho de limpeza. Para minimizar os
danos, a Prefeitura está atuando, desde as

primeiras horas do dia, no suporte às
famílias no que for necessário. Os
membros da Defesa Civil já ﬁzeram todo
o levantamento de perdas dos moradores
e, segundo o responsável pelo loteamento,
a empresa arcará com todos os danos
causados pela falha da rede.
A prefeitura informou ainda que
realizará uma reunião com os moradores e
com os proprietários do loteamento para
que juntos encontrem as melhores
maneiras para resolver o problema.

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-

Jatobá - Loja 97 - Rosário - Mariana- MG

(31) 3558-4159
(31) 9 8859-9502
vidracariadiamante2012@yahoo.com.br
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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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Faça parte da melhor
internet da cidade
de Mariana, ligue e
faça já sua assinatura
pelo telefone
(31) 3558-5352.

Rua Wenceslau Braz, 337 – Centro – Mariana

METABASE MARIANA PARA TODOS OS ÔNIBUS DA VALE EM GRANDE PARALISAÇÃO
PACÍFICA CONTRA CORTES DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES

Foto: Comunicação Sindicato Metabase

Na madrugada desta terça-feira,
31, os diretores do Sindicato Metabase
Mariana deram início à uma grande
paralisação na estrada sentido às Minas
da Vale.
To d o s o s ô n i b u s f o r a m
paralisados pela equipe do Sindicato,
que panﬂetou os informativos
explicativos sobre o Acordo Coletivo
2017/2018. Na ocasião, os diretores
puderam fazer um contato aproximado
com a categoria, e conscientizaram os

trabalhadores sobre as negociações do
Acordo, completamente estagnada por
falta de reconhecimento da Vale, que se
negou a discutir as cláusulas
econômicas na primeira reunião,
enquanto no segundo encontro ofereceu
uma verdadeira esmola para os
trabalhadores.
A última reunião com a Vale foi
um completo circo de horrores: a
empresa que só lucra e que a cada ano
tem índices cada vez maiores de

produção ofereceu um mísero reajuste
salarial e ainda ousou aﬁrmar que vai
cortar os benefícios do plano
odontológico dos trabalhadores.
Depois da recusa do Metabase
na mesa de negociação, é importante
que haja uma movimentação do
sindicato para que os trabalhadores
saibam que o Metabase Mariana
continuará na luta pelos direitos da
classe.
“Nós paralisamos, nos

movimentamos e mostramos para o
trabalhador que o Sindicato Metabase
Mariana está do lado do trabalhador!
Não vamos aceitar migalhas para a
nossa classe, exigimos que a Vale nos
respeite e nos valorize. Não vamos
aceitar as “sobras” enquanto a
empresa se esbalda em seus estupendos
lucros conquistados em cima do suor e
do sangue da categoria!”, aﬁrma o
presidente do Sindicato Metabase
Mariana, Ângelo Eleutério.

SINDICATO ANUNCIA PARCERIA INCRÍVEL COM A GENERAL MOTORS!
A partir de hoje, todos os
associados ao Sindicato
Metabase Mariana terão
descontos exclusivos em
todos os carros 0 KM da
linha CHEVROLET, da

GENERAL MOTORS, em
Q U A L Q U E R
CONCESSIONÁRIA DO
BRASIL!
Para garantir seu
desconto basta comparecer à

sede do Sindicato e solicitar
uma declaração de sócio,
levar até a agência de sua
preferência e negociar a
compra do seu veículo!
AINDA NÃO É SÓCIO?!

ASSOCIE-SE JÁ
ao Sindicato Metabase
Mariana! Dezenas de
descontos exclusivos em
estabelecimentos
conveniados!

MAIS UMA PARCERIA INCRÍVEL DO SINDICATO METABASE MARIANA!
A Clive SB - Clínica
Ve t e r i n á r i a d e S a n t a
Bárbara está oferecendo
um super desconto para os
nossos associados!

15% de desconto
em cirurgias, consultas,
vacinação, internação e
banho e tosa para seu
bichinho de estimação.

A Clínica ﬁca no Telefone:
seguinte endereço:
(31) 98800-3570 /
Rua Joaquim Pacíﬁco, 89 - (31) 99964-3570 /
Centro - Santa Bárbara - (31) 3832-1823

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

_____________________________________________5
02/11/2017 a 09/11/2017

Empresarial e Notícias

facebook.com/JornalPanetus

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

98529-4754

ORGANIZAÇÃO CULTURAL AMBIENTAL E PROJETO
EXPEDIÇÃO SORRIA APRESENTAM A EXPOSIÇÃO
“RESPEITÁVEL CIRCO” EM OURO PRETO
Ensaio fotográﬁco mostra o dia a dia do projeto “Circo da Gente”.

EDITAL
Nos termos da legislação estatutária e legal em vigor, ﬁcam convocados, por este
Edital, todos os eleitores ﬁliados ao Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB, neste Município, para CONVENÇÃO MUNICIPAL que
realizará no dia 18/11/2017, com início às 8:00 horas e encerramento às 13:00
horas, na sede social do Guarany Esporte Clube, à Rua Frei Durão, 32, Bairro
Centro, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será constituído de
30 membros efetivos e de 10 suplentes;

Foto: Reprodução

O projeto “Circo da Gente”, promovido pela

Eleição, por voto direto e secreto, de 2 Delegados e respectivos suplentes à Organização Cultural Ambiental (OCA) em
Convenção Estadual;
Ouro Preto/MG, é o foco da exposição
Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão de Ética e Disciplina e seus
suplentes;
Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão Executiva e seus suplentes, do
Conselho Fiscal e suplentes, pelo Diretório Municipal eleito, imediatamente após
a convenção ou nos 5 dias subsequentes.
Mariana, 27 de outubro de 2017.

Raimundo Elias Novais Horta
Presidente da Comissão Provisória do Partido em Mariana/MG

fotográﬁca Respeitável Circo, uma parceria com
o Projeto Expedição Sorria. A mostra traz um
ensaio fotográﬁco que navega na ﬂuidez
eletrizante do dia a dia das oﬁcinas oferecidas até
o instante mágico do encontro marcado no
picadeiro com a plateia. A exposição Respeitável
Circo pode ser visitada de 1º a 15 de novembro,
na Galeria da Casa dos Contos (rua São José, 12 –
Ouro Preto).
O Projeto Expedição Sorria é um
projeto idealizado pelos fotógrafos Felipe
Temponi e Mark Greathouse. O objetivo é dar
visibilidade a projetos e pessoas que promovam
ações positivas e transformadoras na sociedade.
Muitas destas iniciativas contam com pouco
apoio ﬁnanceiro e não se tornam notícias ou
ganham espaço na grande mídia. Assim, por meio
da arte, a comunicação busca dar rosto,
movimento e amplitude a essas ações sociais. O
resultado são ensaios fotográﬁcos de indiscutível
beleza e qualidade.

A exposição retrata a magia popular do
circo unida ao encanto e à alegria juvenil,
capturados pelos corações e lentes dos
fotógrafos. Aqui, a arte ultrapassa a estética,
mostrando que podemos e devemos mudar o
modo como o mundo é visto e interpretado.
O Circo da Gente, foco da exposição
Respeitável Circo, é um espaço da criança e do
adolescente, lúdico por natureza, e que oferece
oportunidades para o desenvolvimento integral
de todos os envolvidos. As oﬁcinas e atividades
propostas buscam levar para a vida o
crescimento, propagando o bem-estar, a
coletividade e a qualidade de cidadão. O
programa atua há oito anos em Ouro Preto e hoje
atende 80 jovens de escolas públicas.
A exposição Respeitável Circo é
patrocinada pela CODEMIG e pelo Governo de
Minas, com apoio da Casa dos Contos, de
Empresários de Ouro Preto e a parceria da
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop),
Prefeitura Municipal de Ouro Preto e Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA).

