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empresário Carlão, proprietário do tradicional Bar do Carlão, eleito no ano
de 2014 pelo troféu empresarial dos Inconfidentes como um dos melhores
tira-gostos da Região dos Inconfidentes. Lá você encontra uma infinidade
de petiscos, salgados e bebidas. Venha com a sua família desfrutar um dos momentos
da história da Primaz de Minas Gerais e conhecer o verdadeiro tira-gosto mineiro. Aqui
você encontra feijoada, costelão, torresmo, mandioquinha, peixe, dobradinha e outros
salgados preparados com a mão mágica do Carlão.
Endereço: Santa Cruz, nº12 – Barro Preto – Mariana – MG
Telefone: (31) 9776-3630 / (31) 8823-3036
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EDITORIAL, POR CASSIANO AGUILAR - DIRETOR ADMINISTRATIVO
UM NOVO CICLO SE INICIA NO JORNAL PANFLETU´S EM 2015
Acompanhando a trajetória do renomado
Jornal Panfletu´s em cada segundo de minha
vida, pude perceber que ao longo dos anos,
tudo se moderniza, em uma complexidade
que sempre é esperada, pois além do jornal
Impresso, divulgamos diariamente nas redes
sociais e no site do Jornal. Estamos a cada dia
conquistando o leitor, que espera em abrir o
jornal, ver e ler noticia que realmente chame
a atenção, publicidades bem elaboradas divulgadas em um dos meios de comunicação que
em cada edição se renova. Estou imensamente

agradecido, com o carinho que tenho recebido ao longo desses anos na direção do Jornal
Panfletu´s. Sempre me deparei com as criticas,
mas delas fazemos as melhores analises de como mudar, as transformando em construtivas.
Vejo por outro ângulo a real mudança que a
mídia impressa leva ao cotidiano de inúmeras
pessoas. Vejo nos leitores uma força revigorada de mudança, pois a mídia impressa lidera o
ranking de informação, na verdade é o único
meio de comunicação que jamais será esquecido, ficam as lembranças. Passo em um ato

simbólico de família a direção administrativa
do Jornal Panfletu´s a minha querida irmã, Leticia Aguilar, que conhece a fundo os anseios
da Região dos Inconfidentes, em diversas áreas, isso é fundamental para que as informações
sejam mais aprimoradas, chegando ao leitor a
verdadeira noticia em um conteúdo completo.
Leticia acompanha o desenvolvimento do jornal desde 2008 conhecendo desde a criação até
a impressão. Emocionado, deixo o Jornal para
me dedicar exclusivamente em minha própria
empresa de eventos a C.A Produções Artísticas,

a qual efetivamente realizou o Troféu Empresarial dos Inconfidentes e O Miss Minério 2015
que acontece em Março ambos os eventos são
de iniciativa do Jornal Panfletu´s em minha administração. Agradeço aos empresários, políticos, ilustres amigos e em especial minha família
em nome do meu querido e amado pai, Ângelo
Serafim que é o fundador e âncora do jornal
Panfletu´s, que me incentivou e acreditou na
família Panfletu´s. Fica aqui o meu inestimável
agradecimento. Que em 2015 seja o ano de realizações e conquistas. Fraternal abraço.

Rodrigo Weber Camêllo Santos – Advogado Sócio do escritório de Advocacia Camêllo & Araújo,
Tel (31) 35573783, rodrigo@camelloaraujo.com.br,
Rua Zizinha Camêllo, n. 59, complexo 02 (31) 35573783, www.camelloaraujo.com.br

ESPAÇO JURÍDICO

LOTEAMENTO E ALGUNS ASPECTOS CONTROVERTIDOS, A CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTOS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS
Atividade empresarial que vem ganhando
importância a cada dia são as construções de
loteamentos em áreas urbanas ou rurais que
venham a tornar-se urbanas, tanto no aspecto
negocial quanto no aspecto jurídico. Como negócio, vem se mostrando uma opção rentável
para médias e grandes empresas, em vista da
boa valorização dos imóveis e o retorno satisfatório para as partes envolvidas no negócio. Sem
dúvida, o mercado imobiliário no país vem se
demonstrando promissor, seja pelo crescimento do poder aquisitivo das famílias ou mesmo
pela grande oferta de crédito bancário e incentivos do governo federal.
Muito se diz sobre o assunto e todas as
pessoas proprietárias de parcela considerável
de terras sentem-se atraídas pela oportunidade
financeira que lhes é apresentada.
Lotear significa, antes de mais nada, parcelar o solo urbano subdividindo gleba maior

em lotes menores destinados a edificação, tudo
conforme a lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979.
Não é tarefa das mais simples e barata a
implementação do loteamento, não obstante o
conceito narrado acima, de fácil entendimento.
O loteamento, para assim se denominar, deverá
possuir infra-estrutura básica, com escoamento
de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário e abastecimento de água potável.
Muitas vezes o proprietário do terreno,
apesar de possuí-lo em alto valor e ótima localização, não possui condições financeiras para
arcar com as despesas essenciais para concretização de um empreendimento deste porte. Para
solucionar esta questão, as empresas e interessados tem se valido da permuta entre o terreno e entrega de lotes determinados ou ainda a
participação direta sobre o negócio realizado.
Quer dizer que pode ocorrer a simples troca do terreno em alguns lotes, ou até mesmo a

configuração societária do proprietário do terreno e do loteador, criando-se pessoa jurídica
com finalidade exclusiva para aquele fim, como
é o caso das Sociedades de Propósito Específico,
em que o terreno passa a integralizar se capital
social. Recomenda-se que seja realizado, em
conjunto, acordo de quotistas ou memorando
de entendimentos entre os sócios, para que não
hajam surpresas ao longo da parceria firmada.
O tipo societário adotado influirá diretamente nos resultados alcançados pela
empresa, seja em organização, como em
economia de impostos.
Ultrapassada a fase de configuração societária e plano de negócios, o loteamento deverá observar com extrema cautela a legislação
específica já citada, além dos cuidados com a
emissão de certidões e licenciamentos ambientais, em âmbito estadual ou municipal, dependendo do porte do empreendimento.

Deverão ser observadas as regras específicas de cada localidade, por meio de plano
diretor e leis municipais, para que o empresário não se surpreenda com multas e exigências
posteriores.
Há de se informar que a venda de lotes ou
parcelas de terrenos rurais sem o devido registro do empreendimento no cartório de registro
de imóveis, em observância à legislação municipal é crime, sendo prevista pena de reclusão
e multa.
Destarte, o proprietário interessado deverá
procurar empresa ou pessoa idônea e comprometida com o objetivo proposto, além de ser
altamente recomendável o acompanhamento
de profissional especializado, que será capaz de
adequar o empreendimento aos preceitos legais
e, muitas vezes, trazer economia ao empreendimento, seja em organização ou em matéria
tributária.

REALIDADE, COM ANDERSON AGUILAR - ESTUDANTE NA CIDADE DE MARIANA
CIENTISTAS DESCOBREM 8 NOVOS PLANETAS EM UMA ZONA ONDE É POSSÍVEL HAVER VIDA
Uma equipe de astrônomos dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira o descobrimento de
oito novos planetas em uma zona onde poderia
haver vida, entre eles dois que são os exoplanetas
mais parecidos com a Terra já descobertos até o
momento.
Este achado eleva para mil o número de planetas descobertos graças ao telescópio Kepler, usado
pela primeira vez em 2009, informou hoje o Centro

para a Astrofísica (CfA, sigla em inglês) da Universidade de Harvard e do Instituto Smithsonian em
comunicado.
“A maioria destes planetas têm boas probabilidades de serem rochosos, como a Terra”, disse o
principal autor do estudo, o investigador do CfA
Guillermo Torres, que hoje apresentou a descoberta em um encontro da Sociedade Americana de
Astronomia.
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Os oito planetas se encontram na zona habitável de um sistema estelar, ou seja, sua “órbita está a
uma distância em que a água em estado líquido pode existir na superfície do planeta”, explicou o CfA.
Dos oito novos astros, a equipe de pesquisadores identificou dois parecidos com a Terra, os
planetas Kepler-438b e Kepler-442b, que “orbitam
estrelas anãs vermelhas que são menores e mais
frias que o nosso sol”.
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O Kepler-438b dá uma volta completa em sua
estrela a cada 35 dias, tem um diâmetro 12% maior
do que o da Terra e a possibilidade de que tenha
uma superfície rochosa é de 70%, segundo os cálculos da equipe.
Já o Kepler-442b realiza uma órbita completa
em sua estrela a cada 112 dias, é cerca de um terço
maior que a Terra e tem 60% de possibilidades de
ter uma crosta rochosa.
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Jornal Panﬂetu’s
Av. Manoel Leandro Correia, 347 B
Centro - Mariana - Minas Gerais
CNPJ: 21.544.370/0001-60
Fundação:
01/08/2001 por Angelo Seraﬁm
Tiragem mínima: 5.000 exemplares

– en ro – Mariana M
Diretora Administrativa:
Leticia Ferreira Aguilar- : (31)8632-8731
Ângelo Seraﬁm
Diretor de Circulação:
Ângelo Aguilar Filho
Sociais:

Leh Aguilar
Diagramação e Projeto Gráﬁco:
Julio Cesar
Contabilidade: Josi Contalibidade
Contato: (31) 8957-8197
jornalpanﬂetus@yahoo.com.br
Facebook:

www.facebook/jornalpanﬂetus.com
O Jornal Panﬂetu´s não se responsabiliza por
matérias assinadas
Área de circulação: Catas Altas, Ouro Preto, Distritos de Ouro Preto, Mariana, Distritos de Mariana,
Acaiaca, Diogo de Vasconcelos e Itabirito.
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MISS
MINÉRIO
2015
A RIQUEZA DO MINÉRIO NA BELEZA DA MULHER
Premiação
1ª Colocada

R$ 3.000,00 (Três mil reais) +
Capa do Jornal Panﬂetu´s +
BOOK Proﬁssional

2ª Colocada

R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) +
Pagina Jornal Panﬂetu´s +
BOOK Proﬁssional

3ª Colocada

R$ 1.000,00 (Hum mil reais) +
BOOK Proﬁssional

4ª Colocada

R$ 500,00 (Quinhentos reais)

5ª Colocada

R$ 500,00 (Quinhentos reais)

ACESSE O SITE DO JORNAL E FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR
FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO

1º LOTE: R$ 50,00 (Cinqüenta Reais) - De 07/11 a 25/12/2014
2º LOTE: R$ 80,00 (Oitenta Reais) - De 26/12 a 25/01/2015
3º LOTE: R$100,00 (Cem Reais) - De 26/01 a 03/02/2015

* SEJA A MISS MINÉRIO 2015
E REPRESENTE A SUA CIDADE
* IDADE DE 15 AOS 25 ANOS

Jornal
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veis com procedência, transparência e honestidade,
são marcas da IGC Imobiliária

