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A CIDADE DE MARIANA A EMPRESA POINT CELL É ESPECIALIZADA EM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CELULARES E TABLETS, NOTEBOOKS E
DESKTOPS ALÉM DE REALIZAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA ÁREA.
A empresa atua com proﬁssionalismo, agilidade e compromisso em atender bem seus
clientes, fornecendo serviços de extrema qualidade.
C ON

FIRA PÁG. 08

SERVIDORES PÚBLICOS
ESTÃO CADA VEZ MAIS
ENDIVIDADOS.

FIRA PÁG. 12
C ON
INVASÕES NA
CIDADE DE MARIANA.

FIRA PÁG. 15
C ON
MARIANA RECEBE A 6ª
EDIÇÃO DO ENCONTRO
DE VOO LIVRE.

O Instituto de Beleza Soliane Dias Realizou
a maquiagem e o cabelo na funcionária Andressa!

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 -

FALA SÉRIO? – com

Darcy Pereira de Carvalho

Diretor de Redação / Jornalista Responsável 20.483

MARIANA E A OPOSIÇÃO CRITÍCA
A Primaz de Minas é sem dúvida uma
cidade acolhedora e a prova deste acolhimento
está em seus empreendedores que buscam
alinhar o progresso com o desenvolvimento.
Analiso o poder executivo e vejo a diﬁculdade
em organizar algumas tarefas, vejo inclusive
que existem pessoas nomeadas que diferem da
posição do chefe do executivo, isso é motivo de
desorganização. Quando ao certo, todos devem
comungar do mesmo desejo do chefe do
executivo.
Por este motivo é que existem
funções e representações, ou seja, cada um deve
ﬁcar no seu lugar e apresentar seu serviço de
forma a honrar sua função, priorizando a
excelência em atender todos de maneira igual.
Entretanto, assistimos nas reuniões
da câmara de Mariana o formato em que a
oposição vem desenvolvendo, no sentido de
ﬁscalizar, criar leis e na sistemática solicitação
da presença do executivo para que juntos
possam buscar melhorias para a cidade e a
população.
O papel da oposição é esse mesmo,
aﬁnal não foram eleitos no mesmo palanque, e o
que não é certo para os opositores, deve ser
criticado de forma veemente no sentido de que a
sociedade adquira conhecimento do que
realmente acontece na casa do povo.
Portanto, se não houver oposição nossos

parlamentares fariam do mesmo modo que
muitos ﬁzeram em gestões anteriores,
aprovando projetos que estão na contramão do
desenvolvimento da cidade.
Ressalto a desnecessidade das inúmeras obras
realizadas nos últimos anos que não trouxe a
Mariana o que de fato foi proposto, os nobres
parlamentares votaram e as grandes obras estão
inacabadas e geraram milhões de reais em
prejuízo ao cofre público, esses milhões de
reais fazem falta atualmente, inclusive
poderiam inﬂuenciar no retorno do tempo
integral e de inúmeros programas que poderiam
ter um valor maior.
Acredito, por ﬁm que os nossos representantes
devem agir com imparcialidade e que o dever
dos poderes, executivo e legislativo devem
atuar com o propósito de beneﬁciar
exclusivamente a população que vota e que
quer ver trabalho sem promessas.
O jornal Panﬂetu´s é um veiculo imparcial que
auxilia a gestão pública com criticas
construtivas que de fato podem fazer a
diferença no cenário politico de nossa cidade. É
preciso trabalhar arduamente, aﬁnal vocês
políticos são nossos representantes, queremos
ver atuação e não a defesa individual queremos
ver trabalho e não a morosidade.
Pense nisso!
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O IMPORTANTE É SÓ “ORDEM E PROGRESSO”?
Estamos passando, sem mensurar sua
extensão, por um período político, econômico e
por que não dizer jurídico, bem conturbado e com
referência de valores bastante contraditórios e
questionáveis. Indo diretamente aos fatos que por
si só são públicos, notórios e inequívocos. O
“lema” do atual governo federal é “Ordem e
Progresso”. Pouco criativo, mas pelas
circunstâncias “tá valendo”. O que me intriga é
que aos poucos estamos construindo um “tema”
(aﬁrmo ser de minha autoria) que poderíamos
chamar de “para o Brasil não para, deixem essa
turma governar”. Pode parecer pesado, estranho,
mas é nossa realidade. Vejamos!
Lá atrás quando estávamos no
processo de cassação da chapa Dilma-Temer,
ouvimos por parte do Ministro Gilmar Mendes
(TSE) que teríamos que ter “respeito à soberania
popular e à estabilidade política do país e (...) não
se substitui um presidente da República a toda
hora, ainda que se queira”. Parece que o apelo
propagou-se pelos quatro cantos. O próprio
Supremo já acumula uma relação incontável
processos contra “o governo, seus membros e
seus apoiadores parlamentares”. Tentam criar
imunidade por todos os lados (constitucionais ou
não) para salvaguardar a própria pele. E a Lei?
Ela pode esperar “para o Brasil não parar”.
Com isso o volume de denúncias
sofreu signiﬁcativo aumento. Empréstimos

literalmente via “mala direta” tornou-se quase
que corriqueiros. Senadores, deputados,
ministros e até o Presidente ganharam destaque
pelo conjunto da obra: corrupção (passiva e
ativa), formação de quadrilha, obstrução da
justiça ou tentativa. Ações com inúmeros e
incontáveis “indícios ilícitos” diversiﬁcaram-se.
Mesmo assim o discurso de perseguição política
mantem-se ﬁrme e o suporte e a maquiagem da
mídia é a mesma: “para o Brasil não parar,
deixem essa turma governar”.
Continuado o relato! Conselho de ética
sem ética. Blindagem por apadrinhamento ou
corporativismo sem qualquer descaramento. O
“toma lá, dá cá” via legalidade imoral (Emendas
Parlamentares) correndo “livre, leve e solto”.
Congresso e Judiciário, nem sempre nessa
ordem, travando ou adotando uma rixa quase
teatral. Por ﬁm (embora estejamos longe disso) a
mídia exaltando que as “Instituições
permanecem solidamente atuantes e
desempenhando seu papel mantenedor da
ordem”. Sabe de uma coisa? Acho que vou
começar a acreditar que a “AGRO: a IndústriaRiqueza do Brasil” é realmente “POP” e que o
resto deva ser mesmo privatizado. Até a próxima!
Comentários, sugestões, crítica e mandado de
condução coercitiva para:
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

É DE CINCO ANOS O PRAZO PARA AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONTRA DANOS CAUSADOS POR AGENTES
DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Nas hipóteses de acidentes ocorridos em
vias férreas, o prazo prescricional para a vítima
ingressar com ação de indenização contra a
prestadora de serviço público é de cinco anos.
Com base nesse entendimento, a
Quarta Turma do STJ, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de uma
concessionária de serviço público de
transporte ferroviário que alegava
prescrição trienal para não indenizar uma
mulher vítima de atropelamento.

Para o ministro relator, Antônio
Carlos Ferreira, várias decisões do STJ já
sedimentaram o entendimento de que, nas
ações envolvendo concessionária de serviço
público, o prazo prescricional é de cinco
anos conforme a Lei 9.494/97 , e não de três
anos, como prevê o Código Civil.
O Poder Legislativo sempre
procurou uniﬁcar o prazo prescricional em
cinco anos nas relações pertinentes às
entidades e aos serviços públicos. Destaco

que essa tendência vem sendo claramente
seguida pelo Poder Judiciário, que, por
analogia, tem aplicado o referido prazo em
várias hipóteses em que inexiste disposição
legal especíﬁca, destacou o ministro.
O ministro Antônio Carlos
manteve a decisão do TJRJ e enfatizou que a
Lei 9.494/97, de natureza especial, delimita
claramente que o prazo prescricional
quinquenal é válido para ações
indenizatórias contra danos causados por

REFLEXÃO DO JORNAL PANFLETU’S

agentes de pessoas jurídicas de direito
público ou privado prestadoras de serviços
públicos.
Tal diploma prevalece sobre a
norma geral do artigo 206, parágrafo 3º, V,
do CC/2002.
Para o relator, de modo geral, o
prazo é o mais adequado e razoável para a
solução de litígios relacionados às
atividades do serviço público, sob qualquer
enfoque.