1º aninho da linda Fernanda!
Comemoração do 1º aninho 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. #festajardim #jardimsecretodaFernanda
#decorjardimsecreto #FavodeMel

www.favodemeldecoracoes.com.br

Endereço: Rua Bom Jesus, 161 - Centro - Mariana - Minas Gerais
Telefone: (31) 3558-2139 / (31) 98618-0635
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FESTIVAL NOTA 10 DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS!!!
O FESTIVAL NOTA 10 NA PARAFER ESTÁ CONCEDENDO 10% DE DESCONTO À VISTA

R$149,90

Das

Camisas

OU PARCELA DE 10 X NO CARTÃO DE CRÉDITO SEM JUROS!!! É ISSO MESMO!!!
VENHA, COMPARE E SAIA COM A CERTEZA DE EXCELENTE COMPRA!!!

Estamos prontos
para atender
Vocês!
Endereço: Rua Direita - 124- Centro - Mariana
Telefone (31) 3557-3917

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

ZEZÉ DE NEGO RELEMBRA OS 2 ANOS DA TRAGÉDIA EM BENTO RODRIGUES
O vereador marianense, José Jarbas Ramos Filho (PTB) comentou alguns esquecimentos da maior tragédia ambiental do país.
Junto com a lama da barragem de Fundão, que se
rompeu em novembro de 2015 em Mariana, Minas
Gerais, uma enxurrada de multas, ações e processos
também inundou os tribunais e órgãos de
ﬁscalização brasileiros. Desde cobranças pelos
danos ao meio ambiente, até a responsabilidade
pelas 19 mortes causadas, a mineradora Samarco
acumula dezenas de processos que não se
desenrolam e seguem sem perspectivas de desfecho
em curto prazo.
Passados dois anos, a maioria das multas
impostas pelos órgãos ambientais sequer foi paga e a
ação criminal do rompimento está suspensa, sem
previsão de ser retomada.

Portanto é indiscutível que há vitimas sem
receber nenhum auxilio emergencial, quem aﬁrma é
o promotor de Justiça da cidade de Mariana,
Guilherme de Sá Meneghin. Devemos nos unir e
caminhar juntos para que todos os afetados tenham
seus direitos garantidos.
“Jamais deixaremos essa tragédia ﬁcar no
esquecimento e as vitimas sem receber as
indenizações que de fato merecem, vou luta e cobrar
da fundação Renova um posicionamento mais
objetivo em relação a este impasse. Nossa cidade
sofre há dois anos, nossa ﬁla de desempregados é
gigantesca e o nosso poder Executivo não atua
como deveria atuar ”, Disse Zezé de Nego.

DIRETORES DO STTROP PARTICIPAM DE REUNIÃO SOBRE A REFORMA TRABALHISTA
No dia 27, de outubro os diretores do
s i n d i c a t o d o s Tr a b a l h a d o r e s e m
Transportes Rodoviários de Ouro Preto,
Mariana e Itabirito, Claudio Lino e Adão
participaram da reunião na Federação
Mineira, conjuntamente com os
sindicalistas de todo o Estado de Minas
Gerais, em que a pauta ﬁcou entorno dos
Impactos da Legislação Trabalhista no
Transporte, Custeio das Entidades

Sindicais e Orientações sobre a Reforma
Trabalhista.
Este envolvimento do STTROP
em participar de ações desta envergadura,
demonstra claramente que a entidade busca
constantemente aperfeiçoar os
conhecimentos de toda a diretoria no
sentido de proporcionar aos seus
associados, maneiras práticas de enfrentar
a legislação no setor.

VEREADOR ADIMAR COTA QUESTIONA AÇÕES DA FUNDAÇÃO RENOVA
Dois anos da maior tragédia ambiental da América
Latina, nesta data a prefeitura em parceria com a
Universidade Federal de Ouro Preto realizará inúmeras
ações relembrando os dois anos da tragédia que
devastou comunidades e vilarejos dos estados de
Minas Gerais e Espírito Santo.
Lamentavelmente temos ciência de que a
Fundação vem trabalhando arduamente para mitigar os
danos causados pelo rompimento da barragem de

fundão. Sabemos inclusive que ainda há famílias
afetadas pelo rompimento e não recebem nenhum
auxilio por parte da empresa.
“Quero transparência, essa é a palavra que
deﬁne o meu ponto de vista em relação a fundação
Renova. Nossa missão é acompanhar todas as ações da
fundação e cobrar sistematicamente o cumprimento de
todos os acordos ﬁrmados entre empresa e vitimas”.
Reiterou o vereador Adimar Cota.
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EMPRESA PODE EXPLORAR OURO EM ÁREA DEVASTADA PELA
TRAGÉDIA EM BENTO RODRIGUES
No ponto de vista técnico, degradação causada pela tragédia pode ser uma forma de reparação, já para o desenvolvimento econômico,
Mariana pode superar a crise.
Por Guilherme Paranaiba e Flávio Ribeiro

Os pedidos de licença prévia e
licença de instalação do empreendimento,
de responsabilidade da Fênix Mineração
Ouro Preto Ltda., que já atua na extração de
areia no município de Piranga, na Zona da
Mata, foram protocolados em 31 de março
deste ano, um ano e meio depois da tragédia
da Samarco, mas a empresa sustenta que já
vem, desde 2009, se preparando para atuar
na região. Antes do pedido da licença, a
empresa já conta com o aval da Prefeitura de
Mariana, que assinou uma declaração de
conformidade e, também, do Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM). A
autarquia considerou satisfatório, em junho
de 2015, o Plano de Aproveitamento
Econômico apresentado pela Fênix,
exigindo a licença de instalação do
empreendimento para garantir a portaria de
lavra.
Segundo a Semad, o processo ainda
não foi analisado pelos técnicos da
Superintendência Regional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Supram) Metropolitana e, com base na
nova legislação ambiental do estado, a
concessão das duas licenças será deﬁnida
pelo superintendente do órgão a partir do
parecer de técnicos. Não haverá necessidade
de votação no Conselho Estadual de Política
Ambiental (Copam), pois o
empreendimento foi enquadrado como
classe 3 (em uma escala que vai de um a seis
do menor para o maior impacto ambiental).
Ainda segundo a Semad, caso sejam
aprovadas as viabilidades locacional e
ambiental e as medidas de controle, o

Foto: Divulgação / Jornal Panﬂetu´s

empreendedor deverá, posteriormente,
solicitar a licença de operação para iniciar a
atividade no local.
A aposta do prefeito para sair da crise
é a votação do Código Ambiental do
município, texto com 300 artigos que está
emperrado há quatro meses na Câmara
Municipal de Mariana. O documento
pretende ampliar a atuação da prefeitura,
principalmente com relação à ﬁscalização
das atividades que impactem o meio
ambiente, e garantir contrapartidas ao
município, ﬁnanceiras ou ambientais.

Enquanto isso não ocorre, a entrada de
empresas na cidade, independente do ramo
de atuação, é vista como chance de
reequilibrar as contas.
Duarte Júnior (PPS), disse que a
declaração da prefeitura cumpre os preceitos
administrativos para andamento do processo.
Para ele, a análise ambiental cabe à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad), que
deve avaliar se há algum risco para o Rio
Gualaxo diante dos dois desvios previstos.
“Não tenho esse conhecimento técnico e