Geraldo Carvalho

Telefone: (31) 3557-3786
e-mail: contato@awimobiliaria.com.br
site: www.awimobiliaria.com.br

CRECI/MG - 15.226
(31) 9961-3043 / (31) 3557-2004

(31) 3557-2004

Rua Zizinha Camêllo, Nº 59, Sala 01 - Centro - Mariana - MG - CEP: 35420-000
Compra - Venda - Administração - Avaliação de Imóveis
Imóveis em Mariana, Ouro Preto e Região

1

Este é o sócio proprietário
da imobiliária IGC,
Geraldo de Carvalho

1

E-mail: contato@imobiliariageraldocarvalho.com.br
Site: www.imobiliariageraldocarvalho.com.br
Av. Manoel Leandro Correia, 15 - Loja 9 - Centro - Mariana - Minas Gerais
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VENDA
CASA / APARTAMENTO

- Apartamento - Dom Oscar-Mariana – 3 quartos, 2 banheiros ± 88 m² construídos, 2 vagas garagem - R$ 395 mil
- Apartamento-Fonte Saudade-Mariana- 1 qto. 2 suítes, sala, coz. banh. social, 2 vagas, aq.solar, área serv., armários
planejados, 150 m² construídos. Com doc. P/financiamento
Banco -R$ 430 mil

Apartamento para locação, amplo bem localizado, próximo ao centro e ao hospital. Ótimo
acabamento. 03 quartos sendo 01 com suíte,
sala, cozinha tipo americana, área de serviço,
varanda e garagem. R$ 1.500,00

gora em novo endereço

Apartamento novo, ótimo acabamento, 03
quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. R$ 1.200,00

. Manoel Leandro Correia, 15 - Loja 9
para venda ou locação nos predinhos
ntro -Apartamento
-e Minas
daMariana
Vale. Apartamento com 02
03quartos, sala, co- Gerais
zinha, banheiro, área de serviço e garagem. Venda 02
quartos no valor R$ 180.000,00 e venda 03 quartos
no valor de R$ 260.000,00. Locação 02 quartos no
valor de R$ 800,00 e locação 03 quartos R$ 900,00

Casa ampla, com ótimo acabamento, bem localizada, ponto de ônibus na porta. 04 quartos
sendo um com suíte, sala, cozinha, 02 banheiros, área de serviço, terraço com área gourmet
e garagem. R$ 1.500,00
Casa á venda, ampla com ótima localização em
Passagem. 03 quartos, sendo um com suíte,
sala, copa/cozinha, varanda, banheiro, terraço,
área de serviço, área de churrasqueira e garagem. Localizada em Passagem de Mariana.
Apartamentos para locação no bairro Estrela
do Sul, 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. R$ 940,00

LOTES / CHÁCARA

- Lote na Cartucha – Mariana - com 240 m² - VR. R$ 140
mil.
- Terreno Rodovia Mariana/Samarco-Entrada Vila Del ReyÁrea de 1.752 m². Vendo
- Lote de 282 m² -Rua Caetano Pinto – Bairro Santa Rita de
Cassia-R$ 75 mil. (com escritura)
- Lote Cond. Recanto dos Pássaros-Cachoeira Campo- 360
m², (12 x 30,) ótima topografia – R$ 130 mil

- Casa no São Gonçalo-Mariana-3 qts, banheiros, sala, coz.,
varandas, área serv. quintal. Venda/Troca-R$ 420 mil.

- Lote Rua Rubi-Colina - ± 320 m² (12 de frente) com Kitnet
de 1 quarto, sala, cozinha e área serviços– R$ 200 mil.

- APARTº DUPLEX/Mariana, 2 quartos + suíte, varandas,
garagem, cobertura c/ churrasqueira -R$ 450 mil.

- Lote no Cond. Paragem do Tripuí – Ouro Preto – 1.000
m² - R$ 100 mil

- Casa nova, 340 m² const., 4 quartos, 3 banheiros, 3 salas,
varanda, área serviço com banheiro, terraço, garagem, murado. No Cond. Dandara-Mariana – Vr. R$ 850 mil.

- Fazenda com 143 hectares-Casa, terreno, mata, pastagem,
nascente, riacho-Em Bandeira - Dist.de O.Preto-MG

- CASA-Vila Engenheiros-O.Preto: Em lote de 1200 m²,
com 4 quartos, Escritório, cozinha, lavanderia, 3 banheiros,
3 salas, sauna, espaço gourmet, garagem 2 carros, jardins,
área construída de 400 m².

- CHÁCARA em Santo A.Leite-OP – 2.000 m², com casa de
4 quartos, piscina, área de churrasqueira com fogão e forno,
cozinha, banheiro, pomar, jardins, gramados. Ótima vista.
R$ 320 mil
1

- CASA – Vila dos Engenheiros O.Preto- Em lote de 420 m²,
área construída de 380 m², com suíte, 3 quartos, 3 salas, copa/coz. americana, DCE, espaço gourmet, 4 vagas garagem,
dispensa, adega, lareira, jardins, pomar.

A p a r ta m e nto p a r a l o ca çã o l o ca l i za d o
p r óx i m o a o ce nt r o a m p l o 0 3 q u a r to s ,
s e n d o 0 1 co m s u í te , s a l a , coz i n h a , b a n h e i r o, á r e a d e s e r v i ço e g a r a g e m .
R$ 1.200,00
Lote de 1000m² á venda no condomínio
Paragem do Tripuí , portaria 24 horas, com
excelente localização e topografia. Documentação disponível para fins de financiamento; á 16km de Itabirito Localizado
Condomínio Paragem do Tripuí – Distrito
de Amarantina – Cidade de Ouro Preto.
R$ 150.000,00

- Casa Vila Aparecida/Mariana-3 qtos., banheiro, 2 salas,
coz., área serv., garagem, terraço. R$ 400 mil.
- Casa Estrela do Sul/Mariana-3 quartos, 2 salas, garagem,
cozinha, banheiro. – R$ 240 mil.
- CASA em Furquim/Mariana, c/2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, banh. social, Deck de madeira, fogão a lenha,
jardim, piscina, murada, garagem, rua asfaltada. Tem 85 m²
construção e terreno de 300 m² - Vr. R$ 195 mil
- CASA em Mons.Horta – 3 quartos, sala, cozinha, área serviço, garagem e terreno de 2.000 m² - R$ 140 mil.
- Apartamentos novos(em obra) - Lot. Cassio- Venda na
Planta-(4) 3 quartos, 2 banheiros, garagem- a partir de 310
mil-Entrada + restante financiado pelo Banco.

ALUGUEL

Area de 1.000 M² - plana, murada - colina - mariana – r$
6.000,00
Sala de 36 m² (3,20 x 11,40) com banheiro e cozinha – rua
das camélias, 28-a – jardim dos inconfidentes - mariana (ótimo para escritório, salão, etc.) - Mariana - r$ 800,00
Casa nova com 2 quartos + uma suite, 2 salas, cozinha, banheiro social + terraço com 1 quarto, cozinha, area serviço,
banheiro - rua lafaiete - cabanas – mariana – r$ a combinar
Apartamento 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço – rua capitão lucio – chácara - mariana – r$ 1.000,00
Ponto comercial com ± 60 m², na rua capitão lúcio - chácara
- mariana – r$ 900,00
Lote plano com 2.680 M², todo murado, à margem da rodovia – cruzeiro do sul- mariana – r$ 6.000,00

Vanderson Silva Tavares
Consultor Imobiliário
Cel: (31) 8877-3350

Wendell Nascimento Niquini
Advogado OAB/MG 153.230
Corretor de Imóveis
CRECI – 23.329

Seu imóvel está aqui
Telefone: (31) 3551-1517

site: www.imobiliariaitacolomi.com.br
e-mail: contato@imobiliariaitacolomi.com.br
Rua Diogo de Vasconcelos, 335 - Pilar - Ouro Preto - MG

VENDA
Oportunidade, imóvel no
Bairro Nossa Senhora de
Lourdes! 0040 No 1º andar
um quintal de aproximadamente 60 m² e uma área de
lavanderia. No 2º andar, uma
apartamento de 2 quartos, 1
banheiro, cozinha, varanda e
sala. Valor 520.000,00
Ótima casa no centro de
Cachoeira do Campo! 0041
1 suíte, 2 quartos, sala, copa-cozinha, área de serviço e
garagem com uma pequena
área. Valor 300.000,00
Sítio a venda em Engenheiro
Correia. 0042 Vende-se um
sitio em Engenheiro Correia
de 27 hectares. Localizado à
beira da estrada de Itabirito
a Ouro Branco , com 2 casinhas e uma linda cachoeira .
Valor R$ 1.000.000,00 possui escritura registrada.
Galpão na Av. Cristiano
Machado em BH. 0045 O
galpão tem uma área + ou
- 2.000 metros, com ponte
rolante de 5 toneladas que
roda em todo o galpão, com
3 escritórios com banheiro e
com frente para a avenida ,
almoxarifado, vestiário e
refeitório para funcionários, mais duas balanças
sendo uma de 60 toneladas
para pesar carretas, e outra
de 5 toneladas. Valor R$
2.900.000,00/18.000,00
Ótimo terreno de 3.800 m²
em Glaura .0046 Excelente

área para uma chácara em
Glaura , na saída para Soares . Área de 3.800 m² com
escritura em dia . Terreno
plano , rua calçada com água
e luz . Valor: R$350.000,00
Linda Casa de 2 pavimentos . 0048 1° Pavimento: 1
quarto , 1 sala , 1 cozinha ,1
banheiro e uma área de serviço. 2° pavimento: 2 quartos , 1 sala , copa cozinha ,
1 banheiro e um terraço .
Contrato de compra e venda.
Valor R$140.000,00
Imóvel ESPETACULAR
na Vila Aparecida! 0049 1ª
possuí cozinha com fogão
a lenha e serpentina, copa,
3 quartos, 1 suíte, 3 salas,
pátio, 2 banheiro, 1 salão de
mais de 100m², 1 lavanderia e um terreno externo de
aproximadamente 220m². E
a 2ª morada possui 2 quartos, área de serviço, lavanderia, sala, cozinha e um banheiro. Valor R$600.000,00
Apartamento Duplex de 3
quartos a venda em MARIANA . 0078 Vende-se
um apartamento Duplex de
3 quartos , sendo uma suíte
, sala , copa cozinha com
armários , 1 banheiro social
com box , com tetos rebaixados em gesso e com luminárias e também todo sistema para energia solar instalado .Na cobertura possui,
uma área de serviço , um banheiro e uma cozinha , com
área total de 160 m² , sendo
90 m² de apartamento , 45

m² de cobertura e 2 vagas na
garagem .Localizado na Vila
Maquine , e com uma vista
extraordinária. Apartamento
100 % legalizado e passível
de financiamento bancário.
Ótima oportunidade !!! Valor R$520.000,00
Vende-se 3 apartamentos de
2 quartos no bairro Lagoa em
Ouro Preto. R$385.000,00
,R$ 365.000,00 e R$
320.000,00. 0079 Grande
oportunidade de adquirir seu
Imóvel . 1°_ Apartamento
com 2 dormitórios, sendo 1
suíte, wc social, sala, copa,
cozinha com boa iluminação ,área de serviço ampla
e 1 vaga de garagem coberta
. Área interna - 66,50 m² e
área externa 45 m².( aquecimento solar nos chuveiros ). valor R$ 365.000,00
2°_Apartamento de 2
quartos . Sendo 1 suíte, wc
social, área de serviço, sala/
copa/cozinha. Área interna
- 66,50 m² e 1 vaga na garagem. valor R$ 320.000,00
3°_ Apartamento de 2 quartos. Sendo 1 suite, wc social,
área de serviço, sala/copa/
cozinha ,varanda e área externa. Água quente nos chuveiros .Área interna - 70,22
m² ,área externa - 51 m².
Valor R$ 385.000,00.
Vende lote no Bairro Novo Horizonte 0080 Lote a
venda no bairro Novo Horizonte . Lotes de 324 m² ,
com 12 m de frente e 27 m
de fundos. Lote retangular,
com ótimo aproveitamento