Receitas e Temperos
PETIT GATEAU DE DOCE DE LEITE Acrescente a farinha peneirada e o açúcar,

INGREDIENTES
200 g de doce de leite cremoso
100 g de manteiga
2 ovos
2 gemas
1/2 xícara (chá) de farinha de trigo peneirada
1/2 xícara (chá) de açúcar
MODO DE PREPARO
Derreta em um refratário o doce de leite e a
manteiga juntos por 30 segundos no microondas (caso necessário, coloque mais 30
segundos)
Mexa bem até que ﬁque homogêneo
Acrescente os 2 ovos e as gemas, mexa com o
batedor de varas (fouet) até que tudo ﬁque bem
misturado
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misture bem (mas não mexa
exageradamente, seja delicado)
Deixe descansando na geladeira por 15
minutos
Depois do descanso, unte as forminhas com
manteiga e despeje a massa (não preencha a
forminha toda pois o bolinho cresce um
pouco, deixe um dedo ou 1 cm,
aproximadamente
Asse em forno preaquecido a 200º C por 8
minutinhos; esse tempo é variável, alguns
fornos demoram mais, outros menos
Observe se em cima do bolo está assado e
aperte com o dedo o meio (você vai perceber
que por dentro ainda está ''cru'', então estará
perfeito)
P a r a d e s e n f o r m a r, p a s s e a f a c a
cuidadosamente pelas bordas
Sirva quente com sorvete de creme ou de sua
preferência e pronto
O rendimento depende do tamanho das
forminhas, a minha deu 9 porções

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
As forminhas devem ser forminhas
separadas como as de empadas, senão, ﬁca
complicado desenformar (pode ser de
empadas ou aquelas de silicone, contanto
que sejam ﬁrmes).

A c e s s e
n o s s o
s i t e :
www.jornalpanﬂetus.com.br
Acesse nossa fan page:
www.facebook.com/jornalpanﬂetus
“O jornal Panﬂetu´s isenta-se de matérias
devidamente assinadas”
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CÂMARA DE MARIANA APROVA PROJETO DE LEI QUE VISA
SEGURANÇA EM RELAÇÃO À ATIVIDADE MINERÁRIA

O vereador Gerson Cunha (PSC) é autor do projeto que visa a
construção de uma atividade minerária mais responsável
Pensando no atual
cenário de alto índice de
desemprego e instabilidade
econômica na cidade, a Câmara
de Mariana aprovou em sua 30ª
Reunião Ordinária, nesta
segunda-feira (02), o Projeto de
Lei 72/2017. O PL, de autoria do
vereador Gerson Cunha (PSC),
tem como objetivo trazer mais
segurança para a cidade em
relação à atividade minerária.
Motivado pelo paradoxo
revelado após a tragédia
socioambiental do rompimento
da barragem de Fundão, o
vereador autor do projeto
acredita que o mesmo pode
contribuir com a construção de

uma atividade minerária mais
responsável.
“Ao mesmo tempo em que
se precisa combater os riscos da
mineração (evidenciados pelo
rompimento) é preciso admitir
que a cidade tem uma economia
fortemente atrelada a essa
atividade”, justiﬁca Gerson
Cunha. O PL, aprovado por
unanimidade e em única
votação, visa tornar obrigatório
que empresas mineradoras
informem ao Executivo o tempo
de vida útil de exploração e
explotação de toda mina
licenciada no território da
cidade. Além de outras
informações como, por exemplo,

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

0
99, 0
2
$
R
A.V

A Câmara aprovou o PL de Juliano Duarte (PPS) e Fernando Sampaio
(PRB) que visa instituir o desﬁle cívico de 7 de setembro no calendário
oﬁcial do município

eventuais paralisações de suas
atividades, desligamento de
mão-de-obra em grande escala,
entre outras.
De acordo com o
vereador, projetos semelhantes
foram aprovados em outros
municípios que também
admitem uma forte dependência
com a atividade minerária, como
é o caso da cidade de Itabirito. “O
projeto visa planejar ações
futuras, dar mais segurança ao
aprimorar a ﬁscalização e poder
gestar melhor a exploração
minerária em nosso município.”
aﬁrmou o autor do PL.
Também foi aprovado,
durante a reunião, o PL 92/2017,

de autoria dos vereadores Juliano
Duarte (PPS) e Fernando
Sampaio (PRB). O PL tem como
objetivo instituir no calendário
oﬁcial de eventos do município o
desﬁle cívico temático em
referência ao dia 7 de setembro.
De acordo com os vereadores
autores do projeto, o objetivo é
estimular a identidade nacional
em Mariana comemorando a
independência do país e
intensiﬁcando a memória da
data. Para os vereadores, a
identidade nacional contribui
para o sentimento de
pertencimento e identiﬁcação
com o país, fortalecendo a
unidade nacional.
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FUNDAÇÃO RENOVA LANÇA FUNDO DE R$ 40 MILHÕES PARA PEQUENOS
NEGÓCIOS NAS CIDADES IMPACTADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM
Desenvolve Rio Doce vai oferecer condições especiais de prazo e taxa de juros, em parceria com o Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo.
Para fomentar o
desenvolvimento econômico e
social dos municípios ao longo da
bacia do Rio Doce, a Fundação
Renova acaba de lançar o
Desenvolve Rio Doce, um fundo
de ﬁnanciamento de capital de
giro com recursos de R$ 40
milhões. A iniciativa, que oferece
condições especiais de prazo e
taxa de juros, resulta de um acordo
entre a Fundação Renova, o
Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG) e o Banco
de Desenvolvimento do Espírito
Santo (Bandes).
O projeto foi apresentado
em Mariana (MG), com a
participação do presidente da
Renova, Roberto Waack, hoje
(03). O ﬁnanciamento facilitado
visa a oferecer suporte a empresas
com capacidade de expansão e
recuperação econômica.
“O fundo disponibiliza
recursos para empreendedores
com fácil acesso, menos
burocracia e taxas de juros abaixo
do mercado. Essa é uma iniciativa
para reforçar a economia local,
com injeção de capital de giro
para as empresas. A porta de
entrada é o BDMG, que está
pronto para colocar o processo
em ação de imediato”, ressaltou
Roberto Waack.
Em Minas, o BDMG
estima ticket médio de R$ 38 mil
por empresa, o que resultaria no
atendimento de 800 empresas
com o aporte inicial de R$ 30
milhões. Em todo o período de

Foto: Comunicação Fundação Renova

vigência do fundo, que será de dez
anos, o número de operações pode
chegar a 3,4 mil num movimento
de recursos de aproximadamente
R$ 130 milhões em valores
nominais.
“Essa linha de crédito
dará folego para a economia
local. É fundamental o apoio às

micro e pequenas empresas. Elas
são as nossas grandes geradoras
de empregos nos municípios
impactados”, destacou o
presidente do BDMG, Marco
Aurélio Crocco.
“Todo recurso que chega
em condições especiais é sempre
bem-vindo, principalmente, na

realidade adversa em que vivemos
após o rompimento da barragem.
Há várias maneiras de acessar
esse fundo e aplicar para a
expansão de empreendimentos”,
explica o presidente da
Associação Comercial, Industrial
e Agropecuária de Mariana
(ACIAM), Geraldo Carvalho.
Nos próximos dias, o
fundo Desenvolve Rio Doce será
apresentado aos micro e pequenos
empresários em Linhares (ES).
No estado capixaba, serão
atendidos os municípios de
Linhares, Colatina, Marilândia e
Baixo Guandu. O Bandes prevê
ﬁnanciamento médio de R$ 20
mil. Com o aporte inicial de R$ 10
milhões, será possível atender a
um universo de 500 empresas.
Nos dois estados, o retorno dos
recursos, resultante da quitação
das prestações, ﬁnanciará novos
empréstimos.
Inscrições
Em Minas, as inscrições
podem ser feitas pelo site do
BDMG www.bdmg.mg.gov.br ou
por meio de correspondente
bancário. No site, o interessado
digita as informações solicitadas
pelo banco e tem o limite de
crédito calculado em uma hora.
Após este procedimento, caso o
limite de crédito seja aprovado, a
empresa deve imprimir o contrato
de ﬁnanciamento e enviar a
documentação solicitada para o
BDMG. Se a documentação
estiver correta, os recursos serão
liberados em até três dias úteis.