acredito que, se houver risco, é óbvio que a
Semad não deve autorizar”, aﬁrma.
O Prefeito destacou ainda, que é
importante levar a tragédia de Mariana em
consideração na hora de avaliar novos
empreendimentos, mas ele acha que não é
possível barrar ações que aumentem os
recursos do município.
“A gente entende que tudo o que possa estar
dentro das normas legais, não vamos nos
o p o r. S e m p re f o m o s u m m u n i c í p i o
minerador. E, se estiver dentro das normas,
sem danos à população, não vamos nos
pautar dessa forma, pelo que ocorreu”, diz o
prefeito.
O secretário municipal de Meio
Ambiente, Rodrigo Carneiro, aﬁrma que a
carta de aceitação do projeto de mineração
de ouro, obrigatória para o avanço do
licenciamento ambiental, levou em
consideração “tudo o que a cidade estava
passando com a falta de tributos”. O
secretário também aﬁrma que o desvio
previsto no curso do Rio Gualaxo vai, na
realidade, retomar condições que o
manancial tinha antes da inundação pela
lama.
A área que a Fênix pretende atuar tem
23 hectares, segundo a empresa, e pertence à
Fazenda Gama, propriedade que ﬁca na zona
rural de Mariana. Para conseguir a
autorização de uso do terreno para tocar o
processo de licenciamento, a Fênix teve que
recorrer à Justiça, já que a real dona da
fazenda, a Saint Gobain Canalizações, não
se manifestou sobre os pedidos da
mineradora.
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PODER EXECUTIVO SE REÚNE COM OS MORADORES DE BANDEIRANTES
APÓS ENXURRADA DE LAMA
disso, será construída uma barragem de terra para
reter o barro. “A principio serão feitas essas obras,
pois a solução deﬁnitiva será a pavimentação.
Vamos conferir toda a documentação do
empreendimento e notiﬁcá-los e, se preciso,
penalizá-los. O principal é manter a segurança e
integridade dos moradores”, destacou.
A empresa responsável pelo loteamento
está realizando todo o trabalho de limpeza. Para
minimizar os danos, a Prefeitura está atuando,
desde as primeiras horas desta segunda-feira (30),
no suporte às famílias no que for necessário. A
Prefeitura de Mariana esclarece que os membros
da Defesa Civil já ﬁzeram todo o levantamento de
perdas dos moradores e comunica que a empresa
arcará com todos os danos causados pela falha da
Foto: Eliene Santos | PMM rede.

Na tarde desta segunda-feira (30)
representantes da Secretaria Adjunta de Serviços
Urbanas (SASU), Defesa Civil, além dos
secretários de obras, Fábio Vieira, e da Defesa
Social, Braz Azevedo, se reuniram com moradores
do distrito de Bandeirantes e responsáveis pelo
loteamento Novo Horizonte. A reunião teve como
objetivo encontrar soluções viáveis para resolver
os problemas acarretados pelo rompimento da rede
pluvial do loteamento, que ocasionou a entrada de
lama nas casas localizadas próximas ao
empreendimento.
De acordo com o secretário de Obras,
Fábio Vieira, os responsáveis pelo loteamento
farão de imediato um abaulamento para dentro do
espaço e uma caneleta maior do mesmo lado para
facilitar o escoamento de águas pluviais. Além

A GRANDE CAMPEÃ DOS JOGOS ESCOLARES DE MARIANA É A ESCOLA
ESTADUAL DOM SILVÉRIO
do bairro Vila Maquiné. A Prefeitura de
Mariana parabeniza a escola campeã pela
vitória e a todas as unidades escolares
participantes pelo empenho e
comprometimento com o esporte!

A cidade conheceu, na sexta-feira
(27), a grande campeã dos Jogos Escolares
de Mariana (JEM): a Escola Estadual Dom
Silvério. Em sua 28ª edição, a competição
reuniu centenas de alunos e proﬁssionais
das 20 escolas participantes entre elas
municipais, estaduais e privadas que
competiram em diferentes modalidades
como futsal, handebol, basquete, vôlei,
peteca, tênis de mesa, dama, xadrez,
ciclismo e atletismo.
A Escola Estadual Dom Silvério
conﬁrmou o título com 223 pontos. As
disputas aconteceram na Arena Mariana,
no Centro de Referência à Criança e
Adolescência (CRIA), CVDR e na quadra Fotos: Fábio Júlio.

Conﬁra abaixo a classiﬁcação ﬁnal:
1º lugar – Escola Estadual Dom Silvério
(223 pontos).
2º lugar – Escola Estadual Ensino Médio
Cabanas (178 pontos).
3º lugar – Escola Estadual Monsenhor
Morais (117 pontos).
4º lugar – CEMPA (59 pontos).
5º lugar – Escola Benjamim Guimarães
(58 pontos).

ELETROMAR
Luz para sua vida
Lâmpadas de LED com até 40% de desconto
Luminária plafon 25cm para 01 lâmpada

Lâmpada de LED 7W só

VENHA NOS
VISITAR!

R$19,99

R$9,99

Melhores marcas..
Melhores preços.. E MUITO

MAIS...

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
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Av. Manoel Leandro Correa - 400 - Mariana/MG - 3557-1344

OURO PRETO RECEBE EMPRESÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
E DE GOIÁS

Foto: Divulgação / Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio

Ouro Preto recebeu na última
quarta-feira, 25, a visita de grupo de
empresários do Distrito Federal e do Estado
de Goiás, vinculados ao SEBRAE-GO. O
encontro teve o intuito de conhecer o
funcionamento dos atrativos e a gestão do
turismo da região do Circuito do Ouro.
O interesse dos empresários de
Estado de Goiás partiu dos resultados das
pesquisas realizadas no início do ano, que
pontua a cidade de Ouro Preto com a maior
taxa de sobrevivência de pequenos
negócios do Brasil e os números do turismo
da cidade que demonstrou um grande
crescimento nos últimos meses.
O encontro contou com a presença
d o p r e s i d e n t e d a A C E O P, Va l m i r
Maximiano, do diretor do Ouro Preto e
Circuito do Ouro Convention & Visitors
Bureau, Wiliam Adeodato, representantes

da ABIH de Ouro Preto, de Antônio
Tavares e Sônia Viana, e do secretário de
Turismo, Indústria e Comércio, Felipe
Guerra.
O secretário de turismo
apresentou o modelo de gestão do turismo
da cidade e a relação desta, com o Circuito
do Ouro.
“Ouro Preto é considerada um caso de
sucesso no turismo em Minas Gerais. Na
ocasião, apresentamos a Política Pública
d e Tu r i s m o , ﬁ z e m o s u m a b r e v e
apresentação do Plano Municipal de
Turismo e mostramos como as articulações
com as entidades que participam do
processo da cadeia do turismo em Ouro
Preto, contribuem para o
desenvolvimento”, aﬁrma Felipe.
Antoninho Tavares apontou a
atuação do setor hoteleiro nas atividades

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

0
99, 0
2
$
R
A.V

econômicas, na geração de negócios e no
desenvolvimento do turismo: “É necessário
que as entidades sejam formalizadas, a
exemplo de Ouro Preto, cada entidade
desenvolve o seu papel. A ABIH, que é
voltada para os hoteleiros, contribui com
suas competências e fortalece a rede, pois o
turismo não sobrevive se não houver uma

associação, de preferência regional, para a
categoria”, declara.
A reunião da Missão dos
Empresários com o SEBRAE-GO foi
realizada na Casa de Gonzaga e logo após,
os participantes visitaram os atrativos da
cidade de Ouro Preto e um passeio na cidade
de Mariana.

Praticidade, conforto, economia, preço e design?
Tem tudo isso na Yamaha NEO 125. O que você está
esperando para adquirir a sua e facilitar do dia a dia?
*ATENÇÃO: QUEM ADQUIRIR UM MOTOCICLETA 0KM NA HUCAMOTOS YAMAHA E
APRESENTAR UM EXEMPLAR DESTA EDIÇÃO DO JORNAL, GANHARÁ UM BRINDE!