Telefones:
(31) 9304-7123
(31) 3551-7460
(31) 9213-4123

para construção e com uma
linda vista . Ótimo preço. R$
100.000,00 .
ALUGUEL
• Casa de 3 quartos – Alto
das Dores R$900,00
• Casa de 7 suítes no bairro
Vila São José – R$ 4.800,00

www.tacaimoveis.com.br

VENDA
Casa a venda no Bairro Antônio Dias, 3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro e área de serviço.
R$ 350.000,00

m², com escrituras e passível de financiamento. A

res, a 10 minutos do Centro de Mariana. Muito bem

• Ponto Comercial no bairro
Barra – R$1800,00

Terreno em Mariana de 20.000 m² na Rua da
Cartuxa, de topografia excelente e ótimo acesso. R$
1.200.000,00.

• Ponto Comercial no bairro
Bauxita – R$1500,00

Lote em Ribeirão do Carmo, com medida de
17,5 m por 17,5 m, com Escritura OK, R$ 70.000,00.

metros da Rodoviária de Ouro Preto.Os apartamen-

Lindo sítio no distrito de Acurui, Itabirito, muito bem localizado à 40 km de BH.Com 5 quartos,
piscina com sistema de aquecimento solar, sauna e
toda mobilhada. R$ 480.000,00

e varanda.Imóvel com escritura.R$900.000,00

• 2 Casas de 2 quartos no
bairro Alto Beleza em
Cachoeira do Campo –
R$600,00

• Espaço de mais ou menos
130m² no bairro Lagoa –
R$3.000,00
• Galpão de aproximadamente 300 m² no bairro
Água Limpa – R$ 1.400,00
• Apartamento de 1 quarto
– Rua dos Paulistas /centro
– R$ 900,00
• Apartamento Duplex de 3
quartos , sendo uma suíte, 2
vagas na garagem no bairro
Vila Maquine – Mariana R$
2300,00
• Casa de 3 quartos e 1 vaga
de garagem – São Cristovão
R$ 1500,00
• Casa de 3 quartos e 1 vaga
de garagem – Padre Faria
R$ 900,00

Lotes em Glaura, de medida superior a 2.000

partir de R$ 160.000,00
Terreno em Antônio Pereira, possuí 40 hectalocalizado R$ 1.800.000,00
Imóvel constituído por 3 apartamentos, a 400
tos possuem 3 quartos, sala, cozinha, área de serviço
Condomínio

Lagoa

Park,

em

Itabirito,oportunidade única lotes a partir de 360
m², financiados em até 84 meses pelo próprio empreendedor. VENHA CONHECER!

LOCAÇÃO
Apartamento com 3 quartos sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e vaga
para 1 carro na garagem. Situado no bairro Agua
Limpa. R$ 1500,00
Apartamento de 2 quartos localizado na
Rua Wenceslau Braz, no Centro de Mariana. R$
1.500,00
Apartamento de 4 quartos localizado na

Rua Wenceslau Braz, no Centro de Mariana. R$
2.500,00
Apartamento de 6 quartos no bairro Morro
da Queimada, em Ouro Preto – MG, imóvel muito grande e a 5 minutos da Praça Tiradentes.
Apartamento com 4 quartos e 2 banheiros,
localizada no Bairro São Cristovão, próxima a
Rua Padre Rolim. R$ 2.500,00

Av. Vitorino Dias, 174-A - Sala 302 - Centro - Ouro Preto - MG

Aluga-s
novo
Rua Wence
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PREFEITURA DE MARIANA NOTIFICA EMPRESA POR DANOS EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO LIBERDADE
O tráfego pesado de caminhões e máquinas de uma empresa tem danificado as
ruas e calçamentos do Bairro Liberdade, em
Mariana. O Departamento de Posturas Urbanas da Prefeitura de Mariana já autuou a
empresa responsável, e a Secretaria de Obras
e Planejamento Urbano realizou intervenções no local.
A notificação foi lavrada ao motorista
de um caminhão da “Orion Consultoria e
Representações Ltda” por danificação de via
pública. Também foi solicitado como medida a ser cumprida, a paralisação dos trabalhos e o reparo das vias. No dia 10 de dezembro a empresa reincidiu e foi novamente
notificada.
Por não cumprir estas determinações,
o município notificou a empresa, no dia 17
de dezembro, informando que “todas as autorizações de desaterro e movimentação de
terra do bairro Liberdade estão suspensas”.

A notificação inclui que a empresa tome as
medidas necessárias para reparar as vias públicas do bairro.
Devido ao tráfego intenso de veículos no
local, a Prefeitura de Mariana, por meio da

Secretaria de Obras e Planejamento Urbano,
realizou intervenções nos calçamentos da
comunidade nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. As equipes atuaram de forma emergencial em todas as vias que necessitaram de in-

tervenções, não aguardando uma posição da
empresa. Ainda assim, a Orion Consultoria e
Representações Ltda será acionada judicialmente pela Procuradoria Geral do Município pelos danos causados.
INCIDENTE – No dia 15 de dezembro, um ciclista sofreu um acidente na Rua
Imperatriz Tereza Cristina e, na tentativa
de socorrer o cidadão, a equipe do SAMU
não conseguiu se aproximar da vítima com
a ambulância, devido às péssimas condições
da via danificadas em virtude de serviços da
Orion Consultoria e Representações Ltda.
Este ano, Prefeitura de Mariana já recuperou a pavimentação de metade do Bairro
Liberdade, naquelas ruas cujo serviço de
drenagem já tinha sido executado. O asfaltamento está dentro do planejamento da administração municipal, mas que será feito após
a execução do serviço de drenagem profunda nas ruas.

TRADIÇÃO E RELIGIOSIDADE MARCAM O DIA DE REIS EM MARIANA
Ligado às comemorações natalinas, a
tradicional festa da Folia de Reis reuniu
quatro grupos de foliões nas ruas do centro
histórico de Mariana. O encontro aconteceu
na sexta-feira (03), no Terminal Turístico da
cidade, onde os grupos seguiram em cortejo
até o presépio localizado na Praça da Sé para
um momento de reverência e homenagem.
A festividade contou com a participação dos grupos Folia de Caxambu, Folia de
Engenho Fernandes, Folia de Barro Branco
e Folia de Acaiaca, que foram recepcionados
na Paróquia Nossa Senhora da Assunção em
celebração aos três Reis Magos, que chegaram até o Menino Jesus para presenteá-lo.
Essa manifestação dos foliões, com mú-

sica e alegria, é uma tradição folclórica que
inicia no natal e se estende até sexto dia do
ano, considerado o Dia de Reis. Com roupas bordadas e coloridas, os grupos levam as
bandeiras com figuras e adereços alusivos à
festa cristã ao som dos cânticos e instrumentos característicos da Folia.
O festejo é uma comemoração típica
resgatada principalmente em cidades do interior. Em Mariana, a comunidade de Paracatu
de Baixo, subdistrito de Monsenhor Horta,
realiza o cortejo há 50 anos percorrendo as
proximidades do subdistrito e recebendo
ofertas em homenagem ao menino Jesus.
Em novembro de 2014, a Folia de Reis de
Campinas, com sede no subdistrito de Cam-

pinas, em Mariana, foi reconhecida como Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 2.938, o

que valorizou ainda mais a religiosidade popular e o calendário cultural da cidade.

FOTO: SAMARA ARAÚJO | PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

P orre ora Preferen ial de
8

Jornal
15/01 a 29/01/2015
en a on e er as an agens de
se fa er um seguro om segurança
Maur orge
a riel ama o
on a o

Especialista em Cuidar de Você

Pro eger eu Pa rim nio
us a Menos do Que o
magina
oluções
es
e u os
uto
el
ot
t i oni l
ns o te
nti s
isco de n en
es ons ilid de
ui
entos

i is e

ene cios
de
dontol ico
id
u o
e id nci
i d
oluções in ncei s
e ti c do i it l

oc

s
i

i il

e l

Fone: (31) 3558.5467

Rua Josafá Macedo, 78 – Sala 03 – Centro – Mariana – Minas Gerais

CÂMARA DE OURO PRETO ELEGE COMO
PRESIDENTE O VEREADOR THIAGO MAPA
PARA O BIÊNIO 2015-2016
Na segunda-feira 15 de Dezembro, a Câmara Municipal de Ouro Preto, marca história com a 1ª votação aberta, que elegeu a nova
Mesa Diretora da Casa Legislativa.
O atual presidente, Léo Feijoada (PSDB)
foi eleito como 1° secretário, a vereadora Solange Estevam (PPS) foi eleita como a 2ª secretária, vereador Dentinho da Rádio (PT) foi
eleito como vice-presidente e o vereador Thiago Mapa (PP) foi eleito, com 8 votos, o novo
presidente da Casa.
O vereador Thiago Mapa (PP) destaca
a importância do voto aberto e fala das expectativas para os próximos dois anos como
presidente.“Muito importante o voto aberto,
parabenizei o autor do projeto, o vereador
Chiquinho de Assis (PV) e parabenizo a todos
que votaram e concordaram, porque desta forma o eleitor pode ver se o candidato escolhido
por ele está certo ou errado, se está seguindo
o caminho pretendido. A Câmara está aberta a população como sempre esteve. Minhas
expectativas são as melhores possíveis, quero
agradecer ao povo ouro-pretano que me deu
esta oportunidade, aos vereadores que confiaram em mim o voto. Temos o plano de continuar seguindo o trabalho do Léo Feijoada
(PSDB), que é um trabalho aberto, verdadeiro
e que acima de tudo respeita a fala de cada um,
outra questão que não abro mão é de seguir
o regimento interno. Vamos trabalhar junto
com a população de Ouro Preto e mostrar que
aqui, é o berço da liberdade e que as coisas vão
funcionar”.
Já o atual presidente, Léo Feijoada (PSDB)
fala do avanço democrático da Câmara e avalia a escolha do novo presidente: “Quando fui
eleito para administrar essa Casa disse que ela
deixaria de ser uma Casa oculta. Cumprimos
o papel de fazer da Câmara uma Casa livre, di-

de
lida
prod
utos de qua

ov

vulgando tudo que acontece aqui dentro. Sobre a questão da votação da nova mesa, principalmente em relação à presidência, ganhou
quem soube articular melhor, porque por
um certo momento poderia ser eleito o outro
companheiro o Zé do Binga. Votei no Thiago
Mapa e não estou arrependido”,destaca. O presidente ainda fala sobre suas expectativas para
os próximos dois anos, onde atuará como 1º
secretário. “A esperança sempre prevalece de
dias melhores, como 1° secretário ou como vereador de bancada lutaremos para uma cidade
melhor”, finaliza.
A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ouro Preto assumirá os cargos parlamentares no dia 1° de Janeiro de 2015.
A Mesa Diretora da Câmara é responsável
pela direção dos trabalhos legislativos e dos
serviços administrativos da Casa.
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Rua do Aleijadinho, 396 - Centro - Mariana - Minas Gerais
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VEREADOR ZEZÉ DE NÊGO É O NOVO LÍDER DA BANCADA
DE OPOSIÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