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
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VEREADOR ZEZÉ DE NEGO QUESTIONA NA CÂMARA FALTA DE
PAGAMENTO AO HOSPITAL MONSENHOR HORTA EM MARIANA
Na última reunião da Câmara que ocorreu no dia, 02 o
vereador José Jarbas Ramos Filho recebeu uma denúncia
em que o Hospital Monsenhor Horta estaria sem receber o
pagamento mensal por parte da Prefeitura de Mariana.
“A Prefeitura ao invés de tentar justiﬁcar o
injustiﬁcável deveria é fazer o pagamento imediatamente
ao invés de ﬁcar prometendo para o dia dez, os
proﬁssionais que trabalham e prestam serviços para o
hospital precisam receber e não podem ser penalizados
pela má administração do poder executivo. Que paguem o
que devem ao Hospital e deixem de rodeios. Nenhuma
Organização consegue manter os seus pagamentos dentro
da normalidade com quase dois milhões a receber. Não
vamos permitir que façam com o Hospital de Mariana o que
ﬁzeram com o de Ouro Preto, estamos de olho.” Disse o

vereador em seu discurso
A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Saúde,
esclarece a situação do convênio com o Hospital Monsenhor Horta.
Ao contrário do que vem sendo divulgado, o município
não possui débito de dois milhões com o Hospital. É importante
ressaltar que as instituições estão sempre em diálogo e que, apesar do
difícil momento econômico vivido em nosso município, a Prefeitura
tem priorizado a manutenção dos serviços essenciais básicos para a
nossa população e jamais deixará de arcar com os compromissos
relacionados ao desenvolvimento da cidade.
Diante desse cenário, é relevante ressaltar ainda que o
município fará sim o repasse para o Hospital como sempre fez. O
mesmo será realizado no próximo dia 10 de outubro. Aqui
priorizamos a transparência e temos, acima de tudo, responsabilidade
na execução de nossas ações.

STTROP ADQUIRI MAIS UM APARTAMENTO EM VEREADOR ADIMAR COTA QUESTIONA FALTA
GUARAPARI EM BENEFÍCIO DE SEUS ASSOCIADOS D'ÁGUA NO BAIRRO CABANAS EM MARIANA

Foto: Reprodução redes sociais

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários de
Ouro Preto, Mariana e Itabirito, Wanderson do
Sindicato ao lado de sua experiente diretoria
estiveram na quinta e sexta respectivamente nos
dias 28 e 29 de setembro em Guarapari para
conhecer as instalações da nova aquisição que
marcará a história do sindicato com a entrega do
apartamento em Guarapari, ES.
Parte da Diretoria esteve na cidade do
verão para os mineiros no sentido de ﬁscalizar e

conhecer a estrutura do AP Del Pietro, inventariar
e conhecer a estrutura para efetivar as informações
na base com os companheiros sócios.
O presidente garante que para os
próximos dias iniciará os agendamentos aos
associados. Mais uma conquista para associados
do STTROP, sem duvida está diretoria vem
trabalhando incansavelmente, buscando o que há
de melhor para os seus ﬁliados, seja sindicalizado,
faça já sua ﬁliação e garante benefícios para você e
sua família.

@lojaballaiodegata
Ballaio de Gata

Rua; Bom Jesus, 125, Centro - Mariana

A cidade de Mariana cresceu de forma
signiﬁcativa, com isso o consumo de água
aumentou e diﬁcultou o fornecimento.
Este fornecimento é realizado pelo SAAE
Mariana, que vem atuando de forma
inimaginável, ou seja, sem recursos, não
conseguindo fazer absolutamente nada,
deixando a população revoltada.
A população sofre com esta
situação, que vem sendo divulgada por
todos os veículos de comunicação,
podemos dizer que é uma falta de gestão,
ou falta de responsabilidade para com a
coisa pública. Não conseguiremos
entender até que os problemas sejam
sanados.
“Vejo a preocupação do poder
executivo em amenizar os problemas da
autarquia, tenho a convicta certeza que a
nossa voz fará a diferença e o prefeito
fara o que for melhor para a cidade.”
Disse o vereador Adimar Cota (PSC)
Vale lembrar que a cidade
possuiu os recursos para amenizar este
problema, porém a má utilização dos

recursos impediu que a cidade fosse
contemplada com obras que facilitariam a
vida dos marianenses. Chega de
promessas, queremos ações objetivas.

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

(31) 98818-6026
Endereço: Av. Manuel Leandro Corrêa, 450, Mariana - MG, 35420-000
Telefone: (31) 3557-4271
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Novena de São Geraldo entre os dias 06 a MOSTRE SEU MELHOR SORRISO!
14 de Outubro, Na Ermida de São Geraldo
- Mariana - MG

Consultório Odontológico Dr.Douglas Brandão

R. Sete Lagoas, 20, Cabanas, Mariana, MG

Jatobá - Loja 97 - Rosário - Mariana- MG

(31) 3558-4159
(31) 9 8859-9502
vidracariadiamante2012@yahoo.com.br
Telefone: (31)3557-3405

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

Endereço: Rua Sen Bawden, 93, Mariana - MG
Telefone: (31) 3557-1605
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NA CIDADE DE MARIANA A EMPRESA POINT CELL É ESPECIALIZADA EM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CELULARES E TABLETS, NOTEBOOKS E
DESKTOPS ALÉM DE REALIZAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA ÁREA.
A empresa atua com proﬁssionalismo, agilidade e compromisso em atender bem seus
clientes, fornecendo serviços de extrema qualidade.

Foto: Pablo Morais

Há cinco anos no
mercado com uma equipe
renomada e repleta de técnicas
que alternam e conciliam uma
atuação eﬁcaz na cidade de
Mariana, em que a empresa Point
Cell é formada por cinco
proﬁssionais altamente
qualiﬁcados com suas respectivas
funções são eles, Cristhian
Benício gestor no setor de
informática e automação, Jordane
Carmo gestor de processamento
de dados, Mauro Lucio da Silva
gestor de eletrônica, Sérgio
Gomes gestor de Ti e Cursos,

Thiago Diniz gestor técnico em
smartphone e tablets e a jovem
Andressa que é responsável pela
assistência geral no
empreendimento.
A empresa segue ﬁrme em
seu segmento, desenvolvendo
uma brilhante assistência técnica
especializada em celulares e
tablets; notebooks e desktops;
games; eletrônicos – TVs, microondas e puriﬁcadores de água. São
serviços essenciais que
precisamos em nosso dia a dia, e a
Ponit Cell é especializada em
resolver estes problemas. Dentro

destas atividades há também os
reparos nas placas dos aparelhos
eletrônicos.
Hoje, em Mariana, você
encontra todos esses serviços na
rede Point Cell Eletroinfor,
localizada na Travessa Bom
Jesus, nº 68, no Centro da cidade,
além das manutenções, você
encontra aparelhos de celulares e
assessórios variados em que
ofertamos qualidade e preço justo.
Outra novidade da Point
Cell são os cursos de capacitação,
ferramenta primordial para quem
quer adquirir conhecimento e

ingressar no mercado de trabalho.
A missão da autorizada Leacs é
viabilizar soluções para os
clientes com responsabilidade,
agilidade, qualidade e
transparência, para que no ﬁnal
dos trabalhos tudo esteja justo e
perfeito.
A Point Cell é uma
empresa especializada em seu
segmento e reúne proﬁssionais
que de fato realizam um
magniﬁco trabalho que tem como
principio, atender de forma
objetiva os clientes que buscam
resolver seus problemas.

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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O EXCESSO DE ENDIVIDAMENTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
Dívidas em bancos e ﬁnanceiras atinge patamares nunca vistos.
Temos recebido em nosso
escritório uma quantidade muito
grande de servidores públicos, tanto da
ativa como aposentados, com elevado
grau de endividamento com bancos e
ﬁnanceiras. Há mais de 18 anos
atendemos pessoas endividadas, mas o
que está acontecendo nos últimos
meses ultrapassa tudo que já vimos,
desde que começamos a advogar na
área do direito bancário.
O que chama muito a atenção é
que, por serem servidores públicos,
deveriam seus descontos ser limitados a
30 % da chamada margem consignável
(algo parecido com o salário líquido).
Casos de pessoas devendo mais de 95%
do salário multiplicam-se, todos os
dias. Salários e proventos literalmente
conﬁscados por empréstimos e
prestações, com taxas de juros que
chegam, em alguns casos, até a 20% ao
mês. Isso mesmo, vinte por cento ao
mês!
Para entender como funciona
essa verdadeira armadilha, é
necessário, primeiramente,
compreender como funciona o
famigerado empréstimo consignado,
vendido por bancos e ﬁnanceiras como
se fossem a salvação das pessoas. Tratase de uma modalidade de empréstimo