À vista R$7.990,00 + frete ou entrada de
R$3.382,00 + 12x R$484,00 TAXA ZERO!
Modelo NEO 125 UBS ano/modelo 2017/2017. Preço Público Sugerido: R$ 7.990,00 à vista, sem frete. Preço de Venda R$ 8.453,00 à vista (base ICMS 12%) com frete incluso no valor de R$ 463,00, ou ﬁnanciamento na modalidade de CDC em 48 meses: Entrada de R$ 0,00 (0%) e parcelas mensais ﬁxas e
sucessivas de R$ 315,00. Taxas de juros de 1,99% a.m. e 26,68% a.a. Custo efe vo total (CET) 37,33% a.a., IOF no valor de R$ 36,72. Seguro de proteção ﬁnanceira no valor de R$ 460,18. Valor total a ser ﬁnanciado R$ 9.663,90 e valor ﬁnal total (com encargos de ﬁnanciamento) de R$ 15.120,00. Em 12 meses:
Entrada de R$ 3.382,00 (40%) e parcelas mensais ﬁxas e sucessivas de R$ 484,00. Taxa de juros de 0% a.m. e 0% a.a. Custo efe vo total (CET) 29,11% a.a., IOF no valor de R$ 21,98. Valor total a ser ﬁnanciado R$ 5.806,98 e valor ﬁnal total (com encargos de ﬁnanciamento) de R$ 9.190,00. Em 24 meses: Entrada
de R$ 2.536,00 (30%) e parcelas mensais ﬁxas e sucessivas de R$ 313,00. Taxa de juros de 0,99% a.m. e 13% a.a. Custo efe vo total (CET) 26,89% a.a., IOF no valor de R$ 25,20. Valor total a ser ﬁnanciado R$ 6.656,20 e valor ﬁnal total (com encargos de ﬁnanciamento) de R$ 10.048,00. Para o cálculo da CET foi
considerada a tarifa de cadastro de R$ 490,00 e valor médio de registro de contrato de R$ 224,00. Carência de 30 dias para pagamento da primeira parcela de ﬁnanciamento. Condições válidas exclusivamente para ﬁnanciamentos realizados pelo Banco Yamaha Motor do Brasil S.A., limitadas a 250 unidades
de cada modelo (independente do plano) de 01/10/2017 à 31/10/2017, apenas nas Concessionárias par cipantes. Para o cálculo da CET foi considerada a tarifa de cadastro de R$ 490,00 e valor médio de registro de contrato de R$ 224,00. O valor da taxa de registro de contrato pra cado em cada Estado
altera o valor da parcela de ﬁnanciamento divulgada. Conﬁra o valor da taxa de registro de contrato vigente e ICMS no Estado de emplacamento da motocicleta no ato da compra. O cliente ao contratar o seguro de proteção ﬁnanceira terá os bene cios do produto de seguro proteção ﬁnanceira Cardif. Em
caso de perda de emprego por demissão sem justa causa para CLT ou incapacidade temporária para autônomos, há quitação de até 6 (seis) parcelas do ﬁnanciamento no limite máximo de R$ 1.500,00 por parcela. Consulte condições gerais do seguro e a CET no momento da contratação, assim como demais
condições de taxas sem seguro. Consulte também condições em até 50 meses. Crédito sujeito à aprovação. As motocicletas Yamaha estão em conformidade com o Promot (Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares). SAC Produtos: (11) 2431-6500 - sac@yamahamotor.com.br. Central de Relacionamento com o Cliente Banco: (11) 2088-7700 – SAC Banco: 0800-774-8283 - sac.banco@yamaha-motor.com.br. CAS - Atendimento ao Deﬁciente Audi vo ou de Fala: 0800-774-1415. Ouvidoria: 0800-774-9000 - ouvidoria@yamaha-motor.com.br. A Yamaha se reserva o
direito de corrigir eventuais erros de graﬁa/digitação. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO. PRESERVE O MEIO AMBIENTE. PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS. CONHEÇA A AMAZÔNIA.

- Itabira: Av. Vereador Osório Sampaio 217, Vila Santa Rosa – tel: 3840-1677
- Mariana: Av. Nossa Senhora do Carmo 440, Vila do Carmo – tel: 3557-2656
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EM UM ÁRDUO TRABALHO DE
RECOMPOSIÇÃO, A CIDADE DE
MARIANA RECUPERA MAIS
DE 20 NASCENTES.
As nascentes dos nossos
rios são muito importantes. É por
isto que a Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Meio
Ambiente, trabalha arduamente
no processo de recomposição das
nascentes. Nos últimos meses
foram mais de 20 nascentes
recuperadas ou em processo de
recuperação.
As ações para a
recomposição das nascentes
acontecem de inúmeras formas.
Uma delas é a doação de mudas
para moradores. Ao serem
plantadas, as mudas ajudam no
fortalecimento das nascentes. Até
o momento, foram doadas mais de
800 mudas. Além da doação, a
Secretaria de Meio Ambiente
ministra orientações e educação
ambiental para os produtores
rurais com intuito de ajudar a
preservação de nascentes em suas
propriedades.
Mariana também foi
contemplada com o programa RIO
VIVO, do Comitê de Bacias
Hidrográﬁcas, o qual implanta
ações de recuperação ambiental e
melhorias na captação de água,

que em breve serão executadas. O
projeto irá contemplar cerca de
270 nascentes em imóveis rurais
da cidade, trazendo revitalização
dos corpos d'águas.
O Secretário de Meio
Ambiente, Rodrigo Carneiro,
acredita que todas estas ações
resultarão na melhoria da
qualidade da água em Mariana.
“Essas ações irão recuperar as
áreas em microbacias que se
encontram degradadas nos pontos
de captação de água para o
abastecimento público. Nascentes
re c u p e r a d a s a u m e n t a m a
quantidade e a qualidade da água.
Além disso, as palestras que a
secretaria está desenvolvendo
farão com que a população ﬁque
mais consciente com a
preservação de nascentes do
nosso município”, disse.
Os interessados que
desejarem receber mudas
precisam comparecer até a
Secretaria do Meio Ambiente e
solicitá-las. O endereço é: Centro
de Convenções - Praça JK, sem nº.
O telefone é: (31) 3558-6901.
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PARA POTENCIALIZAR OS MECANISMOS
DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO,
MARIANA DESENVOLVE NOVO
CÓDIGO AMBIENTAL
Depois da tragédia acometida na cidade,
município elabora documento feito pela
Secretaria de Meio Ambiente e a
Procuradoria do Município.

PROIBIÇÃO DA PESCA VAI DE FINADOS
AO CARNAVAL NA MAIORIA DOS RIOS
Desde a quarta-feira, 1º de novembro, a pesca
está proibida na maioria dos rios brasileiros por conta
do período de reprodução dos peixes – a piracema. O
“defeso”, como também é conhecido o período, vai até
o dia 28 de fevereiro de 2018. Ou seja, a partir do
Feriado de Finados ao Carnaval o pescador vai
precisar ﬁcar atento sobre o que está permitido e
também sobre os locais onde a pesca deve “abrir” mais
cedo.
Vale destacar que em Mato Grosso o período
de proibição em rios estaduais começou no dia 1º de
outubro e vai até do dia 31 de janeiro. Já em Corumbá,
no Mato Grosso do Sul, a expectativa é que a pesca
seja liberada na calha do Rio Paraguai durante o
Carnaval, que em 2018 será entre os dias 10 e 14 de
fevereiro.
Alguns rios muito visitados estão incluídos no
período de Finados ao Carnaval. É o caso das bacias do
Rio Paraná e do Rio Araguaia. Já na do Rio Paraguai a
proibição começa a partir da segunda-feira, dia 6, logo
depois do Feriado, e vai até o dia 28 de fevereiro.
Na época de piracema, vale destacar que a
pesca continua liberada nas modalidades embarcada e
desembarcada, mas apenas de espécies não nativas do
local. Um exemplo é a pesca de tucunarés na bacia do

Foto: Reprodução / Revista de Pesca Esportiva.

Rio Paraná nas proximidades dos reservatórios de
hidrelétricas. Em caso de dúvidas, o pescador deve
sempre consultar a Polícia Ambiental competente, a
ﬁm de evitar multa, apreensão de equipamentos e o
processo por crime ambiental.