9

O vereador José Jarbas Ramos Filho
(PTB) carinhosamente conhecido por Zezé de Nêgo, é o novo líder da bancada de
oposição na Câmara Municipal de Mariana 2015 - 2016. O nobre vereador Geraldo
Sales (PDT) que passou a posição de líder
da oposição para o vereador Zezé de Nêgo,
que exercerá durante os dois anos finais de
mandato. Bambu exerceu duramente seu
papel de opositor expondo projetos de utilidade que beneficia a população e espera
através do Edil José Jarbas Ramos Filho
uma atenção diferenciada, pois a Câmara
de Mariana encontrasse indiscutivelmente
livre. “A oposição tem voz, a união faz a força e juntos podemos muito mais. A cidade
de Mariana está em uma situação inimaginável na questão econômica. Nosso dever é
fiscalizar drasticamente, para que não haja
o desperdício de recursos, como por exemplo, o que vem acontecendo com a nossa
água. Evidentemente temos que ser rápidos, pois os problemas estão a caminho,
o governo federal atua sem meritocracia,
é lamentável, pois a esperança deve surgir
do nascimento de idéias que influenciará o
desenvolvimento de nossa região”. Comenta o nobre vereador José Jarbas, que se diz
preocupado com atual situação do país e
principalmente de sua cidade, se medidas
não forem adotadas, para reorganizar a situação econômica.

NA COMPRA DE DUAS PEÇAS,

GANHE A 3ª
consulte condições

Av. Manoel Leandro Corrêa, 415
Barro Preto – Mariana – MG
Telefone: (31) 3557-1056
Rua Diogo Vasconcelos, 39
Pilar – Ouro Preto – MG
Telefone: (31) 3552-2654
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CÂMARA DE MARIANA EMPOSSA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2015-2016

Na noite do dia 30 de dezembro, a
Câmara de Mariana realizou a sessão de
posse dos quatro membros da sua nova
Mesa Diretora. Eles serão responsáveis
pelo comando dos trabalhos legislativos
e administrativos da Casa durante o biênio 2015-2016.
O vereador Antônio Marcos “Tenente Freitas” (PHS) tomou posse como
presidente da Câmara. Em seu primeiro
discurso oficial à frente do legislativo
municipal, Freitas cumprimentou todos
os vereadores nominalmente e agradeceu a confiança dos oito votos que o
elegeram. “Tenho 40 anos de idade e 20
de vida pública, conhecemos bem os anseios do povo e trabalharemos a favor da
democracia”, afirma o presidente. Segundo Tenente Freitas, a Câmara trabalhou
para resgatar seu devido respeito e sua
gestão também terá esse compromisso.
Junto a ele, foram empossados os vereadores Edson Carneiro “Leitão” (PTN)

– como vice-presidente; Juliano Gonçalves (PPS) – 1° secretário; e Sebastião
Carvalho “Tião do Sindicato” (PTC) – 2º
secretário da Câmara de Mariana. Eles
são os primeiros parlamentares eleitos
para compor a Mesa Diretora do legislativo marianense por meio de voto aberto.
Na cerimônia de transferência de
cargo, a nova Mesa Diretora foi empossada pelo ex-presidente da Câmara,
Bruno Mól (PSDB). Participaram da
solenidade o vice-prefeito de Mariana,
Duarte Júnior, o ex-presidente e o presidente eleito da Câmara de Ouro Preto,
Léo Feijoada e Thiago Mapa, o comandante do 52º Batalhão da Polícia Militar,
tenente-coronel Wesley Barbosa, o pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Luiz Cláudio Vieira, e os assessores
do deputado estadual João Leite, Alyson
Teodoro e Albermar Brito. O vice-prefeito destacou que “os vereadores desta
Câmara entendem que o importante é o

Tenente Freitas, Duarte Júnior e Thiago Mapa na sessão de posse da Mesa
diretora 2015-2016 da Câmara de Mariana
bem comum e o trabalho para a popuRecesso parlamentar – Após a reulação” ao parabenizar a confraternização
nião extraordinária do dia 29 de deentre o presidente eleito e o vereador que
zembro, os vereadores entraram em
foi candidato pela outra chapa, Pedro do
recesso parlamentar. As reuniões orEldorado, durante a cerimônia.
dinárias da Câmara de Mariana serão
A sessão foi realizada no Plenário da
retomadas dia 2 de fevereiro. As ativiCâmara e marcou a posse simbólica da
dades administrativas da Casa seguem
nova Mesa Diretora, que assumiu os tranormalmente, de segunda a sexta-feibalhos no dia 1º de janeiro de 2015.
ra, de 8h às 17h.

Patéis Fritos na Hora
Salgados
Caldo de Cana
Sucos e Refrigerantes
Rua Diogo de Vasconcelos, 335 - Pilar - Ouro Preto - Minas Gerais
Praça da Estação - Em frente à portaria do centro de Convenções (Ao lado da Imobiliária Itacolomi)

Açougue

Marianense
Tradição – Qualidade e Profissionalismo

Telefone:
(31) 3557-2397

Rua Wenceslau Brás, 610 - Centro – Mariana – MG

Consórcio Disal Volkswagen
Sem Juros – Sem Taxa de Adesão – Sem Burocracia

PROGRAMA FIDELIDADE

Participe e

CONCORRA
toda semana a

R$ 20.000,00

Tenha o seu
carro novo
pagando
muito pouco!!!

Seriedade e Compromisso com o cliente são as
marcas do consultor de vendas Flávio Volkswagen

Representante Autorizado Flávio

(31) 3338-2017 | (31) 8510-8290 | (31) 9280-6145
e-mail: ﬂaviopereira100@hotmail.com

Venha
conhecer
os consórcios
para Moto
e Imóveis
sem juros

Rua Bom Jesus, 545 – Bairro Barro Preto – Mariana – Minas Gerais
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PREFEITURA INVESTE EM MELHORIAS NO SAAE

Quatro motocicletas foram adquiridas pelo SAAE (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto) e já estão sendo usadas,
principalmente, nas áreas onde o acesso
por carros é mais difícil, como nas adutoras e captações, e também para atender os serviços na cidade, que podem ser
executados por apenas uma pessoa.
Recentemente, também foram adquiridas uma picape Strada - usada pela
equipe do Departamento de Tratamento
de Água - e uma minicarreta, na qual foi
instalado o Copão, facilitando o deslocamento do equipamento, que atende com
o fornecimento de água os eventos promovidos ou apoiados pela prefeitura na
cidade e nos distritos.
O SAAE ainda possui em sua própria
frota uma picape Saveiro, uma Parati,
um caminhão pipa, e mais 16 veículos

FOTO: LAURO SOARES | PREFEITURA DE MARIANA

contratados à Cooperativa que prestam
serviços regularmente. Além de duas
kombes, dois Unos, três camionetes 4 x

INVESTIMENTO DO PAC É APLICADO
EM MARIANA
O PAC das Cidades Históricas é
uma linha especial do Programa de
Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. O projeto, que visa
investir em cidades históricas brasileiras, já investiu R$ 133,1 milhões de
reais nos primeiros anos em 173 cidades tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
IPHAN. Dentre as principais ações do
programa, destacam-se a recuperação
de sítios históricos, a implantação de
ações na área de cultura e a exposição
de museus e casas de cultura.
Na cidade, o investimento está sendo aplicado na renovação do
Museu de Arte Sacra da Diocese de
Mariana e também na construção
de dois novos museus na cidade. Segundo Paulo Schmidt, expografista
responsável pelos projetos museográficos, a história de Mariana, mais
uma vez, será valorizada. “O Museu
da Cidade terá uma preocupação em
trazer a ideia da história de Mariana
até a atualidade. Iremos explorar o
passado, mas não somente. A história deve ser pensada como elemento
pulsante, vivendo a cidade de hoje.
Já o Museu do Imaginário pretende
lidar com o patrimônio imaterial da
cidade. O acervo do museu está ligado com as tradições do local, fazeres
culturais, festas e ritos, que são me-

nos palpáveis, mas são encontrados
na comunidade”, ressalta.
Os contratos das obras já estão
assinados junto ao Governo Federal.
Luiz Eguinoa é secretário executivo
da Associação Pró Cultura e Promoção das Artes (APA) e ressalta
que a primeira entrega dos projetos
dos museus acontece no fim do mês
de dezembro. “Até o meio do ano
que vem, as aprovações dos projetos
acontecerão e enquanto isso, os recursos necessários para as obras físicas serão liberados, já que a Prefeitura possui os contratos com o IPHAN
devidamente assinados”.
INFRAESTRUTURA
O levantamento inicial de segurança será feito pela empresa Jet Networks, de Belo Horizonte. De acordo
com Marcelo Martins, o levantamento
inicial está sendo realizado para saber
quais equipamentos serão utilizados e
o que será possível fazer para otimizar
os recursos nas unidades de melhoria.
Além do Museu do Imaginário, Museu da Cidade e revitalização do Museu da Arte Sacra, o recurso aperfeiçoará a Casa Capitular, a Casa do Conde
de Assumar e a Casa da Rua Direita.
Os projetos arquitetônicos vêm sendo
desenvolvidos atendendo todas as necessidades do PAC, de acordo com as
orientações do IPHAN.

4, uma Parati, dois caminhões ¾, um caminhão basculante, um Prisa, um Voyage, um gol, e duas retroescavadeiras.