que permite à instituição ﬁnanceira
credora (aquela que empresta o
dinheiro) descontar as parcelas do
empréstimo direto da folha de
pagamento do devedor (aquele que
tomou o empréstimo).
As parcelas são descontadas na
folha de pagamento dos devedores que,
na grande maioria dos casos, são
servidores públicos, aposentados e
pensionistas. Por ser uma modalidade
de empréstimo de baixíssimo risco para
as instituições ﬁnanceiras, estas têm
facilitado demais a sua concessão. Mais
do que facilitado: existe uma
verdadeira caça aos funcionários
públicos, para que contratem estas
dívidas.
Para evitar abusos, a legislação
limitou os descontos de empréstimos
consignados a 35% (trinta e cinco por
cento) dos vencimentos, proventos
pensões, etc., sendo 30% (trinta por
cento) para crédito pessoal e 5% (cinco
por cento) para cartões de crédito.
Como sempre, entretanto, as
instituições ﬁnanceiras arrumaram uma
maneira de burlar tais limitações. O tal
do jeitinho. Só que, além de imoral, a
forma de emprestar acima dos limites, é
igualmente ilegal!
O problema é que os bancos

recebem os proventos e remunerações
dos aposentados, funcionários públicos
e pensionistas creditados diretamente
nas contas correntes de seus titulares.
Mesmo sabendo que a margem
consignável está comprometida, ou
seja, que já atingiu o limite máximo
estabelecido pela lei, oferecem
empréstimos a taxas muito maiores,
todavia debitando o valor das parcelas
diretamente na conta corrente onde
recebem seus rendimentos.
Acabam, assim, por “driblar” a
margem consignável imposta por lei,
efetuando descontos de forma
ilimitada, o que faz com que os
cidadãos acabem tendo grande parte de
seus rendimentos (às vezes, quase tudo)
comprometidos com o pagamento de
p a r c e l a s d e e m p r é s t i m o s . Ta l
ilegalidade acaba por gerar situação de
endividamento excessivo, causando
sofrimento e ruína de muitas famílias,
visto que esta prática retira do devedorservidor a condição mínima de
sobrevivência.
A boa notícia é que o Poder
Judiciário já percebeu esta ilegalidade e
vem freando a voracidade dos bancos e
ﬁnanceiros, obrigando-os a suspender
os descontos abusivos, forçando-os,
assim, a negociar de forma menos

indecente. Os Tribunais têm se
posicionado no sentido de que não é
permitido utilizar todo o salário de seu
cliente para a cobertura de
e m p r é s t i m o s , a l é m d a m a rg e m
consignável de 30 %.
Mesmo que exista
concordância expressa do servidor
público com os débitos em folha de
pagamento e na conta corrente, ao
mesmo tempo, tal procedimento
constitui apropriação indevida de verba
salarial, atingindo de morte os recursos
que servem à sobrevivência do cidadão.
Assim, se esta situação estiver
acontecendo com você, ou com alguém
amado, não se desespere. Procure um
advogado especialista, que irá orientalo sobre como proceder para corrigir
esse absurdo, que tem sido causa de
grande sofrimento de muitos.
Esse verdadeiro ataque de
bancos e ﬁnanceiras aos servidores
afeta várias categorias proﬁssionais,
como médicos, policiais militares,
professores, policiais civis, dentre
outros, tanto da ativa como aposentados
e pensionistas. O importante é, diante
de situações extremas, manter sempre a
calma, para poder combater, de frente,
esta verdadeira imoralidade, que retira
de muitos o prazer de viver.

CONFERÊNCIA DEBATE POLÍTICAS DE COMBATE ÀS DROGAS E ABRE PORTAS
PARA EDIÇÃO ESTADUAL EM MARIANA
Mariana foi palco da 1ª
Conferência Municipal de Políticas
sobre Drogas que propôs discussões
sobre o tema, elaboração de propostas
e estruturas de combate. O evento
aconteceu na quarta-feira (27) e
contou com representantes da
sociedade civil, Executivo e
Legislativo Municipal.
“Sempre vamos trabalhar para
melhor entender os focos dos
problemas referentes ao uso de drogas.
Políticas importantes são implantadas
em nosso município sempre buscando
suporte aos que precisam de nosso
apoio”, aﬁrmou o prefeito Duarte
Júnior, referindo-se ao Centro de
Atenção Psicossocial (Caps) e os
trabalhos desenvolvidos para amparar

Foto: Samuel Consen no / PMM

Qualidade e Elegância

integrantes que hoje vivem em
situação de vulnerabilidade social.
O objetivo da conferência foi
conferir o que já existe como política
pública no âmbito da prevenção,
tratamento e ilegalidade das drogas e
propor novas diretrizes de trabalho,
partindo das sugestões populares.
Durante o evento, além dos debates,
houve apresentações sociais de
integrantes que hoje fazem parte de
projetos sociais idealizados pelo
município.
As propostas deﬁnidas serão
apresentadas pelos delegados eleitos
na VI Conferência Estadual de
Políticas Sobre Drogas, que acontece
também Mariana neste mês de outubro
com data ainda a ser deﬁnida.

Educação Infantil

& Fundamental I

E-mail: alumixvendas@hotmail.com

Rua das Bromélias, 155- Jardim dos Inconfidentes
Endereço: R. Pref. Jadir Macedo, 31 - Vila do Carmo, Mariana
Telefone: (31) 3558-1488 / www.alumixvidracaria.com.br Telefone: (31) 3558-5079
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FÓRUM DISCUTE CONHECIMENTO TRADICIONAL E O USO CURATIVO
DE VEGETAIS EM MARIANA
Palestras e oﬁcinas voltadas à produção de
alimentos, plantas medicinais, orientações de
autocondução à saúde, dentre vários outros, foram
temas abordados no 1º Encontro sobre Plantas
Medicinais, Biodinâmica e qualidade de vida realizado
na sexta-feira (29), no Centro de Convenções.
O evento, realizado numa parceria entre a
Universidade Federal de Viçosa e Prefeitura de
Mariana, através da Secretaria de Desenvolvimento
Rural, reuniu proﬁssionais da área da saúde e
professores, que apresentaram e discutiram questões
relacionadas à cadeia produtiva de plantas medicinais e
ﬁtoterápicos no dia a dia da população.
Dentre as palestras, foram debatidos a
aplicação do conhecimento tradicional, ou popular,
acerca do uso curativo de vegetais, geração de renda a

Foto: Raissa Alvarenga / PMM

partir da inserção da comunidade organizada no
processo de desenvolvimento, produção e inserção do
produto nas comunidades e também sobre os mínimos
impactos ecológicos causados no meio ambiente.
“Nós sempre vamos objetivar a atualização de
nosso conhecimento, compartilhando nossos saberes e
estimulando essas práticas tradicionais de terapêutica.
Visamos também alertar sobre os cuidados e
precauções, e orientação sobre a autocondução”,
aﬁrmou uma das idealizadoras do fórum, Célia
Carvalho.
Oﬁcinas de regeneração do solo, comunicação
da força vital, yoga, troca de saberes, produções de
sabonetes, tecnologias de tratamento de esgoto, dentre
outras, foram ocupadas por mais de 160 participantes
inscritos.

OUTUBRO ROSA: EM MARIANA, EXAMES DE MAMOGRAFIA SÃO
ACESSÍVEIS DURANTE TODO O ANO
Outubro é o mês da conscientização e combate
ao câncer de mama. Em Mariana, a população
encontra na rede pública o exame para o
diagnóstico precoce, a mamograﬁa. Esse
importante procedimento deve ser feito
anualmente por mulheres acima de 40 anos, ou
antes, se a pessoa tiver histórico familiar da
doença. Além disso, a Prefeitura oferece
assistência e o apoio adequado durante todo o ano,
além da campanha Outubro Rosa, período onde as
ações de prevenção são intensiﬁcadas.
Para realizar o exame, a moradora deve ir à
unidade básica de saúde (UBS) de referência de sua
região, com documento de identidade e cartão do
SUS. Na própria UBS, a usuária fará o

Foto: Divulgação

agendamento do exame, que é realizado em
Itabirito, mediante ao encaminhamento do clínico.
Como de costume, a infraestrutura de transporte é
disponibilizada pela Secretaria de Saúde.
Segundo balanço da Prefeitura de
Mariana, neste ano foram realizados 4.315 exames
mamográﬁcos no município. “A nossa cidade tem
uma demanda muito boa em relação às
mamograﬁas. Esse número cresce ainda mais no
mês de outubro”, aﬁrmou a coordenadora dos
serviços de regulação da Secretaria de Saúde,
Helga Teixeira.
Os exames de diagnóstico do câncer de
mama são gratuitos. Procure a unidade de saúde
mais próxima da sua casa e oriente-se!