Dia 5 de novembro
de 2015: a maior tragédia
ambiental da história do
Brasil. Comunidades
como Bento Rodrigues e
Paracatu foram devastadas
pela lama de rejeitos
oriunda do rompimento da
barragem da mineradora
Samarco. Além de vidas
perdidas e dos danos
socioeconômicos
causados, a tragédia afetou
e atingiu diretamente o
meio ambiente. Diante da
nova realidade, o
município tem se
reinventado e elaborado,
nesse tempo, formas de
ampliar e fortalecer as
ações da Secretaria
Municipal de Meio
Ambiente de Mariana.
Está prestes a ser
sancionada pelo prefeito
de Mariana, Duarte Júnior,
o Código Ambiental do
Município, que vai
orientar de forma mais
objetiva os atos ambientais
na cidade. “Pela primeira
vez na história de Mariana,
vamos ter um código
ambiental. Tiramos
grandes lições após o
rompimento da barragem e
esse código é uma maneira
do município de estamos
empenhados em tratar o
nosso meio ambiente de
maneira séria e
responsável”, aﬁrmou
Duarte.
Promovido a
partir da parceria entre a
Secretaria de Meio
Ambiente e Procuradoria
Municipal, a nova lei
implementa a cobrança de
taxas pelos serviços
públicos prestados, ações
compensatórias
ambientais, novas
atribuições e composição
do Conselho Municipal de

Desenvolvimento
Ambiental (CODEMA).
Além disso, uma das
principais ferramentas é o
Fundo Municipal de Meio
Ambiente. Um fundo
gerido pelo Conselho
M u n i c i p a l d e
Desenvolvimento
Ambiental – CODEMA,
que auxiliará a atuação da
Prefeitura, com mais poder
de ação e decisão na
utilização dos recursos
d e s t i n a d o s
exclusivamente às
questões ambientais.
Para o secretário
de meio ambiente,
Rodrigo Carneiro, o
Código garante o aumento
dos instrumentos de
política ambiental.
“Agora, o município pode
acompanhar mais de perto
as ações e, com isso,
potencializar os
mecanismos de proteção
ambiental”, disse. A
procuradora do município,
Inez de Lima, considera
que o projeto traz em seu
conteúdo uma legislação
mais robusta, capaz de
melhorar e contribuir para
os trabalhos do município.
“Além de ser uma
proposta inovadora em
nossa região, a
regulamentação respeita o
interesse da comunidade
marianense”, pontuou.
O C ó d i g o
começou a ser elaborado
em janeiro e seguiu
cronograma de
apresentações para que
todos os segmentos
envolvidos pudessem
acompanhar com
transparência o processo
de implantação, além de
contribuir na construção
do regulamento.
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Ofertas
Quentíssimas
no verão, é no

Varejão
Pra você encher
Varejão Popular

o carrinho
Ofertas válidas no período de 01/11 a 15/11 ou enquanto durarem os estoques
Margarina Qualy
500g

R$4,29
un.

Wafer Aymoré Danix Leite Pó Pink 400g
pct
115g

Arroz Beira Rio T1
5kg

Papel Hig Mili L12 P11x60

R$ 10,99
un.

R$ 1,69
un.

R$ 9,49
un.

Azeitone Verde La Lingüiça Paladar Coxa Sobrecoxa
Preferida 500g
Rivelli kg
Churrasco

Feijão Carioca
Tryumpho T1 1KG

Sabonete Lily
90g

R$6,99
un.

R$0,69
un

Creme Dental Oral
B 1.2.3. 70g

Detergente Limpol
500ml

R$8,65un R$6,99un R$7,99kg R$ 4,69un R$ 2,99un R$3,19un R$1,69un

R$ 1,39un

Panettone Santa Amália
400g Chocolate e Frutas

Cerveja Skol
473ml

Av.Getúlio Vargas, 100 ( aberto aos domingos de 8:00hrs ás 18:00hrs)
Rua Zizinha Camelo, 2 - Centro - Mariana / 3558-6669 | 3557-3848
Fermar Serralheria
Éder

31| 9 8467-6764

Rua Paraná, 189 - Colina - Mariana - MG

Rodovia MG 129 - 160 - Gogô - Mariana
(31) 9 8795-8003

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O 1° SIMPÓSIO MINEIRO DE
EMERGÊNCIAS E DESASTRES
A participação popular é
um elemento essencial no
processo de construção de
políticas públicas. Por isso,
a Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Mariana, em
parceria com a Secretaria
Estadual de Saúde,
promove nos dias 6 e 7 de
novembro o 1° Simpósio
Mineiro de Emergências e
Desastres.
Com o tema

“Construindo o cuidado na
Saúde”, o evento tem como
objetivo reunir
proﬁssionais e especialistas
em emergências em saúde
pública e desastres para
discutir, avaliar e construir
intervenções na área. Além
disso, será feito um balanço
das ações articuladas e
construídas como resposta
ao rompimento da
barragem de Fundão, em

2015.
P a r a
o
Coordenador da Rede de
Atenção Psicossocial,
Sérgio Rossi, é
fundamental a participação
das comunidades atingidas.
“Vamos abrir espaço para
os atingidos contribuírem
na construção de estratégias
de cuidado em saúde. Por
este motivo, contamos com
a presença de todos”, disse.

O 1° Simpósio
Mineiro de Emergências e
Desastres acontece a partir
das 13h, no Centro de
Convenções, e é aberto para
toda a população. As
inscrições podem ser feitas
p e l o
l i n k :
https://www.sympla.com.b
r/i-simposio-mineiro-deemergencias-e-desastresconstruindo-o-cuidado-nasaude__206172.
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CHEFE DO EXECUTIVO EMPOSSA CONSELHO MUNICIPAL
DE ESPORTE

Foto: Samuel Consentino | Prefeitura de Mariana

Empossados na quarta-feira
(25), pelo Chefe do Executivo da cidade
de Mariana, Duarte Júnior (PPS), os
novos membros do Conselho Municipal
de Esporte. O conselho conta com 10
membros titulares, sendo 5 do poder
público e 5 da sociedade civil.
“Esperamos que o novo conselho
seja eﬁciente no acompanhamento da

execução das políticas públicas de
esporte. Mais autonomia é essencial, em
conjunto com a Secretaria de Educação e
Desporto, nas tomadas de decisões.
Pedimos para os membros também a
agilidade no plano de ação para os
recursos advindos do ICMS esportivo
para correta e justa aplicação”, disse o
prefeito Duarte.

Segundo o assessor técnico de
Desportos, Wagner Ramos, a nova
diretoria busca aprimorar a assistência em
relação às entidades esportivas e efetivar a
capacitação para captação de recursos
junto aos governos Estadual e Federal.
“Dividimos em eixos de
trabalhos para delinear as nossas ações.
Criamos a comissão de eventos

esportivos, bolsa atleta, transporte,
infraestrutura e fundo municipal de
esporte”, comentou. As reuniões do
Conselho Municipal de Esporte são
abertas para a comunidade e acontecem
todas as primeiras quartas-feiras do mês.
O próximo encontro está será realizado no
dia 1º de novembro, às 19h30, no
UAITEC Mariana.

ALUNOS DE BENTO RODRIGUES, DISTRITO DE MARIANA PROMOVEM
LANÇAMENTO DE LIVRO.
Dois anos depois da maior tragédia
ambiental da história do Brasil, os
alunos da Escola Municipal Bento
Rodrigues, que foi destruída pela lama
da Barragem do Fundão e passou a

funcionar na zona urbana de Mariana,
lançam, no próximo dia 5, o livro “Do
passado ao presente: Futuro?
Reconhecendo o tempo!”, trabalho
escrito pelos alunos do 4º ano da

unidade escolar.
Durante o evento haverá
exibição do vídeo produzido pelos
alunos, apresentações teatrais e mostra
dos trabalhos realizados ao longo do

projeto, dentre outras ações.
Participe!
O evento acontece no dia 5 de
novembro, às 13 horas no Centro de
Convenções da cidade de Mariana.
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THIAGO COTA VIABILIZA DOIS VEÍCULOS
PARA VIGILÂNCIA DE SAÚDE DE MARIANA
E BARRA LONGA

Brandão

Consultório Odontológico

Um sorriso muda o dia!