HIDRÔMETROS PARA INSTALAÇÃO
O SAAE também recebeu um carregamento com 4.390 hidrômetros
para instalação em estabelecimentos
comerciais e industriais, que passarão
a ter o fornecimento de água medido,
a fim de controle do consumo. Além
disso, ajuda a estimar as perdas entre
a produção e a distribuição de água.
Esta é a segunda etapa do processo de
hidrometração.
A primeira etapa instalou os medidores nos prédios públicos da cidade,
que já estão em funcionamento. O distrito de Padre Viegas, também já conta
com a nova medida adotada pelo SAAE. O valor desse carregamento é de R$
305.105,00, adquirido da empresa Saga
Medições Ltda., vendedora da licitação.

CRAS COLINA PROMOVE PRIMEIRA
ATIVIDADE DE 2015

FOTO: ANDRESSA GOULART | PREFEITURA DE MARIANA

O CRAS Colina realizou na quinta-feira (8) a primeira atividade comunitária do ano de 2015. A ação, que reúne
mensalmente as famílias em acompanhamento, tem como objetivo proporcionar
aprendizado e trocas de experiência entre
os participantes. A equipe preparou uma
apresentação de boas vindas e para começar o ano com leveza e boas vibrações,
reflexões musicais foram abordadas. Para a assistente social Michela Cezário, se

em 2015 o CRAS conseguir atingir metas
como conseguiu em 2014, está ótimo. ‘’O
ano que se passou foi muito proveitoso,
as oficinas e atividades renderam bons
frutos. 2015 promete ser ainda melhor!’’,
disse. Além disso, foram divulgadas as datas de retorno da Oficina Recreativa e de
Natação, que voltará com as atividades na
próxima quinta-feira (15), às 14h30 e da
Oficina de Aprendiz, que retorna no dia
24 de fevereiro, às 8h30.

PREFEITURA INSTALA NOVOS POSTES
DE ILUMINAÇÃO
FOTOS DIOGO QUEIROGA | PREFEITURA DE MARIANA

Atendendo a solicitação de moradores do Barro Preto, a Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Obras
e Planejamento Urbano, instalou novos
postes de iluminação pública na Rua

Waldemar de Oliveira Porto. O serviço
é realizado pela ENCEL, prestadora de
serviços de infraestrutura elétrica do
município, e trará mais segurança para
os moradores que transitam no local.
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IPTU - QUEM PRESERVA PAGA MENOS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ABRE CADASTRO PARA BENEFICIAR PROPRIETÁRIOS QUE COMPROVEM PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE EM SUAS RESIDÊNCIAS

De 19 de janeiro a 06 de fevereiro, a Secretaria de Meio Ambiente de Ouro Preto realiza o
cadastro de proprietários interessados em receber descontos no Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) de 2015. A iniciativa cumpre a
Lei Complementar Municipal nº. 113 de 27 de
dezembro de 2011, que cria o programa “Quem
Preserva Paga Menos”, concedendo descontos
no IPTU para os cidadãos que contribuem para
a sustentabilidade e a preservação ambiental.

Têm direto a receber os benefícios, aqueles que realizam coleta seletiva (com desconto de 10% no valor da Taxa de Coleta de Resíduos –TCR), captação de água de chuva (5%
no IPTU) e captação de energia solar (5% no
IPTU), devidamente comprovados. Os descontos são cumulativos.
Os requerimentos devem ser feitos das
13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira na
Secretaria de Meio Ambiente (Rua Mecânico

José Português, 240 - São Cristóvão). No ato
do requerimento, o cidadão deve estar munido dos documentos pessoais e do número
de inscrição do imóvel, além de apresentar
comprovações do(s) sistema(s) que possui na
residência, através de fotografias.
Os requerentes do beneficio referente
à captação de água de chuva e aquecimento
solar que fizeram o cadastro no ano de 2014,
estão isentos de apresentar os documentos

comprobatórios, mas precisam fazer a solicitação novamente.
O benefício concedido será válido somente para o ano do exercício, devendo, a
renovação, ser requerida pelo contribuinte
a cada ano. Os imóveis beneficiados estarão
sujeitos à fiscalização da Secretaria de Meio
Ambiente, para verificar as instalações dos
sistemas de captação de água de chuvas e de
energia solar.

CÂMARA DE MARIANA TEM NOVA MESA DIRETORA
A Câmara de Mariana realizou sessão de
posse dos quatro membros da sua nova Mesa Diretora na noite do dia 30 de dezembro.
Eles serão responsáveis pelo comando dos
trabalhos legislativos e administrativos da
Casa durante o biênio 2015-2016.
O vereador Antônio Marcos “Tenente
Freitas” (PHS) tomou posse como presidente da Câmara. Em seu primeiro discurso oficial à frente do legislativo municipal,
Freitas cumprimentou todos os vereadores nominalmente e agradeceu a confiança
dos oito votos que o elegeram. “Tenho 40
anos de idade e 20 de vida pública, conhecemos bem os anseios do povo e traba-

lharemos a favor da democracia”, afirma
o presidente. Segundo Tenente Freitas, a
Câmara trabalhou para resgatar seu devido respeito e sua gestão também terá esse
compromisso.
Junto a ele, foram empossados os vereadores Edson Carneiro “Leitão” (PTN)
– como vice-presidente; Juliano Gonçalves
(PPS) – 1° secretário; e Sebastião Carvalho
“Tião do Sindicato” (PTC) – 2º secretário da
Câmara de Mariana. Eles são os primeiros
parlamentares eleitos para compor a Mesa
Diretora do legislativo marianense por meio
de voto aberto.
Na cerimônia de transferência de cargo,

a nova Mesa Diretora foi empossada pelo ex-presidente da Câmara, Bruno Mól (PSDB).
Participaram da solenidade o vice-prefeito
de Mariana, Duarte Júnior, o ex-presidente e
o presidente eleito da Câmara de Ouro Preto, Léo Feijoada e Thiago Mapa, o comandante do 52º Batalhão da Polícia Militar,
tenente-coronel Wesley Barbosa, o pároco
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Luiz
Cláudio Vieira, e os assessores do deputado
estadual João Leite, Alyson Teodoro e Albermar Brito. O vice-prefeito destacou que
“os vereadores desta Câmara entendem que
o importante é o bem comum e o trabalho
para a população” ao parabenizar a confra-

ternização entre o presidente eleito e o vereador que foi candidato pela outra chapa,
Pedro do Eldorado, durante a cerimônia.
A sessão foi realizada no Plenário da
Câmara e marcou a posse simbólica da nova
Mesa Diretora, que assumiu os trabalhos no
dia 1º de janeiro de 2015.
Recesso parlamentar – Após a reunião
extraordinária do dia 29 de dezembro, os vereadores entraram em recesso parlamentar.
As reuniões ordinárias da Câmara de Mariana serão retomadas dia 2 de fevereiro. As
atividades administrativas da Casa seguem
normalmente, de segunda a sexta-feira, de
8h às 17h.

A CRIANÇADA SE DIVERTE NO FESTIVAL DIVERSÃO ARTE VERÃO, EM OURO PRETO
A 4ª edição Festival Diversão Arte Verão vai
agitar Ouro Preto, de hoje a 24 de janeiro, com
atrações culturais para todos os gostos. As crianças têm direito a uma programação especial, com
muitas brincadeiras e muita diversãoque farão as
férias de janeiro ainda mais animadas!Confira as
atrações infantis do Festival:
Piquenique literário e gincana
As crianças do distrito de Antônio Pereira vão poder se encantar com o mundo dos livros, no Piquenique literárioé uma atividade do
Programa Sempre Viva Leitura, organizado por
Heloísa Davino, Filipe Lage e Aishã Coracy, que
busca em suas ações o incentivo e estimulo à leitura a partir da interação com livros organizados
em cestos, toalhas no chão e malas. Um espaço
de inspiração pra fazer brotar sonhos, ideias,
aspirações e a paixão pela leitura/literatura.Será
no dia 16/01, sexta-feira, às 14h, na Quadra de
Esportes do distrito.
A seguir, às 15h, é a vez da Gincana com
Brincadeiras de Verão, com diversão, pipoca e
algodão doce para a criançada.
Circuito Brincando de Brincar, com a Turma da Nana
A Turma da Nana traz ao Circuito Brincan-

do de Brincar o resgate de brincadeiras e cantigas
de roda. A Nana se apresenta em um pocket-show com diversos instrumentos (violão, ukelelê, pandeiro e acordeom)e convida ao público para cantar junto canções como Cabra Cega, Aquecimento, Mamãe posso ir, Peixe Vivo, Borboletinha, Alecrim e Sambalelê. Nana traz, também, a
macaca Lica, em um número de ventriloquia que
arranca risos da plateia.Brincadeiras, diversão
em família e interação a todo o momento com o
público, é a marca registrada do show!Serão duas
apresentações: no dia 17/01, sábado, das 14h às
18h, na Quadra de Esportes do distrito de Antônio Pereira; e no dia 18/01, domingo, às 15h, no
Largo Marília de Dirceu, no bairro Antônio Dias.
Espetáculos teatrais
O teatro é uma das principais atrações do
Festival Diversão Arte Verão. No dia 16/01, sexta-feira, o marionetista Catin Nardi leva aCaixa
de Teatro Lambe-lambe ao distrito de Antônio
Pereira. Catin é diretor da Cia. Navegante de Teatro de Bonecos, de Mariana/MG. O espetáculo
acontece às 16h.
Se tamanho não é documento, Miniteatro
Moto-Expresso de Bonecos vai mostrar, com
um mini espetáculo de bonecos com a técnica de

Lambe Lambe, dentro de um baú de moto: Cirk
In! Cenas independentes. O Grupo Caixa 4 traz
uma peça criada especialmente para o Festival,“A
Cena com o Poema, Meu Sonoro Passarinho de
Tomás Antônio Gonzaga”, que se apresenta no
dia 18/01, domingo, a partir das 18h,no Largo
Marília de Dirceu, no bairro Antônio Dias.
No Teatro do Centro de Artes e Convenções
da Ufop, em Ouro Preto, acontecem dois espetáculos infantis. No dia 19/01, segunda-feira, às 19h,
tem a peça A menina que entra em livros, da Lima
Produções Culturais. É a história de Júlia, uma
menina, filha única, que se desespera ao saber que
vai ganhar um irmãozinho e em função disso, terá
que dividir seu quarto com ele. Enquanto o quarto é reformado, a menina é obrigada a dormir na
biblioteca, onde acaba entrando em um livro para
encontrar a solução de seus problemas, e redescobrindo o mundo mágico da literatura.
No dia 20/01, terça-feira, às 19h, é a vez da
estreia do espetáculo Romeu e Julieta na Era dos
Recicláveis, da Lima Produções Culturais. Com
a trilha feita por músicos, cenário mágico e figurino de cores vibrantes em uma grande brincadeira de criança, as embalagens dos produtos
de uma despensa dão vida ao clássico romance

trágico de Shakespeare. A rixa entre os metais e
os plásticos tornará impossível o amor entre a
latinha de refrigerante e a garrafa pet. Mas será
que eles precisam ter o mesmo fim? O espetáculo
homenageia os 450 anos aniversário de Shakespeare, comemorados em 2014, apresentando sua
mais famosa história como uma releitura para o
público infantil.
Nesta 4ª edição, os espetáculos do Festival
Diversão Arte Verão serão apresentados no Teatro do Centro de Artes e Convenções da Ufop. As
peças têm a curadoria do ator, diretor, iluminador e produtor Marcelo Carrusca. As senhas para
os espetáculos devem ser trocadas por um item
de higiene pessoal ou de limpeza, na portaria do
Teatro, uma hora antes do espetáculo.
Parceria
O Festival Diversão Arte Verãotem como
parceiros a Prefeitura Municipal e a Agência de
Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro
Preto – ADOP; o investimento da Samarco Mineração S/A e o apoio local do Centro de Artes e
Convenções da Ufop, da Associação Comercial e
Empresarial de Ouro Preto (Aceop) e da Hering
Ouro Preto. A produção é da Mezcla Organização Cultural e Sala de Ideias.