Formatura de Engenharia Civil e Minas.
Festa dos formandos de Engenharia de Produção e Engenharia de Minas da
cidade de Mariana!!Obrigada á toda turma e sucesso nessa nova trajetória!!

www.favodemeldecoracoes.com.br

Endereço: Rua Bom Jesus, 161 - Centro - Mariana - Minas Gerais
Telefone: (31) 3558-2139 / (31) 98618-0635
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SINDICATO METABASE MARIANA REALIZA RETROSPECTIVA DOS
100 DIAS DA GESTÃO DO PRESIDENTE ÂNGELO ELEUTÉRIO
Presidente faz levantamento de seus primeiros dias de gesto a frente da entidade.

Troféu Empresarial 2017

Posse

Torneio de Truco promovido pelo Parceria Sacolão Santa Bárbara
Sindicato dos Rodoviários

Parceria Dentista Stewerson
Queiroz

Parceria Dentista Flavia Armond

Torneio de Truco promovido pelo
Sindicato dos Rodoviários

Parceria União Gás

Parceria Psicologa Tânia
Ferreira

Parceria Dentista Victor Taglyone

Parceria Dentista Fernanda
Cristina da Silva

Parceria com Deyvson Ribeiro - Drogaria
Americana, Escola Educar. Angel Fly
Turismo, Auto Escola São Cristovão

Em seus primeiros dias de mandato como presidente do Sindicato Metabase Mariana, Ângelo Eleutério vem modiﬁcando de forma benéﬁca a linha de parcerias com a
entidade e os comerciantes em que abrange a entidade.
Uma forma inovadora do presidente do Metabase que busca sistematicamente parcerias que beneﬁciam seus associados de forma clara e objetiva.
Parcerias que resultam progresso para a cidade, fomentando diversas áreas da economia aﬁnal a entidade conta com milhares de associados que buscam
qualidade, agilidade e proﬁssionalismo. Esse é o caminho que entidade deve buscar, alternando comodidade aos associados.
No sentido da presteza dos serviços, os associados são empáticos aos presidente que chegou para somar e agregar benefícios aos associados, por este motivo seu
trabalho é valorizado pela experiente equipe de diretores que o auxiliam e buscam juntos as melhorias para a entidade e seus ﬁliados.
A cidade de Mariana é uma cidade forte e constantemente busca inovar para driblar as lamentáveis situações em que aparecem para diﬁcultar o árduo caminho.
Ângelo Eleutério está no sentido correto e sem dúvida realizará um magniﬁco trabalho a frente da instituição.
Conﬁra as ações e parcerias que o Sindicato Metabase Mariana realizou em pouco tempo de gestão.

Parceria Blocom Lafaiete

Parceria - Hotel Fazenda Galeria

Entrevista Diretor Fernando Vasconcelos
Rádio Triunfo de Santa Bárbara

Entrega de Donativos para a Figueira,
arrecadados no 1º torneio de truco

Curso de lideranças - MastermindParticipação de diretores

Apoio cultural Congado

Parceria - Casa Barrote

Dia das Crianças

Paralisação portaria de Brucutu

Curso de lideranças - MastermindParticipação de diretores

Apoio cultural - festival de vôo livre em Paralisação portaria de Brucutu
parceria com o sindicato dos rodoviários
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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!!!

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

PRIMEIRO TORNEIRO DE VETERANOS
PROMETE AGITAR OS ESTÁDIOS DA
REGIÃO DOS INCONFIDENTES.
Por Tamara Martins
Debates e o sorteio das
chaves fecharam a ultima
reunião, na sexta-feira (29), para
a realização do 1° Torneio de
F u t e b o l d e Ve t e r a n o s d e
Mariana. No encontro, com a
participação de presidentes dos
times de Mariana, Ouro Preto e
Catas Altas, deﬁniu-se que o
torneiro terá inicio no dia 14 de
outubro. Os jogos da primeira
rodada irão acontecer nos
estádios do Olimpic, e Aguas
Claras.
De acordo com um dos
o rg a n i z a d o r e s d o e v e n t o ,
Arlindo Luis, o torneiro, além de
proporcionar a interação entre os
competidores, também será um
marco no futebol da região dos
inconﬁdentes. “Queria
agradecer aos times pela
participação. O torneio supriu
nossas expectativas e agora é o
momento primordial, o inicio da
partida. E nós iremos trabalhar
pela qualidade do futebol, a
organização e, principalmente, a
disciplina. Conto com a
população para ir ao estagio nos
prestigiar.”
Para o Presidente do
campo de Lã, de Catas Altas,
Alcimar Borges, destacou a

importância de participar da
disputa. “o satisfação muito
grande. A gente sempre tem
feito alguns jogos, o Arlindo e o
Caburé nos convidou para
participar, e apesar da distancia
é muito importante para gente
poder participar e dar uma
sequencia de jogos para os
nossos atletas.”
Conﬁra os jogos da primeira
rodada:
Primeira rodada Chave A
Turin (OP) x Ferrujão (MA)
Dia: 14/10/17
Local: Campo do Olimpic
Horário: 14h
Aliança (MA) x Grêmio (OP)
Dia: 14/10/17
Local: Campo de Águas Claras
Horário: 16h
Primeira rodada Chave B
Minas fer (MA) x Dois Irmãos
(MA)
Dia: 14/10/17
Local: Campo do Olimpic
Horário: 16h
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Com tanta promoção fica fácil encher o
carrinho no Varejão!
Varejão Popular

Ofertas válidas no período de 01/10 a 15/10 ou enquanto durarem os estoques
Açúcar Cristal Alvinho
5kg un.

Refrigerante Pepsi e Guaraná
Antártica 2L

Farinha Trigo Boa Sorte
Tradicional 1kg

R$ 4,99
un.

Amaciante de Roupas Leite Bonolat 1L Integral e Arroz Ciagro Tipo1 5kg
Mon Bijou 2L
Desnatado - R$ 1,99un.

R$ 2,29
un.

R$ 12,29
un.

R$ 5,89
un.

R$ 10,99
un.

Presunto Seara Lingüiça Seara

Acém

Margarina Qualy
500g

R$ 2,09
un.
R$ 16,99 KG

R$ 9,95 KG

R$ 13,99 KG

R$4,49
un.

ela

Pressão Pane
l

4,5L

Iogurte Leco BDJ
540g

ux

Papel Hig Mili L12 P11x60

Pa
n

R$ 1,99un.

R$ 29,90

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

R$ 4 MILHÕES SERÃO INJETADOS NA ECONOMIA DA PRIMAZ
DE MINAS AINDA NESTE MÊS
Mesmo com difícil momento econômico, Executivo pagará primeira parcela do 13º em outubro.
Mariana, assim como muitas outras cidades, passa por
um momento econômico extremamente fragilizado. Ainda
assim, a atual administração tem conseguido manter todos
os serviços essenciais como educação, saúde, saneamento e
assistência social para a população. Além disso, o Executivo
prioriza, a todo o momento, a valorização dos servidores
públicos. Prova disso é que Mariana é uma das poucas
cidades que conseguirá pagar a primeira metade do 13º em
outubro. O recurso estará disponível para saque já no
próximo dia 11 de outubro.
De acordo com o Departamento de Pessoal, a folha
será de aproximadamente R$ 4 milhões, que serão injetados
na economia do município. Nessa primeira parcela não
haverá incidência de descontos previstos em lei, como
Imposto de Renda. A cobrança será efetuada na segunda
parcela, que deverá ser liberada até 20 de dezembro.

Foto: Reprodução

O pagamento da primeira parcela do 13º salário em
outubro é resultado do esforço da administração que, nos
últimos meses, adotou medidas de ajustes nas contas
públicas e cortes de cargos necessários para honrar os seus
compromissos em dia.
“O servidor presta um excelente serviço para o
município e devemos, sempre, estar em dia com eles.
Estamos sempre readequando os gastos a nossa realidade,
mas, jamais, deixaremos de pagar os responsáveis pelo
funcionamento da máquina pública”, ressaltou o prefeito
Duarte Júnior.
Com adiantamento do 13º, a Prefeitura de Mariana
mostra, mais uma vez, a sua política de valorização dos
servidores públicos. Com o dinheiro na mão, os servidores
públicos poderão ir às compras ou quitar as dívidas,
aquecendo assim a economia local.