Foto: Comunicação ALMG

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

Ao lado do prefeito de Barra
Longa, Elísio e do secretário Municipal
de Saúde de Mariana, Danilo Brito, o
deputado Thiago Cota participou da
cerimônia de entrega de dois veículos
Fiat Toro, 4x4, 0Km, para os respectivos
municípios, na quinta-feira (26/10), em
Belo Horizonte. Os veículos foram
viabilizados pelo deputado junto ao
Governo do Estado de Minas Gerais.
Segundo Thiago Cota, os
veículos serão destinados para a
Secretaria de Saúde dos municípios e
atenderão demandas de monitoramento
da qualidade da água, vigilância em
saúde e atividades de vigilância e

controle de peste e malária. “Os veículos
serão fundamentais para a nossa região,
principalmente pela quantidade de
estradas de terra nos nossos distritos e
um veículo com tração faz toda a
diferença nesse momento,
principalmente na época de chuva que se
aproxima,” aﬁrmou Thiago Cota.
O prefeito de Barra Longa,
Elísio, agradeceu ao deputado Thiago
Cota e ao governador Fernando
Pimentel pela conquista e ressaltou que
o veículo chega em boa hora, sobretudo
no combate aos focos do mosquito da
dengue em toda a região que cerca o
município de Barra Longa.
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*Polimento italiano
*Máquina de corte
com disco silencioso
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Qualidade e Elegância

E-mail: alumixvendas@hotmail.com

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

PODER EXECUTIVO BUSCA MAIS DE R$ 700 MIL
EM RECURSOS PARA A PRIMAZ DE MINAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Recursos serão destinados para a educação da cidade de Mariana.

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MARIANA/MG – SINDSERVMARIANA, devidamente e legalmente
eleito pelos ﬁliados, convoca todos os PROFESSORES NÃO OPTANTES AO PLANO
DE CARREIRA DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL para participarem da
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA DA CATEGORIA que será
realizada no dia 08/11/2017, quarta-feira, com PRIMEIRA CHAMADA AS 17:00
HORAS e SEGUNDA CHAMADA AS 17:30 HORAS, na sede do
SINDSERVMARIANA, situada à Rua Barão de Camargos, nº 191 – Centro –
Mariana/MG para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:
AVALIAÇÃO DO MOVIMENTO DA CATEGORIA;
RUMOS DO MOVIMENTO DA CATEGORIA;
ANÁLISE E DISCUSSÃO DO MOVIMENTO NO MUNICÍPIO;
DISCUSSÃO SOBRE REPOSIÇÃO DE AULAS;
OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES.
Mariana, 01 de novembro de 2017.
Francisco de Assis de Souza
Presidente
Foto: Samuel Consentino | PMM

Hotel Pousada Azul

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.

A atual administração tem se
esforçado ao máximo para garantir os
serviços essenciais, apesar da crise
econômica que atinge o município.
Considerando que a educação é uma das
áreas priorizadas, a Prefeitura vem se
empenhando em buscar, junto aos
Governos Federal e Estadual, recursos
ﬁnanceiros que possibilitem a
manutenção da qualidade do ensino
ofertado.
De acordo com a Secretária
Municipal de Educação, Juliana Alves,
o município tem realizado adesão a
programas implementados pela União
como o PROINFANCIA, EJA Novas
Turmas, Programa Brasil Carinhoso,
Programas de Alimentação e Transporte
E
scolar, que asseguraram o
ENDEREÇO: RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 1520 – MARIANA – MINAS GERAIS
recebimento
de aproximadamente R$
TELEFONE: (31) 99661-1030

Empresarial

540 mil em recursos que vêm sendo
destinados ao apoio e manutenção das
creches e da modalidade de educação de
jovens e adultos (EJA) e oferta de
transporte e alimentação escolar para a
educação básica.
Somado a isso, ainda no ano de
2017, a Secretaria de Educação espera
receber aproximadamente R$ 240 mil
referentes à adesão ao Programa EI
Manutenção, que garantirá melhorias
em nossos Centros de Educação
Infantil.
“Educação de qualidade é aquela que
propicia melhorias, sempre. Por isso,
não medimos esforços para conseguir
recursos a serem investidos em nossos
a l u n o s , p ro f e s s o re s e d e m a i s
funcionários”, destacou a Secretária de
Educação e Educação, Juliana Alves.

Parcelamos em até 6 x no cartão
Rua: Hélvio Moreira Morais, nº 70 - Vila do Carmo
Mariana - MG - Cep: 35420-000

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

31 3557-3269 / 3558-5307

E-mail: marmorariamariana@marmorariacascudo.com.br
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Memória , Cultura e educação,
A BANDA

com Marly Moysés, educadora
e Presidente da Confraria das
Gaveteiras

Confraria
Das
Gaveteiras

* Marly Moysés S. Araujo
Quebro hoje, sob pressão dos argumentos de Cilito, o 'mago'
da construção de telhados em Mariana, ﬁlho, sobrinho e pai de
músicos, além de conselheiro da Banda União XV de
Novembro, a promessa que ﬁz a mim mesma de só escrever
algo sobre ela, depois de ver resgatada e devidamente
divulgada, década por década, desde a sua fundação, a
memória de pessoas e feitos de importância fundamental nos
primeiros anos de sua trajetória histórica, que segue
desconhecida para a imensa maioria dos marianenses,
sobretudo os mais jovens.
Desde muito pequena aprendi, em casa, com avós e
tios, com meus pais, com os primos maiores, a chamá-la
assim: a Banda. A força de sua identidade dispensava outra
denominação. Até hoje não só eu, mas muitos marianenses
referem-se assim a ela e, quando falam, por exemplo, de sua
sede, dizem simplesmente “a sede da Banda”. E mais, não é
necessário dizer.
Circunstância como a de agora, véspera do
centenário de nascimento de um de seus grandes maestros,
Aníbal Walter, aliada à veemente cobrança de Cilito, após um
elogio que me emociona, obrigam-me a ceder, quebrando
minha promessa. “Gosto demais dos artigos que você escreve
ao Panﬂetu´s”, diz-me ele, enquanto mostra à minha ﬁlha
detalhes do projeto do telhado que está montando, “Só não
gosto”, prossegue, “de uma coisa: você nunca escreveu sobre
a Banda. Seu tio Jorge Marques foi maestro, seu irmão
Marcinho foi músico e você precisa escrever sobre essas
coisas...”. Tento explicar-lhe meus motivos e ainda meu receio
de parecer presunçosa falando dos meus, mas, aﬁnal, acabo
comprometendo-me a fazê-lo e ele segue lembrando
episódios do passado, quando seu pai, Heli 'Cabeludo' e seu tio
Dico, também tocavam na Banda. Por ﬁm, fala-me,
orgulhoso, sobre seu ﬁlho Aurimar Marcelo, estudante de
Direito, que além de músico da Banda é o principal
responsável pelo jornal 'A Banda em Destaque', de circulação
trimestral, já em seu quarto número.
Ante minha surpresa por não saber da existência de
um jornal local que já circula há mais de um ano – e não só

minha, como pude conﬁrmar mais tarde, mas de inúmeras
pessoas leitoras assíduas de jornais como eu, Cilito promete
mandar-me e o faz no dia seguinte, as publicações que leio de
um só fôlego, encantada com a feliz iniciativa. Essa leitura
reforça minha convicção acerca da existência de lacunas
profundas nos relatos recentes sobre o itinerário da Banda no
passado. Ligo, então, para a prima Yeda, ﬁlha de tio Jorge, o
Maestro, a meu ver, também esquecido...
Em compridas conversas telefônicas Yeda, João
Batista (Titá), seu irmão, dono de prodigiosa memória e eu,
vamos lembrando passagens contadas por nossos ancestrais
sobre os primeiros passos da Banda. De como avô Miguel
Antônio, jovem libanês de apenas 20 anos, veio ter em
Mariana em 1890 e, encantado com a beleza de nossa avó,
decidiu ﬁcar; de como, depois de casado com avó Sinhá,
instalou-se com a família no Hotel Central, no Jardim e
enquanto proprietário do prédio cedeu, por vários anos, um
salão do andar térreo ao lado de suas lojas para os ensaios da
Banda; de como o primogênito de seus 12 ﬁlhos – sete homens
e cinco mulheres – e futuro maestro, Jorge, nascido em 1895,
aos 6 anos acompanhou, ao lado do pai, um imigrante
devotado às artes e à cultura, o nascimento da Banda e, em
1915, discípulo que era do genial maestro Antônio Miguel
assumiu, com apenas 20 anos de idade, a regência, quando o
titular adoeceu... De como tio Jorge, que além de músico e
compositor, era também um homem de teatro e, para aquisição
de uniformes para os músicos, organizava espetáculos
teatrais, saraus e outros eventos culturais para arrecadar
fundos... De como, desde a adolescência, iniciou-se na arte da
composição musical criando belas peças semiclássicas que,
mais tarde, a própria Banda executaria sob sua regência... De
como a “troupe” - grupo de teatro que reunia moças e rapazes
marianenses - sob a direção de tio Jorge tornou-se ao lado da
Banda, um importantíssimo instrumento de desenvolvimento
cultural e de revelação de talentos (dela participaram nossos
tios, meus pais e numerosos amigos seus)... De como, em
1930 a Banda, sob a regência do Maestro Jorge Marques,
participou da homenagem ao Presidente Olegário Maciel,

Conheça nossa padaria e se encante por nossos quitutes!