Comunicado
A Secretaria Municipal de Agropecuária informa que estão abertas as
inscrições para os serviços aluguel de
máquinas agrícolas conforme a Lei 906
de 10/07/14, de apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária e Agroindústria do Município.
Os produtores interessados devem
comparecer na Secretaria de Agropecuária, localizada a Avenida JK, nº 31
- 2º andar – Bauxita, ou em um de seus
Postos de Atendimento até o dia 31 de
maio, munidos de CPF e, caso possua,

documento de aptidão ao PRONAF
(DAP).
Postos de Atendimento
Santa Rita de Ouro Preto: Rua São
Vicente Botelho, nº 56 - Centro
Telefone: 3553-3120
Cachoeira do Campo: Avenida Pedro Aleixo, s/nº - Rodoviária
Telefone: 3553-2132
Para mais informações, entre em
contato através dos telefones: 35593210 e 3559-3249.

TELEFONE: (31) 3551-2166
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O PREFEITO DE OURO PRETO, JOSÉ LEANDRO
FILHO, SE PRONUNCIA SOBRE A REFORMA
POLÍTICA NO MUNICÍPIO

No decorrer destes dois anos de
mandato foram observadas as aptidões dos secretários e de alguns
cargos de nomeação. A reforma vem
com objetivo de aperfeiçoar o funcionamento da máquina pública.
Com a diminuição da receita repassada ao Município nos últimos
meses, foi preciso reduzir alguns
gastos gerados pela Prefeitura. As
mudanças causadas pela reforma
não acarretará na redução de salários e demissão de funcionários,
somente exoneração de aproximadamente vinte cargos de nomeação.
Novos nomes foram convocados,

alguns secretários foram realocados
em outras pastas e outros tiveram
seus atos de exoneração revogados.
As mudanças realizadas foram pensadas na intenção de cumprir a segunda etapa do mandato com uma
equipe mais consistente que irá otimizar a instituição.
Ao longo dessa semana serão feitas outras mudanças que irão preencher os cargos que ainda se encontram em aberto. Os atos publicados
ficam disponíveis no Diário Oficial
do Município que pode ser acessado pelo site da Prefeitura em www.
ouropreto.mg.gov.br/diario-oficial.

Telefone: (31) 3557-2767

VEREADOR PEDRO DO ELDORADO DESEJA UM
2015 DE MUITAS REALIZAÇÕES
O vereador Pedro do Eldorado
Deseja que nesse novo ano todos
possam sempre encontrar o seu
caminho e que este caminho seja trilhado de muito sucesso, para
que cada vez mais todos possam
acreditar que é capaz de transpor
obstáculos e ser feliz. Que a população Marianense tenha coragem
para assumir e enfrentar as dificuldades, perseverança para que
jamais desista ou desanime dos
seus sonhos e esperança para
que a cada novo dia possa ver
novos horizontes. A cidade de
Mariana vivenciará momentos marcantes, pois a crise
mundial afeta diretamente o
valor do minério. As agencias
reguladoras estão atuando de
forma atrasada deixando países de outros continentes se
desenvolveram mais do que
nosso país que é um dos
maiores exportadores do
minério de ferro, “Vou
lutar incansavelmente para que
2015 seja um

ano de conquistas e as conquistas
se baseiam para a população marianense, vamos todos juntos buscar as melhores soluções para a resolução dos anseios da Primaz das
Gerais”. Conclui o nobre Vereador
Pedro do Eldorado.

CONFIRA NO
PROMOÇÕ

Venha fazer parte desta escola

A Auto Escola São Cristóvão des
15 Aulas
categoria "D"

50%
de desconto

Só a Auto Escola São Cristovão possui há mais de 4 anos o
SIMULADOR VEICULAR. É a única Auto Escola da Região dos
Inconﬁdentes que proporciona aos alunos conﬁabilidade,
transparência e comodidade. Além de ser a pioneira na cidade
de Mariana e na Região dos Inconﬁdentes.
Venha fazer parte desta Escola.
Rua Bom Jesus, 451 – Centro – Mariana – Minas Gerais

amigos magníficas comemorações

nossos principais sonhos sejam re
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AS FAMÍLIAS MARIANENSES MERECEM DIAS MELHORES

Em dois anos de mandato o vereador
Adimar José Cota (PTB) faz um balanço de
mandato parlamentar sendo mais de 400
pessoas atendidas e mais de 50 indicações
na Câmara Municipal de Mariana. Sempre
pautado com a ética e com o comprometimento de zelo com os recursos públicos
o vereador, Adimar luta incansavelmente
na fiscalização do executivo municipal. O
édil sempre esteve presente nos principais
projetos de utilidade publica do município
demonstrando que seus objetivos são nobres quando se diz em relação à população.
“Nesta oportunidade agradeço a população que está ao meu lado, apresentando as
indicações e fazendo com que juntos estamos no caminho certo, para solucionar os
principais problemas de nossa cidade, vejo
que os Distritos estão recebendo os devidos
acertos. Santa Rita Durão a cada dia cresce,
serão projetos que irão fomentar a economia do distrito, almejamos aos jovens centros de formação, que influencia os mesmos
sem experiência comprovada em carteira,
em que empresas empregam os jovens repassando experiência de mercado. Acredito
que o ano de 2015 será um ano vindouro,
repleto de energias positivas. Desejo de todo coração os melhores votos de felicidade
e paz para todas as famílias marianenses.
Aproveito a oportunidade e desejo que o
menino Jesus abençoe todos os marianeneses e proporcione um ano feliz”. Completa
o nobre vereador Adimar Cota que afirma
em 2015 que será um ano proporcional com
inúmeras novidades.

CONHEÇA OS VALORES DE CADA SERVIÇO E A PERIODICIDADE DA TAXA
BÁSICA OPERACIONAL- TBO

ENTENDA A PERIODICIDADE DA TBO

O Serviço Municipal de Água e Esgoto
de Ouro Preto-SEMAE, esclarece aos contribuintes da Taxa Básica Operacional (TBO),
que o valor mínimo para o pagamento da
tarifa é de R$ 7,45. Desse modo, aqueles contribuintes que pagam somente pelos serviços
de água ou esgoto não recebem a TBO todos
os meses, pois é necessário atingir o valor mínimo. Órgãos Públicos e os beneficiados pelo
Programa Governamental do Bolsa Família,
que estão cadastrados na Tarifa Social, também se enquadram neste caso.
Assim, no mês em que os valores acumulados alcançarem a quantia mínima de
R$7,45 a taxa será enviada. Aqueles que utilizam tanto o serviço de água e esgoto conti-

nuarão a receber a TBO normalmente todos
os meses.
Os contribuintes que estiverem com o pagamento de taxas em atraso deverão comparecer a rua José Mecânico Português, 240, no
bairro São Cristóvão, onde está localizada a sede do SEMAE, e negociar o pagamento de sua
dívida. Ao quitar o valor de sua TBO em dia você permite que o SEMAE permaneça investindo na melhoria dos serviços e na qualidade do
atendimento a toda comunidade ouro-pretana.
Para consultar valores ou retirar a segunda
via da TBO acesse a Agência virtual do SEMAE,
através do sitewww.semaeop.mg.gov.br, na área
de serviços, ou entre em contato pelo telefone
(31) 3551-6366 e esclareça suas dúvidas.
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SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, 24 HORAS
COMEMORANDO COM VOCÊ
Jornal

15/01 a 29/01/2015

Os empresários Jozelias da Silva e Antônio Carlos da Silva formam uma parceria de
sucesso. A Distribuidora de Bebidas Silva já
é um sucesso em Mariana e na região dos
Inconfidentes, por prestar serviços de qualidade, com atendimento de primeira linha,
entrega com a maior velocidade e preços
que condizem com a realidade. O ramo de
bebidas na região dos Inconfidentes vem se

fortalecendo em diferentes níveis, pois existem empresários que fomentam a economia
dos municípios, através da venda exclusiva
de bebidas. Os empresários Jozelias da Silva
e Antônio Carlos chegam em Mariana para
diversificar o ramo de distribuição de bebidas “ Possuímos inúmeros produtos, temos
um atendimento diferenciado, pois a nossa
luta é em atender bem os nossos clientes,

digo isso porque na maioria das vezes os
clientes não ficam satisfeitos com os serviços prestados de outras empresas, e os mesmos nos procuram, conhecendo os nossos
serviços e ficam completamente satisfeitos,
retornando várias vezes em nosso estabelecimento”. Comenta o empresário Jozelias
da Silva. Distribuidora está muito ligada à
logística, e logística não é só saber estocar,

mas saber também distribuir de forma rápida, segura, com produtos em ótimo estado
de tal forma a trazer resultado para seus
clientes, é dessa forma que trabalha a Distribuidora de Bebidas Silva, sempre procurando a melhor maneira para sempre agradar e cultivar seus clientes. Nas próximas
edições do Jornal, aguardem as promoções
da Silva Distribuidora de Bebidas.
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QUALIDADE E PREÇO BAIXO É A TRADIÇÃO DO
SACOLÃO E MERCEARIA MORADA DO SOL
Jornal

15/01 a 29/01/2015

Com a desvalorização
do minério de ferro e a atual crise mundial a cidade de
Mariana viverá momentos
marcantes na economia.
Empresários como Valdecir
Lins dos Santos sobressaem
nessa atual situação por conter produtos de qualidade e
preços baixos.
A população Marianense diante das redes sociais
solicita incansavelmente a
qualidade e os preços que
são praticados atualmente
na cidade de Mariana, diga-se de passagem, não só em
Mariana mais em algumas
cidades da região Mineradora. Alguns empresários
que lutam na concorrência
sadia colocam em check as
práticas usadas para uma
competição saudável. O empresário Valdecir Lins está
no comércio Marianense há
anos, demonstrando que os
seus objetivos são nobres,
ainda mais quando se envolve a população na busca
incessante por produtos de
primeira qualidade, frutas
e legumes de primeira instância que são os principais
fatores para se conquistar
clientes. Evidentemente que
os clientes exigem produtos
de qualidade com preços
acessíveis. Valdecir Lins dos
Santos é casado com Elizath
A. Araújo, desta união seu
filho Jorge Araújo aprende
os passos do pai, que são
honestidade, compromisso
e pontualidade. O sacolão
e mercearia Morada do Sol
possuem uma infinidade de
produtos. Venham conhecer
e comprovar a qualidade de
nosso atendimento e as nossas ofertas. Nas próximas
edições vocês leitores irão
conhecer as ofertas do Sacolão e mercearia Morada do
Sol. Aguardem!