PODER EXECUTIVO REALIZA MONITORAMENTO PARA BANIR
OCUPAÇÃO IRREGULAR
Coibir as ocupações irregulares é
um trabalho contínuo da atual administração.
Desde o início do ano, cerca de 20
construções, centenas de cercados e milhares
de demarcações foram desfeitas pela
Prefeitura de Mariana, através da Secretaria
de Defesa Social. Muitas das áreas são de
Preservação Ambiental, que agrava ainda
mais a situação, prejudicando o bem-estar
dos moradores.
Em vários bairros da cidade há o
acompanhamento rotineiro e ações da justiça
também vêm amparando o município para a
aplicação das leis. “Foi emitida uma ordem

judicial de reintegração de posse às pessoas
que estavam invadindo na Rua África. Eles
estavam usando o terreno como oﬁcina”,
aﬁrmou o subsecretário de Defesa Social,
Alisson Santos, pontuando que no local será
feito pomar e horta comunitária em parceria
com a Secretaria de Desenvolvimento Rural
e também a Secretaria de Meio Ambiente.
Um problema que vem surgindo
junto às ocupações são as queimadas. Nos
bairros Santa Clara e no Alto do Rosário
incêndios são iniciados nas áreas para que
possam ser loteadas. “Além de ser uma
ocupação irregular é considerado também

crime ambiental. Sempre contamos com o
apoio da população nas denúncias. Todos são
cientes dos problemas que estas ações podem
causar”, lembrou Alisson.
Segundo Inspetor Chefe
responsável pela ﬁscalização, GM Teixeira,
há também o monitoramento das áreas do
Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT). “Mantemos todo esse
acompanhamento também nos distritos. Em
Bandeirantes e em Monsenhor Horta há esse
monitoramento nas áreas do DNIT. Temos
uma margem ao lado das estradas e as
pessoas acabam aumentando seus terrenos,

invadindo o que futuramente poderia se
tornar vias”, disse Teixeira.
O ato de invadir térreo público é
crime previsto no artigo 161 do código penal,
tratando-se de esbulho possessório. Quando
há também o crime ambiental, o causador
responde aos crimes cabíveis e pagamento de
multas de no mínimo R$ 5 mil. A população
marianense também pode colaborar no
trabalho de prevenção de invasões em áreas
públicas e privadas de Mariana. Basta ligar e
denunciar irregularidades por meio do
telefone: 153. O cidadão não precisa se
identiﬁcar.
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GERSON CUNHA RECEBE O TROFÉU EMPRESARIAL DOS
INCONFIDENTES 2017 COM O TITULO DE VEREADOR DO ANO.
O vereador, Gerson
Cunha (PSC) recebeu no
dia 23/09/17, com muita
honra e orgulho, O Troféu
Empresarial 2017 que
neste ano homenageou o
empresário Adolpho
Monteiro, sendo
agraciado através de
pesquisa popular
realizada pelo Jornal
Panﬂetu´s com o
certiﬁcado de Honra ao
Mérito como Vereador do
A n o d e 2 0 1 7 .
P a r a
o
parlamentar é muito
gratiﬁcante ter um
reconhecimento desse
porte em seu primeiro ano
de mandato.
“Agradeço primeiramente

a Deus, aos meus eleitores
e a toda minha equipe de
trabalho que vem
desenvolvendo uma
magniﬁca atuação no
gabinete parlamentar,
este reconhecimento da
população me motiva a
trabalha muito mais por
nossa querida terra.
Obrigada a toda equipe
do Jornal Panﬂetu’s e em
especial ao meu grande
amigo Ângelo Seraﬁm,
que realizou um enorme
evento, que eu posso
aﬁrmar, o maior evento
empresarial que a cidade
de Mariana presenciou,
Parabéns.”
Disse o vereador Gerson
Cunha.

Foto: Comunicação Vereador Gerson Cunha

THIAGO COTA DESTINA R$ 300 MIL PARA O HOSPITAL
MONSENHOR HORTA
O deputado estadual Thiago
Cota (PMDB) esteve, na segundafeira (2/10), em Mariana, com o
diretor do Hospital Monsenhor
H o r t a , Va g n e r d e A l m e i d a ,
acertando os últimos detalhes da
indicação de recursos da sua
emenda parlamentar, no valor de
R$ 300 mil. Os recursos serão
indicados para compra de
aparelhos e equipamentos para
atender os pacientes.
Segundo Thiago Cota, este
é o maior valor indicado por meio
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

Deputado Thiago Cota e o diretor do Hospital Monsenhor Horta, Vagner de Almeida.

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

Hotel Pousada Azul
Empresarial

Telefone: (31) 3791-1313

de sua emenda, durante o mandato,
a um município ou entidade. O
deputado ressaltou que a destinação
dos recursos partiu de uma reunião
há alguns meses, quando o diretor
Vagner de Almeida lhe apresentou
algumas demandas de suma
importância para o funcionamento

do referido hospital.
Após o anúncio, o deputado
Thiago Cota se colocou novamente
à disposição do Hospital
Monsenhor Horta e de todas as
entidades marianenses, reaﬁrmando
o seu compromisso com o
município.

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.

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

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

31

3557-3269 / 3558-5307

E-mail: marmorariamariana@marmorariacascudo.com.br
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VEM AÍ A 1ª COPA PERDIGÃO DE TAEKWONDO
NA CIDADE DE MARIANA
Para nós é uma satisfação
muito grande 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.
No Distrito de Monsenhor Horta,
o Professor José Geraldo
Perdigão, Faixa Preta de
TaekWonDo 1º Dan, ex-vereador
de nossa cidade, continua atuante
com seus projetos em prol dos
menos favorecidos, e uma de suas
contribuições à educação e
formação da comunidade local é a
Academia Comunitária de
Monsenhor Horta. Os praticantes
de TaekWonDo de sua academia
não pagam com dinheiro, mas
pagam com bom comportamento,
boas notas, respeito aos pais e a
todos os adultos da comunidade.
Trabalhos como este devem ser
valorizados e exaltados, pois são
iniciativas como esta que
transformam o dia a dia destas
pessoas, e que impactam no futuro
melhor de todos os Marianenses.
Por este motivo, por esta

iniciativa, esta Copa carrega este nome!
A Copa Perdigão de TaekWonDo será
realizada no dia 07 de outubro de 2017 –
Sábado na quadra do CRIA em Mariana MG
a partir das 09 da manhã, onde teremos a
presença de atletas da cidade 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.
Aliás, no CRIA existe o Projeto de
TaekWonDo da Prefeitura Municipal de
Mariana que tem dado muito certo. Crianças
e Adolescentes tem aulas durante a semana e
sempre participam de campeonatos.
Coordenando o TaekWonDo de nossa
cidade, temos o Mestre Leinho Faixa preta 4ª
Dan, com a maior graduação de Mariana,
Ouro Preto e região, o Mestre Leinho é o

responsável pelo TaekWonDo em
nossa cidade, e Mestre de todos os
alunos de sua Academia e também
dos alunos da Academia
Comunitária de Monsenhor Horta
e do projeto do CRIA. O trabalho
do Mestre Leinho com as crianças,
sempre exige comprometimento,
dedicação, boa educação e bom
comportamento.
A Copa Perdigão de
TaekWonDo, será um evento que
contará com a 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.
Este ano, 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 seria este
Campeonato, e a Copa Perdigão de
TaekWonDo será uma grande
oportunidade para que nossas
crianças e adolescentes possam se
entrosar e participar deste dia de
festa, aprendizado e
principalmente muito respeito
entre todos os praticantes.
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MARIANA RECEBE NESTE FINAL DE SEMANA A IVª EDIÇÃO DO ENCONTRO
DE VÔO LIVRE

Fotos: Reprodução redes sociais

A aventura desse ﬁm de semana
será ainda mais radical: no céu. Isso
porque a CMVL (Clube Marianense de
Vôo Livre) vai transformar Mariana em
um dos principais locais do turismo
radical de Minas Gerais com o IV
Encontro de Vôo Livre.

As decolagens acontecerão no
Pico da Cartuxa, a partir das 11h, nos dias
7 e 8 de outubro com pousos em
Bandeirantes, distrito de Mariana.
De acordo com a organização, o
evento tem como objetivo fomentar,
além da prática do esporte, a economia.