Rua Piauí, nº 208/A. Bairro Colina. Mariana-MG
Telefone: (31) 3557-2043
Email: padaria.andrade@yahoo.com.br

realizando em Belo Horizonte uma retreta memorável... De
como, também sob sua regência, a Banda tocou no Campo do
América, vencendo o concurso Negrão de Lima...
Das belas retretas no Jardim, muitos ainda se
lembram. Maestro, compositor, pianista exímio, o ﬁlho mais
velho de Miguel Antônio fascinava a todos tanto pelo seu
estilo de regência, quanto por sua sensibilidade na escolha do
repertório. Peças de Verdi, Vivaldi, Carlos Gomes, Villa
Lobos, Mozart eram presença frequente nas apresentações da
Banda, sob sua direção.
Os 12 ﬁlhos de avô Miguel Antônio, libanês que se
dedicou de corpo e alma a Mariana e ao Brasil, liderados pelo
primogênito, embora não tocassem na Banda, estudaram
música com o incentivo do pai e, à época do Cinema Mudo –
avô Miguel era proprietário do único cinema existente na
cidade – a trilha sonora dos ﬁlmes exibidos era executada
pela orquestra da família. Nessa orquestra, meu pai, João
Gabriel (Nonô) tocava ﬂauta.
Dos ﬁlhos de tio Jorge, Mozart foi o que herdou o
talento do pai, tornando-se um grande pianista. Márcio, meu
irmão, aﬁlhado de tio Jorge foi, dos sobrinhos, o único a fazer
parte da Banda.
Há alguns anos fui convidada pela Prefeitura de Ituiutaba, no
Triângulo Mineiro, para ministrar ali um curso para Diretores
das Escolas Municipais. Era o ano do centenário do
município e surpresa, ao abrir o livro-memória dos cem anos,
que me foi entregue, encontrei o Hino da Cidade, de autoria
dos marianenses Maestro Jorge Marques e sua irmã Mariinha
Marques, com suas respectivas biograﬁas. Todas as crianças
das escolas de lá conhecem essas biograﬁas.
A Banda pode e deve realizar, por meio do jornal 'A
Banda em Destaque', a difusão de sua retrospectiva histórica.
As próximas gerações precisam conhecer melhor, até como
referência e estímulo, quem fez e o que foi feito em seu
passado, tanto recente quanto remoto. Para avaliar melhor o
presente e projetar, com mais segurança e entusiasmo, o
futuro.
* Coordenadora da “Confraria das Gaveteiras*
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Educação Infantil

& Fundamental I

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

A PRIMAZ DE MINAS CONTINUA LINDA E DE BRAÇOS ABERTOS PARA RECEBER
COM CARINHO E CORDIALIDADE, TURISTAS DO BRASIL E DO MUNDO.

Fotos: Samuel Consentino | PMM

5 de novembro de 2015, um dia que
ﬁcou marcado para brasileiros, mineiros
e, principalmente, para os marianenses.
Mariana, a primeira Capital de Minas,
foi notícia em telejornais, rádios,
impressos e redes sociais. Notícia, não
por sua história, mas, por ser palco da
maior tragédia ambiental do Brasil.
Mariana, a cidade que ﬁcava próxima a
Ouro Preto, ganhava o mundo e
chamava a atenção de quem ouvia seu
nome, não por ter um nome real,
homenagem a Maria Ana de Áustria,
mas, por ser a cidade devastada pela
lama. Era assim que era noticiada, como
a cidade que havia sumido do mapa.
O rompimento da barragem da
Empresa Samarco, que atingiu diversas
comunidades de Mariana, atraiu olhares
para a Primaz de Minas e soterrava a
história de uma das cidades históricas
mais importantes do Brasil. Quase dois

anos após o desastre e ainda há dúvidas
sobre como se encontra a cidade. O
Centro Histórico foi atingido? A cidade
continua intacta?
As respostas são muito simples!
Mariana está linda e bela! Está receptiva
e acolhedora! Quem visita o município
pode viajar pela história e vivenciar a
saga e a sina perigosa dos homens que
procuravam pelo ouro no interior das
montanhas mineiras, através de um
passeio na Mina da Passagem. Pode
também se deliciar com a culinária
marianense, conhecer distritos e suas
riquezas culturais e se encantar com seu
acervo patrimonial como as belas
igrejas, ricos museus e um imenso
conjunto de monumentos civis e
religiosos construídos no tempo do
Brasil Colônia. Visite Mariana e se
apaixone ainda mais por esse pedacinho
do Brasil

#MarianaContinuaLinda:
Diante de um cenário que afastava
turista da Primaz das Gerais,
marianenses Arlindo José da Silva e sua
mulher, Eliane Aparecida da Silva,
c r i a r a m a c a m p a n h a
#MarianaContinuaLinda.
A ideia surgiu logo após o
rompimento da barragem da
mineradora, no dia 05 de novembro de
2015, e teve como intuito divulgar a
cidade e evidenciar que ela está apta a
receber turistas. “Logo após o
rompimento, minha mulher postou um
álbum com fotos de Mariana em seu
perﬁl pessoal no Facebook usando essa
hashtag. Quando eu vi que o álbum teve
muitas curtidas e compartilhamentos,
decidi criar uma página com esse nome
pra divulgar mais Mariana e mostrar a
todos que ela continua linda”, explicou
Arlindo.

Nascida em 1696, como arraial
de Nossa Senhora do Carmo, Mariana, a
primeira Capital de Minas Gerais,
recebeu das mãos do presidente Getúlio
Vargas o título de Monumento Nacional
por seu signiﬁcativo patrimônio
histórico, religioso e cultural, em 1945.
Segundo o historiador marianense
Rafael Arcanjo Santos, em 1745 o Rei de
Portugal, Dom João V, elevou a então
Vila Real do Ribeirão do Carmo a
categoria de cidade, mudando, portanto,
seu nome para Mariana, uma
homenagem a Rainha Maria Ana de
Áustria. No dia 6 de Julho de 1945, em
homenagem a data bicentenária de
elevação a categoria de cidade, o
presidente Vargas erigiu em Monumento
Nacional todo o acervo arquitetônico,
urbanístico e paisagístico de Mariana,
dando a cidade o título de Monumento
Nacional.

@lojaballaiodegata
Ballaio de Gata

CAIXA POLIETILÊNO 1.000L ECOFORT
R$ 235,00 À VISTA
CÓDIGO: 011726

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

CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 5.000L FORTLEV
R$1.850,00 À VISTA!
CÓDIGO: 006512

PISO INCEFRA 45X45 REF: PD 33010
R$10,90 M² À VISTA!
CÓDIGO: 016110

Endereço: Rua Sen Bawden, 93, Mariana - MG
Telefone: (31) 3557-1605

Rua; Bom Jesus, 125, Centro - Mariana

(31) 98818-6026
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NA PRIMAZ C OM
VANDERLEY LÚCIO
A GRANDE DECISÃO DA COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA LEMA SERÁ NESTE PRÓXIMO FINAL DE SEMANA.
Neste sábado dia 04 de novembro a partir das 14hs no campo do Olimpic acontecerá a grande ﬁnal da competição
de futebol de campo edição 2017.
Na briga pelo título da segunda divisão a disputa será entre as equipes Vila Nova X Meninos da Vila e a partir
das 16 horas será a grande ﬁnal do título da primeira divisão entre as equipes: Olimpic X Bandeirantes.
Olimpic
leva a vantagem, pois venceu na primeira partida a equipe Bandeirantes pelo placar de 2 a 1, portando jogo por um
empate.