Jornal
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EU ACREDITO!
Com quase dois anos de gestão eficiente já
em seu terceiro mandato, a frente do executivo
marianense, presidente da associação dos municípios mineradores de Minas Gerais, Celso
Cota Neto é o prefeito e político mais popular
e presente da historia da primeira capital de
Minas Gerais. Haja vista em que grandes entidades do estado mineiro o agracia com comendas que comprovam o seu total comprometimento ético com os recursos públicos. A
cidade de Mariana é conhecida popularmente
como a cidade canteiro de obras. Basta passear pelos distritos e observar que quase todos
estão completamente asfaltados e sinalizados.
Vejamos as grandes e modernas obras idealizadas e em funcionamento levando cultura e
cidadania a pessoas que jamais conseguiriam
concretizar um curso profissionalizante gratuito ou até mesmo efetivando e assinando sua
carteira de trabalho. Famílias de baixa renda
adquirindo sua casa própria através de uma
gestão que visa à qualidade de vida. Celso
Cota tem pela frente uma grave crise econômica mundial, que está afetando diretamente
a cidade, com a desvalorização do minério
de ferro. Porém com uma equipe eficiente na
administração publica e com o fundamental
apoio popular, o qual já possui, serão barreiras
que passaremos tranquilamente, cujo trabalho
já é conhecido como uma das marcas políticas do prefeito de Mariana. A saúde marianense recebe investimentos que modernizam
o atendimento e a agilidade nas marcações
de consultas e exames, ou seja, todos os distritos marianenses possuem um atendimento
de pronto socorro facilitando e diminuindo
atendimentos e filas na cidade sede. Mariana é

Foto: Prefeitura Municipal de Mariana

considerada na área da saúde uma das melhores da Região dos Inconfidentes, esta é a marca
da atual administração que não poupa esforços para o fortalecimento e o desenvolvimento
da cidade. Mariana é um canteiro de obras, em

que gera empregos diretos e indiretos influenciando a economia do município em diversos
aspectos e segmentos, incentivando empresas
e empresários a investirem no município, que
vai conquistando o mercado solido, em que
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toda cidade almeja. A educação vem ganhando destaque no modelo de ensino, que
inclusive já mostra os frutos conquistando
notas jamais alcançadas em outras gestões.
Todas as ações realizadas no atual governo
municipal são dignas de aplausos da população que está ao lado do administrador. Essas
conquistas são diretamente resguardadas em
pessoas honestas e honradas que estão em
cargos competentes e automaticamente demonstrando o compromisso que é fortalecer
a coisa publica e atingir as metas planejadas.
Nunca se fez tantas benfeitorias na primeira
capital de Minas Gerais quanto à atual administração e os investimentos não param, tenho a certeza que em breve teremos o nosso
matadouro municipal em pleno funcionamento tanto quanto o nosso Laticínio que
receberá investimentos para que juntos retornem em desenvolvimento e emprego para
nossa gente. Quando nos referimos ao poder
executivo, temos que criar críticas construtivas, não basta criticar e não apresentar a solução, o dever do cidadão é informar sem rancor e perseguições. Temos que nos unir, para
que todos possam sonhar com os seus ideais,
sempre lembrando que tudo é possível, pois
aprendemos na escola e em casa que a união
faz a força. A força que precisamos está em
cada um, é preciso ter pulso e compromisso
para almejar os nossos ideais. Não podemos
abandonar quem realmente fez e faz por um
futuro melhor para os nossos filhos, netos e
sobrinhos. Por isso eu Acredito.
Cassiano Aguilar
Diretor Administrativo Jornal Panfeltu´s

QUEM DEFENDE O CIDADÃO?
Uma das mais importantes fontes de renda da economia nacional, e principalmente
do estado de Minas Gerais, a mineração vem
passando por momentos difíceis nos últimos
anos. Além da concorrência com o mercado
internacional, a mais dura luta vem sendo travada dentro das próprias fronteiras do país.
Com um marco regulatório atrasado, do
período da ditadura, ultrapassado e não condizente às exigências do mercado ou à competitividade das relações internacionais, o setor
minerário brasileiro compete no mercado
internacional com outros países onde a legislação é moderna, ágil, que se traduz em lucro
para as empresas mineradoras e justa remuneração pelas riquezas nacionais exploradas.
Não há como ganhar nessa situação em que
nos encontramos.
Somando os repasses insuficientes provenientes da Compensação Financeira pela Ex-

ploração de Recursos Minerais (Cfem), estão
os problemas relacionados ao período de cobrança e de recebimento desses valores.
O governo federal, por meio do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), autarquia vinculada ao Ministério
das Minas e Energia, vem realizando, em todas
as unidades da federação, uma fiscalização das
empresas mineradoras sobre eventuais débitos
relativos à Cfem e impondo nessa ação fiscalizatória um prazo para a cobrança, conhecido
como prazo decadencial. A decadência é a extinção de um direito por não ter sido exercido
no prazo legal, ou seja, quando o sujeito não
respeita o prazo fixado por lei para o exercício de seu direito, perdendo, assim, o direito
de exercê-lo.
De acordo com a entidade, o prazo decadencial da Cfem alcança até os últimos 20
anos, ao passo que as empresas do setor mi-

ELEITO NOVO PRESIDENTE DA AMAPI EM 2015

Após dois anos na Presidência da AMAPI
(Associação dos Municípios da Microrregião
do Vale do Piranga), o prefeito de Mariana,
Celso Cota, conduziu a nova eleição da entidade, que escolheu o prefeito de Acaiaca, José Calixto Milagres “Zezinho”, como o novo
presidente da associação em 2015. A eleição e
posse aconteceram nesta quinta-feira (08), em
Ponte Nova.
A nova diretoria da AMAPI 2015 é formada pelo presidente: José Calixto Milagres
(Acaiaca), 1º vice-presidente: Paulo Augusto
Malta Moreira (Ponte Nova), 2º vice-presidente: Frederico Brum de Carvalho (Urucrânia). Conselho Fiscal: José Roberto Gonçalves
Barbosa (Guaraciaba); Silvério Joaquim Aparecido da Luz (Rio Doce); Alcione Ferreira
de Albuquerque Lima (Santo Antônio do
Gama). Suplentes: Aroldo Fernandes Gomes

FOTO: ARQUIVO | PREFEITURA DE MARIANA

(Diogo de Vasconcelos); João Bosco Coelho
(Dom Silvério) e Milton Ayres Figueiredo
(Alvinópolis). O secretário executivo é José
Adalberto de Rezende.

nerário defendem a tese de que a decadência
ocorre no prazo de cinco anos e se utilizam de
uma inúmera gama de recursos judiciais para
protelar o pagamento.
O dinheiro que deveria ser repassado às
prefeituras para que as mesmas fomentassem
ações ligadas ao bem-estar de seus cidadãos,
como melhorias na infraestrutura da cidade,
criação de novos postos e hospitais, investimentos no setor da educação, como novas
creches, escolas de ensino básico e também
técnico, fomento à diversificação econômica,
está indo direito para o bolso dessas empresas
e servindo para o seu enriquecimento em detrimento da vida da população do local onde
praticam a extração mineral.
Sendo assim, o verdadeiro prejudicado
por essa discussão são os milhões de cidadãos
que vivem nas cidades e nos estados mineradores, pois como esses recursos não chegam

aos cofres públicos, não pode ser transformado em políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas.
Entidades do setor buscam, continuamente, estar em contato com os órgãos responsáveis pela regularização da atividade, com o governo federal e também com as companhias.
A esperança é de que haja uma grande
mudança nesse cenário e que, enfim, a atividade seja valorizada no país, trazendo benefícios
para a população das cidades e dos municípios que sofrem com a mineração e que irão
ter suas verbas aumentadas de forma a trazer
benfeitorias a todos e fomentar novas atividades econômicas locais. A sociedade não pode
continuar pagando mais essa conta.
Celso Cota é prefeito de Mariana,
e presidente da AMIG (Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais)
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CLEBRIDADES
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COM LOOK DE ACADEMIA, JULIANA
DIDONE MERGULHA NO MAR

OUSADIA! COM BIQUININHO DE ONCINHA,
ANDRÉIA SORVETÃO CURTE PRAIA NO RIO

A atriz trocou beijos acalorados com o namorado, o artista
plástico Flávio Rossi, na Prainha, Zona Oeste do Rio, nesta
segunda, 12
Juliana Didone não resistiu ao
forte calor e, após se exercitar na
orla do Rio, mergulhou no mar
de roupa e tudo. A atriz esteve
na Prainha, Zona Oeste da cidade, na companhia do namorado,
o artista plástico Flávio Rossi. O
casal chegou ao local de bicicleta
e trocou muitos beijos ao entrar
na água. A atriz surpreendeu ao
mergulhar de top e short.

A ex-paquita esteve
na Macumba, Zona Oeste da cidade, na tarde
desta segunda-feira, 12 e
ganha ‘confere’.
Usando um biquininho de oncinha, Andréia
Sorvetão começou a semana reforçando o bronzeado. A ex-paquita esteve na praia da Macumba,
Zona Oeste do Rio, nesta
segunda-feira, 12, e ganhou aquele “confere” de
um homem que saia do
mar.

CAIO CASTRO POSA COM FÃS EM
FEIRA EM SÃO PAULO

KATIE HOLMES USA
SUPERAPLIQUE NOS CABELOS
NO GLOBO DE OURO
A atriz foi à premiação que aconteceu neste domingo, 11, em Los Angeles, nos EUA.
Katie Holmes usou um aplique
superlongo nos cabelos para ir ao
Globo de Ouro, neste domingo, 11,
em Los Angeles, nos EUA. A atriz,
que atualmente está com os fios acima dos ombros, exibiu um rabo de
cavalo até a cintura.