Pois, será realizado um festival
gastronômico e musical em
Bandeirantes e vários brinquedos serão
montados como forma de atração para as
crianças.
Os interessados em
receber o treino básico de parapente e
realizar um sobrevôo acompanhado

poderão se inscrever no dia, no Pico da
Cartuxa, por R$ 250.
O Encontro tem apoio da
Prefeitura de Mariana, através da
Secretaria de Educação e Desporto e
contará com a presença de pilotos de
todo e Brasil.

DATAFOLHA APONTA QUE 54% QUEREM LULA PRESO E 89% AVALIAM
QUE CÂMARA DEVE AUTORIZAR DENÚNCIA CONTRA TEMER
Pesquisa do instituto Datafolha
divulgada nesta segunda-feira (2) aponta
que 54% dos entrevistados consideram
que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) deveria ser preso com base
nas informações reveladas pela
Operação Lava Jato.
O petista foi condenado em
julho pelo juiz federal Sérgio Moro a 9
anos e 6 meses de prisão pelos crimes de
corrupção passiva e de lavagem de
dinheiro sob a acusação de ter recebido
um apartamento triplex em Guarujá (SP)
como propina da construtora OAS.
Ainda cabe recurso da condenação.
No mesmo levantamento, o

Datafolha registrou que 89% dos
entrevistados avaliam que a Câmara dos
Deputados deve autorizar o Supremo
Tribunal Federal (STF) a analisar a
denúncia por organização criminosa e
obstrução de Justiça apresentada contra
o presidente Michel Temer.
Em 14 de setembro, o então
procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, apresentou ao STF uma Segunda
denúncia sobre o peemedebista. No
entanto, para que os ministros da
Suprema Corte possam apreciar se
aceitam ou não a denúncia, os deputados
federais têm que dar aval.
Atualmente, a denúncia está sob

análise da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara. Depois, os
deputados terão que votar em plenário o
relatório que será elaborado pela
comissão. A expectativa é de que a
apreciação da denúncia no plenário da
Câmara ocorra até o ﬁm de outubro.
Considerando o que foi revelado pela
Operação Lava Jato, Lula deveria ser
preso (em %)
Sim, deveria: 54%
Não deveria: 40%
Não sabe: 5%
Os deputados federais deveriam
autorizar a segunda denúncia contra

o presidente Michel Temer? (em %)
Sim, deveriam: 89%
Não deveriam: 7%
Não sabe: 4%
O Datafolha ouviu 2.772
pessoas, em 194 municípios, nos dias 27
e 28 de setembro de 2017. A margem de
erro da pesquisa é de dois pontos
percentuais para mais ou para menos.
O nível de conﬁança da
pesquisa divulgada nesta segunda-feira,
segundo o Datafolha, é de 95%, o que
quer dizer que, se levarmos em conta a
margem de erro de dois pontos
percentuais, a probabilidade de o
resultado retratar a realidade é de 95%.

CHEGOU EM MARIANA A MAIOR E
MELHOR LOJA DE UTILIDADES E
PRESENTES, COM
S
E
D
A
PREÇOS ACESSÍVEIS E
UTILESID
0,99
ENTES
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

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
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MÚSICA E CULTURA INVADEM O JARDIM
EM MARIANA NESTE DOMINGO
Mariana é uma cidade privilegiava!
Privilegiada por ser rica em cultura e tradição.
Ela se difere de muitas por ter coisas que
nenhuma outra cidade mineira tem como as 11
bandas de música. Como não valorizar essa
manifestação cultural? Pensando nisso a
Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio
criou o projeto Banda na Praça.
Para a administração municipal é de
extrema importância valorizar, cada vez mais,
as sociedades musicais, pois elas fazem parte da
cultura marianense. “Não tem nada mais

satisfatória que ver o jardim cheio de famílias,
crianças, idosos, enﬁm, pessoas que, assim
como nós, valorizam o que temos”, ressaltou o
prefeito Duarte Júnior.
O projeto consiste em convidar duas
bandas para se apresentar em domingos
alternados na Praça Gomes Freire (Jardim).
Nesse domingo, 8, a animação ﬁcará por conta
das bandas Santa Cecília e São Sebastião,
ambas de Passagem de Mariana, a partir das
11h.
Participe e aprecie!

MONSENHOR HORTA, DISTRITO DE MARIANA
RECEBE O PROJETO DIA DO LUGAR

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
Foto: Arquivo Jornal Panﬂetu´s

A valorização das mais variadas
manifestações artísticas e culturais de
determinada comunidade é o que instiga a
Prefeitura de Mariana, através da Secretaria
de Cultura, Turismo e Patrimônio, a dar
continuidade ao projeto Dia do Lugar. Dessa
vez, o projeto acontecerá em Monsenhor
Horta, distrito de Mariana, nos dias 7 e 8 de
outubro.
De acordo com o Secretário de
Cultura, Efraim Rocha, o evento busca
identiﬁcar em cada localidade as vocações
artísticas, artesanais e culinárias, e, através
de meios eﬁcazes, proporcionar às elas
oportunidades de apresentar suas
produções. “Essas ações são importantes e
marcam a continuação de trabalhos que
fomentam nossa cultura e, principalmente,
nossos artistas locais”, ressaltou o
secretário.
Além de shows, o evento terá
Fermar Serralheria exposição de artesanato e produtos caseiros,
praça de alimentações de pratos típicos e
várias outras atrações culturais como o
Éder
cortejo do Zé Pereira dos Lacaios de Ouro
Rua Paraná, 189 - Colina - Mariana - MG Preto.
O Dia do Lugar já foi lançado em
Cláudio Manoel, já passou por Santa Rita

31| 9 8467-6764

Durão e, agora, acontece em Monsenhor
Horta.
A previsão é de que aconteça em todos os
distritos e comunidades de Mariana ainda este ano.
Conﬁra a programação:
7 de outubro (Sábado):
8h – Abertura oﬁcial com apresentações
culturais do lugar.
21h – Show com o grupo Seresta, Samba e
Choro.
8 de outubro (Domingo):
8h30 – Inauguração da Sala do Artesão e
Centro de Exposição Permanente.
9h – Desﬁle da banda São Caetano e retreta.
9h30 – Café na Praça.
10h – Cortejo do Zé Pereira dos Lacaios de
Ouro Preto.
11h – Voz e Violão.
12h – Almoço na Praça: Frango com
“lobrobô” e costelinha com “lobrobô”.
Apresentações culturais.
Feira de Artesanato e Gastronomia.
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Memória , Cultura e educação,

com Marly Moysés, educadora
e Presidente da Confraria das
Gaveteiras

Confraria
Das
Gaveteiras

REVISITANDO MEMÓRIAS DE FAMÍLIA
A noite de 06 de março de 2008, - que
marcou a reabertura do Cine Teatro Municipal
de Mariana (“apelidado” de SESI) para
exibiçã o programada de ilmes - icou na
memó ria dos marianenses, nã o só como o
resgate de algo culturalmente muito valioso.
Isto porque o cinema, com C maiú sculo
sempre despertou na memó ria afetiva de
pessoas de diferentes geraçõ es desta cidade,
lembranças da mais tenra infâ ncia, como é o
meu caso e o de meus familiares: irmã os,
primos, parentes e amigos.
Talvez por isto eu tenha me decidido a
contar uma passagem que segue
desconhecida do pú blico e que revela, a
participaçã o ativa de meus ancestrais - todos
já falecidos - na histó ria do Cinema de
Mariana. Trê s dos meus avó s - o avô e a avó
maternos e o avô paterno eram imigrantes
libaneses que aqui vieram ter na segunda
metade do sé culo XIX. Meu avô paterno,
Skandr Tannus el Khoury, naturalizado
brasileiro com o nome de Miguel Antô nio,
chegou a Mariana e aqui se casou com a
mineira descendente de portugueses e belgas,
Maria da Conceiçã o Marques da Silva.
Com ela teve 12 ilhos, 7 homens e 5
mulheres. Homem de posses e só lida cultura,
(antes de vir para o Brasil estudou por um