MARIANA PALCO DE SHOW DE LUTAS DE CONTATO - MAIS UMA COMPETIÇÃO A NÍVEL ESTADUAL FOI REALIZADA EM MARIANA.
Aconteceu no último dia 21 de outubro sábado de
07:30 às 18:00hs, na arena Mariana o 7º
C A M P E O N AT O M I N E I R O E S P O R T E
CONTATO, fazendo assim o encerramento da semana
mineira com lutas de Boxe, Kickboxing e Brazilian
Grappling que é uma nova modalidade que está sendo
trabalhada com os alunos da educação integral da escola
Dom Benevides.
Evento contou com a presença e participação
de mais de 150 atletas de Minas Gerais e Mariana foi
representada por várias equipes. O Mestre e Professor
Marciano, destaca a equipe de Brazilian Grappling
composta por jovens alunos com idade entre 06 e 14
anos matriculados na Educação Integral da Escola
Estadual Dom Benevides e também os alunos do “Na
QUADRA”, um projeto social que acontece nos dias de
terças e quintas-feiras na Arena Mariana em que atende a
jovens com idades variadas e de todos os bairros da
cidade de Mariana, deste projeto o professor destaca os
atletas: “Matheus Senra” e Douglas Renato, ambos
moradores do bairro Colina e estão matriculados na
escola CEMPA estes dois atletas deram um Show de

Boxe durante o evento. O evento contou também com
alunos do projeto QUEM LUTA NÃO BRIGA, que
trabalha com alunos do bairro Rosário e matriculados na
escola Dom Luciano.
Os projetos mencionados são de iniciativa
do Mestre Marciano Anderson e sua equipe que já vem
se envolvendo nesta linha de trabalho marcial e social há
anos.
Os alunos da equipe do CRIA também
participaram deste evento, já os outros atletas que
participaram são das cidades de Viçosa, Ouro Preto,
Contagem, Betim, Belo Horizonte, Ubá, Itabirito, Nova
Lima, Ibirité e Nova Era.
O evento teve a presença e supervisão do
presidente da COFEEBC - Confederação Brasileira
Esporte e Contato, Mestre Luiz Carlos que é da cidade
de São Paulo.
Este evento teve vários objetivos entre eles
tornar público os novos FAIXAS PRETAS da
confederação: Professor Mauro Claudino, Professora
Deysiane de Jesus Oliveira Senra, Professor Brayan
Filipe Deusdeth, Professor Luiz Henrique de Oliveira,

Professor Elessandro Cezário Ramos, Professor
Gustavo Gomes Pereira. Estes proﬁssionais das artes
marciais participaram do curso nacional de capacitação
técnica juntamente com outros proﬁssionais: Mestre
Marciano Anderson, Mestre Magno José da costa,
Mestre Elair, Mestre Anderson Eleuterio, mestre
Emerson Corgozine, e os atletas Madson Vitor, Philipe,
este curso é uma exigência técnica para atuar como
arbitro e jurados de lutas em eventos da CONFEBC e da
FECEMIG.
Com os resultados obtidos, os atletas que
foram 1º colocado em sua categoria e estão devidamente
ﬁliados na Federação de Esporte Contato de Minas
Gerais e na Confederação Brasileira Esporte Contato,
conseguiram garantir sua vaga para Copa Brasil que
acontecerá em Dezembro na cidade de São Paulo.
PALAVRAS DOS MESTRES MARCIANO E
ORGANIZADOR DO EVENTO:
Diante do sucesso deste evento o Mestre
Marciano Anderson de Jesus e representante da
comissão de organização e realização agradece a todos
os colabores: Prefeitura Municipal de Mariana,

CONFBEC, FECEMIG, vereador Fenando Sampaio,
equipe da secretaria de esporte, Conselho Esportivo de
Mariana, equipe da secretaria de saúde, Bombeiro Civil
de Mariana, Fit Lines, Vigas 3D, Studio Arions,
Comercial Santa Eﬁgênia, Supermercado Dioguense,
Uppercut, loc 85, Helus Academia, WFT internet Banda
Larga, Designe Odonto, Monumento Epis, Ramos
Teixeira transportes, diamante Vidros, Chaveiro
chaveco, lava jato Cabanas, Distribuidora Santa Rita, Jó
philipe Esportes, performance academia, Droga vida,
PR-Representações, Mariana Arte Pedra Sabão, Mistura
ﬁna, KE- Assessoria, Atenas Eventos, Maximun
Academia, Blitz lanchonete e pizzaria, Casa de Carne
Bom Sabor, Academia Ritmos, Sorveteria Kelo Mais,
Rápido Lagartixa, Gigantes de Aço BH, Equipe VDM –
TEAM, Vanderley, coordenador do Projeto Alferes,
Equipe da escola Dom Benevides e todo o público que
esteve presente.
“O centro de treinamento
Marciano localizado na rua Vinhático 370 Rosário tem
grande prazer e compromisso em capacitar e reciclar
todo o seu corpo de gestão esportiva marcial sempre que
se ﬁzer necessário”.

Semana que vem
muito mais notıćias!
Fiquem ligados!
Até mais!

_____________________________________________
20
facebook.com/JornalPanetus

Empresarial e Notícias

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

02/11/2017 a 09/11/2017

98529-4754

facebook.com/JornalPanetus

Sociais da Leticia Aguilar,
Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem
prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça
prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do
que errar por omitir. (Augusto Cury).
Um dia você ainda vai olhar pra trás e ver que os problemas eram, na verdade, os
degraus que te levaram à vitória.

Dica da Lê ..

* Se a vida se tornar uma barra, coloque as anilhas, apoie nas costas e agacha.
*Dica de beleza: Gelo para xar a maquiagem: a pele humana é formada por milhões de poros, que podem atrapalhar na hora da
maquiagem. Se você não possui um primer para ser usado antes da base, do corretivo e do pó, o gelo é seu melhor amigo. Com algumas
pedrinhas embrulhadas em um pano limpo e macio, você tem uma compressa para usar no rosto. Pressione levemente, sem esfregar. Isso
fechará os poros e permitirá que a maquiagem que mais “prossional”.

Visitas em nosso escritório..

Sérgio - Sócio proprietário da Point Cell em uma
rápida visita em nossa sede! Simpatia em pessoa!

Taj Mahal vem aí com muitas novidades! Nossos
Preto Decor, Valmir Gesso e Renova Tintas entregando
os prêmios ao ganhador do bolão, Filipe Marcelino! amigos Rodrigo e Arlisson garantem muita diversão!

F os da semana..

Angelo Recebendo na sede do Jornal Panﬂetu’s,
nosso querido amigo Rui Souza! Esse é nota 10!

F os de alguns ganhdores
do carnê: Circuito Aproveite!

O Álvaro Filho completou 3 anos no dia 27/10 e o
papai Álvaro no dia 02/11! Desejamos tudo de
melhor na vida dessa família linda e feliz!
Lembrando que a Lílian foi a ganhadora do sorteio
da Favo de Mel e teve a festa de seu ﬁlho decorada!

Encontro de magistrados de Minas Gerais do MP!
Na foto: Primeira Dama Regiane, Prefeito Duarte
Júnior, algumas funcionárias da prefeitura, Dra.
Gisele Rocha, Dra. Inês, Dra. Taís, Dra. Danielle!
Quanta elegância!

Marinalva Ana - Seu namorado

Guilherme Carvalho resgatou o carnê

Iaponara Letícia

Eventos da semana...

Rita Felipe

Divirtam-se!

NOV - 3 -Kelmer - Mariana/MG, Ponte Nova/MG & Juiz de Fora/MG - Sex 20:00 ·
Sesi Mariana · Mariana
NOV - 4 - Ordenação Sacerdotal dos diáconos Leandro e Lucas - Sáb 10:00 ·
Paróquia Santa Egênia · Ouro Preto

NOV - 4 - Saudade da Elis (As Aparências Enganam) -Sáb 20:00 · Casa da Ópera ·
Ouro Preto
NOV - 5 - Desculpa Qualquer Coisa em Mariana - Dom 20:00 · Sesi Mariana ·
Mariana