perıo
́ do na França) apaixonado pelas artes e
fascinado pela cultura da cidade que o
acolheu, aproximou-se dos grupos ligados ao
teatro, à mú sica e ao esporte, encaminhando
seus ilhos desde pequeninos, para essas
atividades. Foi assim que todos aprenderam
mú sica, ingressaram no teatro e izeram
algum sucesso no futebol. A famıĺia residia no
pré dio construıd
́ o por ele, onde funcionou,
mais tarde, o Hotel Central, no Jardim.
O pré dio, que hoje é dividido em
residê ncias e lojas era todo ocupado pela
famıĺia: a parte de cima era residê ncia e a
parte té rrea, loja de tecidos e sala de cinema.
Era ali que, antes da construçã o do Cine Teatro
Municipal, funcionava o cinema trazido por
ele. Como aquela era, ainda, a era do cinemamudo, a Orquestra de Câ mara formada por
seus 12 ilhos fazia a trilha sonora dos ilmes.
Assim, os tios Jorge, Guiomar (Nené m),
Guilherme, Mariinha, Zezinho, Antô nio
(Nhozinho), Alexandre (Xandoca), Ester,
Aurea (Naná ), Joã o Gabriel (Nonô ), meu pai,
Edith e Má rio, o caçula, apresentavam-se, a
cada noite, encantando o pú blico com sua
arte, interpretando peças musicais, muitas
delas compostas por nosso tio primogê nito,
Maestro e Compositor Jorge Marques e pelas
tias Nené m e Mariinha. Se um deles adoecia

outro o substituı́a na orquestra. E como
faziam sucesso! Um querido amigo da famıĺia,
Chico Almeida, que trabalhou com o avô
Miguel quando jovem contava que “(...) eram
tã o bonitos e tocavam tã o bem, que as
pessoas, à s vezes, nem prestavam atençã o ao
i l m e : o s h o m e n s l a n ç ava m o l h a re s
apaixonados para as “meninas” e as moças
suspiravam pelos rapazes (...)”.
Esta e muitas outras passagens da
histó ria da famıĺia de avô Miguel na cultura,
nas artes e no esporte em Mariana, que ouvi
contar, fascinada como quando ouvia um
conto de fadas desde pequenina, vieram-me à
memó ria enquanto era exibido o ilme
“Esplendor de Hollywood”, como parte da
programaçã o comemorativa da reabertura
do cinema. Imaginar cenas de meu pai, tios e
tias, fazendo a trilha musical para uma ita de
cinema-mudo dos anos 20, foi uma tentaçã o
irresistıv́el a que me rendi, sem remorsos. E
que o coraçã o naquele dia falou mais alto que
qualquer esplendor hollywoodiano! No
entanto, enquanto cidades bem menores
abrem cinemas por Minas a fora, Mariana, a
primogê nita cidade do nosso Estado
continua, sem o seu...
Marly Moysés - Integrante da “Confraria
das Gaveteiras”
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PRIMAZ DE MINAS REALIZA ETAPA DO CAMPEONATO MINEIRO DE JUDÔ
Arena Mariana foi palco do campeonato mineiro de judô recebendo 800 atletas de diversas localidades do estado de Minas.

FOTOS: KÍRIA RIBEIRO | PMM

Mariana, Montes Claros,
Brumadinho, São João Del Rei,
Divinópolis, Ouro Preto, Sabará, Belo
Horizonte. Diversos municípios de
Minas Gerais participaram na Arena
Mariana da última etapa do
Campeonato Mineiro de Judô,
realizado no sábado (30).
Cerca de 800 atletas ﬁzeram
parte da disputa que selecionou judocas

mineiros para representar o estado no
campeonato nacional, disputado em
novembro.
“Para nós é um prazer receber
árbitros, atletas e os organizadores de
um evento de tanta qualidade.
Aproveito e reforço o convite a todos
para conhecerem também as belezas de
Mariana”, disse o prefeito Duarte
J ú n i o r, q u e c o m u n i c o u q u e a s

conversas para a realização do
Campeonato Brasileiro em Mariana
estão avançadas.
“Queremos trazer o Nacional
para a nossa cidade também. Estamos
dialogando e esperamos que tudo se
concretize”, aﬁrmou.
Pela primeira vez na cidade,
Joana Lima, aproveitou para conhecer
as belezas de Mariana e ressaltou a

importância do município para o
esporte.
“Adorei conhecer a primeira
capital de Minas Gerais. Minha família
e amigos vieram, e aproveitaram a
competição para conhecer a cidade
também. Gostei e espero voltar mais
vezes”, contou a jovem atleta de São
João Del Rei.

Promoção na império das camisas!

Império

Terno Slim Corte italiano

R$149,90

Das

Camisas

Estamos prontos
para atender
Vocês!
Endereço: Rua Direita - 124- Centro - Mariana
Telefone (31) 3557-3917
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NA PRIMAZ C OM
VANDERLEY LÚCIO
COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA LIGA ESPORTIVA DE MARIANA CHEGA NAS
QUARTAS DE FINAIS PARA COMPETIÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA DIVISÃO.
Em jogos de ida e volta, as equipes se enfrentarão buscando uma vaga
na fase semiﬁnal, tanto para segunda quanto para primeira divisão.
PRIMEIRA DIVISÃO:
VEJA OS RESULTADOS DA PRIMEIRA RODADA DAS QUARTAS DE FINAIS.
Morro Santana 6 x 4 Águia de Ouro
Olimpic 2 x 0 Guarany
8 de Dezembro 3 x 3 São Caetanense

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

MAIS UMA VEZ, ATLETAS MARIANENSES BUSCAM CRIADO EM MARIANA A ASSOCIAÇÃO
DE CRIADORES DE PASSÁROS.
MEDALHAS EM COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
Realizado nos dias 29 e 30 de
setembro, em Guarulhos-SP o
Campeonato Sul-Americano de
esporte contato 2017 pela WTKA,
neste evento participaram atletas de
vários Estados brasileiros e com
grande satisfação, dois atletas
marianenses ﬁzeram parte da
Seleção Brasileira, os atletas
Madson Vitor, que representou a
seleção brasileira no Boxe clássico e
na modalidade Brazilian grapling
conquistando o OURO no grapling
e PRATA no boxe.
Já o atleta Mestre
Marciano Anderson competiu no
KICKBOXING e no Brazilian
Grapling conquistando OURO no
kickboxing e PRATA no Grappling.
Felizes com os resultados,

os atletas agradecem a todos que de
uma forma positiva ainda conﬁam e
acreditam no esporte de lutas como
mecanismo de mudança social, com
a mesma determinação e foco no
trabalho. Os atletas estão
aguardando o 7º Campeonato
Mineiro Esporte Contato que será
realizado nos dias 21 e 22 de outubro
aqui na nossa querida cidade de
Mariana e terá lutas de BOXE, Lutas
de BRAZILIAN GRAPPLING,
K I C K B O X I N G K - 1 .
Segundo o Mestre Marciano, neste
evento será lançado nossos novos
jovens talentos do senário marcial
esportivo de Mariana, parabéns e
que os resultados visem o
crescimento desta modalidade em
nossa cidade.

Totalmente legalizado, deste
modo foi idealizado em
Mariana a AOCPM –
Associação Ornintológica de
Criadores de Passaros de
Mariana e que a partir de 2018
grandes eventos de
competições (Torneios) de
cantos serão realizadas em
Mariana em que criadores de
várias cidades e até mesmo de
outros estados participarão da
competição.
A tabela das
competições em breve
divulgaremos em nossas
páginas, aguardem!
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Sociais da Leticia Aguilar,
Piada da semana..

O garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi tomar satisfação: Por que a
senhora bateu no meu lho? Ele foi mal-educado, e me chamou de gorda. E a
senhora acha que vai emagrecer batendo nele?

Funcionárias do Metabase Mariana.
Pela ordem da esquerda para a direita:
Vilma, Zélia, Elisa e Laura.

Muito querida e simpática essa
Linda! Essa é nossa primeira dama,
Regiane
Duarte! No dia da foto estava
é Rossana Urzedo! Hoje fazendo
sendo
maquiada
para o Troféu 2017!
presença vip em nossa coluna!

Foto que mostra a felicidade da
linda Amanda, oferecendo um
brinde ao seu eterno pai!
#AdolphoMonteiro

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)

Mais alguns flashes do Troféu 2017! Vai ficar pra história!

Eventos da Semana..
OUT 6 - O Auto da Compadecida - Sex 20:00 · Sesi Mariana · Mariana
OUT 6 - Batalha das Gerais - Sex 19:30 · Praça Gomes Freire · Mariana
OUT 7 - Trio Comédia em Mariana-MG - Sáb 20:00 · Sesi Mariana · Mariana
OUT 7 - Show Oriente - Ouro Preto (MG) - Sáb 22:00 · Centro de Artes e Convenções da UFOP · Ouro Preto
OUT 7 - IV Festival De Voo Livre De Mariana - 7 de outubro - 8 de outubro · Pico Da Cartucha