JONATHAN COSTA SE DECLARA A ANTÔNIA FONTENELLE NA WEB: ‘SOMOS UM SÓ’
Ator foi convidado de uma marca
na Couromoda, nesta segunda, 12, e
evitou falar sobre relacionamento com
Maria Casadevall: ‘Que namoro?’
UsCaio Castro causou tumulto ao
participar da Couromoda, feira de calçados e acessórios, na tarde desta segunda-feira, 12, em São Paulo. O ator
foi convidado da marca Bad Boy e, simpático, posou com fãs que estavam no
local.
Em conversa com o EGO, Caio evi-

tou falar sobre o relacionamento com
Maria Casadevall. “Que namoro? Não
estou namorando e nunca falei que estava. Não falo da minha vida pessoal”,
disse.
Recentemente o ator curtiu uma
festa ao lado de Maria Casadevall, em
Porto de Galinhas, Pernambuco. Usando uma blusa curtinha que deixava sua
barriga à mostra, a atriz apareceu na
ocasião com novo visual, com os cabelos mais longos.

Ah o amor! Compartilhado é melhor
ainda. E foi isso que fez Jonathan Costa
na tarde desta segunda-feira, 11. O rapaz,
de 21 anos usou sua conta no
Instagram para se declarar à namoradaAntônia Fontenelle. “Se
for para ter alguém ao meu lado,
que seja sempre você. Não se trata de hoje, nem do ontem e muito
menos do amanha, trata-se do que
somos e do amor que vivemos. Me
orgulho em compartilhar os meus dias com
você! Amo quando multiplicamos as nossas risadas, me orgulho quando dividimos

CAÇA PALAVRAS

as nossas “dores”, somos um só e estaremos
sempre juntos! Que comece a semana e que
jamais falte amor no mundo...”, derreteu-se.
Antônia também retribuiu o
mimo e falou sobre o namorado.
“Ele é tão homem, tão cuidadoso,
tão fofo, nem parece ter 21 anos.
Tem atitude de homem, coisa rara nos dias de hoje, foi um presente de Deus. Estou tão feliz”, disse
ao Ego, ao ver a mensagem de Jonathan, a
quem chama de Jonh. E nos comentáros, ela
fez questão de dizer: “Amo demais”.
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ÁS VEZES INCOMPREENSÍVEL

O nobre vereador Geraldo Sales, carinhosamente conhecido como Bambu,
está à frente do legislativo
municipal Marianense há
anos, sempre preocupado
em realizar as melhorias
para a cidade. Lutou e luta
incansavelmente para que
junto aos colegas vereadores
trabalhem com apenas um
foco, em fiscalizar o executivo e apresentar leis que
beneficiem a comunidade. A
visão política empreendedora do gentil e amigo Bambu
é vista de forma incompreensível através da sociedade
política, evidentemente a
simbologia da palavra incompreensível reflete em
um ser misterioso, o que não
acontece com o nobre edil.
Visto que o caro vereador
já se encontrou em diversas
situações na política e aprendeu a conhecer valores que
hoje os acompanha. Ser amigo de todos é uma virtude. O
ano de 2015 promete ser um
ano “truculento”, haja vista
que medidas de não interesse pessoal serão adotadas
para influenciar o ritmo de
crescimento no país. Mariana por não estar preparada,
diga-se de passagem, com
outras fontes de geração de
renda e emprego para amenizar a drástica queda dos
valores do minério de ferro,
que atrapalha o crescimento
econômico da cidade. Será
um caminho difícil, mais
com união, fraternidade e
perseverança vamos conseguir pular esses obstáculos
e fazer de nossa cidade, uma
cidade próspera com economia aquecida. O Jornal
Panfletu’s acompanhará e
divulgará todas as notícias
relacionadas ao desenvolvimento da cidade de Mariana
e as ilustres autoridades da
esfera política que influenciam diretamente no desenvolvimento da Primaz das
Gerais.

DIREÇÃO DO SEMAE-OP SE REUNIU COM MORADORES DO POCINHO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POCINHO
Na manhã da última sexta-feira (09),
a direção do Serviço Municipal de Água e
Esgoto – SEMAE de Ouro Preto se reuniu
com moradores do bairro Nossa Senhora do
Carmo, no Pocinho, para discutir melhorias
no abastecimento de água na comunidade.
A reunião aconteceu ao lado da quadra de Esportes do bairro e a comunidade

cobrou mais atenção em relação ao abastecimento de água e ao seu tratamento, vista
que, este é um problema que se agravou em
virtude da rápida expansão do bairro.
O superintende da autarquia, Wandeir
José dos Santos, ouviu atentamente as solicitações dos moradores e se comprometeu
a providenciar a limpeza da caixa d’água

que abastece o bairro.
Após a reunião com a Direção do
SEMAE alguns moradores estiveram presentes também no gabinete da prefeitura
onde foram ouvidos pelo Prefeito de Ouro
Preto, José Leandro Filho e o vice- prefeito, Chiquinho Xavier. Nessa reunião ficou
acordado que a prefeitura fará investimen-

tos necessários para aprimorar a infra-estrutura e potencializar o sistema de abastecimento.
A limpeza e a adição de cloro no reservatório do Pocinho foi realizada pela
equipe do SEMAE.
Qualidade de vida é o nosso maior investimento!
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AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS NESTA PAGINA, SÃO ENCAMINHADAS A REDAÇÃO PELA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MARIANA RECEBE VINTE E QUATRO NOVOS POLICIAIS MILITARES
A 239ª Cia PM de Mariana recebeu no dia
06/01/15 os novos Soldados que comporão o
efetivo da Policia Militar na cidade. A recepção
foi no centro de convenções e contou a presença do prefeito Celso Cota e do presidente
da câmara municipal Antônio Marcos Ramos
de Freitas (Tenente Freitas), os quais deram
as boas vindas em nome de toda comunidade
marianense.
Esses novos Policiais Militares concluíram
em novembro/14, após 11 meses, o curso técnico de segurança pública, realizado em Belo
Horizonte no EFAS, e estão se apresentando
agora em suas novas frações após terminarem
o reforço no policiamento natalino em Belo
Horizonte.
O efetivo será empregado no policiamento ostensivo nas ruas de Mariana e distritos, e abrirá a possibilidade do emprego

POLÍCIA MILITAR APREENDE MENORES AUTORES
DE ROUBO EM PASSAGEM DE MARIANA
A polícia militar recebeu informações
de que teria ocorrido um roubo em Passagem de Mariana. De posse das informações
dos autores, bem como rota de fuga, a polícia iniciou rastreamento e logrou êxito em
localizar os 4 menores autores já chegando
no bairro Prainha. Um dos menores autores,
ao avistar a guarnição policial empreendeu
fuga e adentrou na residência da irmã. Após
autorização, a polícia procedeu com buscas
na residência e encontrou os produtos roubados, bem como o simulacro de arma de fogo utilizado na ação delituosa. “Trabalhamos
para que o crime não ocorra, contudo, vindo
a ocorrer estamos prontos para darmos a resposta adequada localizando e prendendo es-

de novas modalidades de policiamento que
com o passar dos tempos foram sendo extintas em razão da diminuição no efetivo
policial. São 24 novos Policiais Militares
que se somam ao efetivo da 239ª Cia PM,

contudo, em razão da chegada destes, alguns Policiais Militares que pleiteavam remanejamento estão sendo atendidos e movimentados para outras frações da Polícia
Militar.

POLÍCIA MILITAR APREENDE TRAFICANTE
NO BAIRRO PRAINHA
Durante patrulhamento no bairro Prainha, a guarnição policial percebeu o momento em que um menor dispensou um
objeto dentro do balcão de um bar. Após
buscas foi localizada uma porção de subs-

tes autores, trazendo assim, maior segurança
e tranquilidade para a população”, disse o
Tenente Daniel..

tância semelhante a maconha. Após consulta ao prontuário do menor abordado foi
constatado que este já possuía passagem por
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de
fogo. Assim, foram feitas buscas na residência do autor, onde foram localizadas aproximadamente 200g de substância semelhante
a maconha e 1 munição intacta caibre .22.
Menor foi apreendido e encaminhado até a
delegacia acompanhado do representante
legal. “Recebemos diversas denúncias de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
no local e, através destas denúncias estamos
conseguindo efetuar prisões e devolver a
tranquilidade à comunidade do bairro Prainha”, disse o Tenente Daniel.

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
Cachoeira do Brumado, distrito de Mariana, zona rural, em 09JAN15, por volta de
16h00min, “Sítio Viana”, onde guarnição verificando denúncia anônima, realizou contato
com o autor D. P. V. de 43 anos, que ao ser cientificado da denúncia confirmou que possuía
arma de fogo, autorizou os militares a adentrar
em sua residência, entregou 01 revolver, marca TAURUS, calibre .38; 01 garrucha também
calibre .38; 06 munições intactas e 08 capsulas
do mesmo calibre. O autor ainda informou
aos militares que próximo á sua residência, em
uma propriedade abandonada, local conhecido como “Fazenda Ressaca” é usada por caça-

dores. No local informado os militares encontraram 01 espingarda calibre 28; 03 espingardas
“polveiras”; 05 cartuchos intactos calibre 28; 25
cartuchos vazios também calibre 28; 02 potes
contendo espoletas; 01 pote contendo esferas
02 potes contendo pólvora. O autor, armas e
munições foram encaminhados à DP local.

HOMICÍDIO CONSUMADO

Mariana, em 05JAN15, por volta de
13h30min, na Rua Cartucha, nº 987, próximo
ao Cruzeiro, Bairro Cartucha, na “Fazenda da
Santa”, o senhor Alexandre dos Anjos Lucindo
de 46 anos, relatou que por volta das 13h30min,
deparou com um corpo caído próximo de um
Cruzeiro já sem sinais vitais. Guarnição compareceu no local e acionou a perícia que no local
confirmou que no corpo da vitima higidez cadavérica e seis perfurações, sendo 02 no rosto, 01
no couro cabeludo, 02 nas costas e 01 no abdômen, aparentemente provenientes disparos de

arma de fogo, e ainda foi encontrado um projétil
aparentemente de calibre .32 no chão. O corpo
foi reconhecido por populares, que o identificaram como sendo de CHRISTIAN FILIPE
MARTINS ROSA de 16 anos; relataram ainda,
que ele era usuário de drogas. Até no momento
não há suspeitos do crime. Compareceu no local
a perícia técnica que tomou as providências de
praxe. Corpo foi liberado e registrado o REDS
que foi encaminhado para a DP.
Motivação: Possível envolvimento com
drogas.

VEÍCULO PRODUTO DE CRIME LOCALIZADO

Mariana, em 10JAN15, por volta de
08h00min, na Rodovia MG 262, s/nº, Bairro São José (Posto de gasolina Raul) militares durante patrulhamento avistaram o
veículo Hyundai HR HDB, placa HIJ-4811,
de cor branca, que estava estacionado em
local utilizado por caminhoneiros para estacionar e pernoitar e ao consultar a placa,

inicialmente verificaram que o município de
emplacamento divergia com o que estava na
placa e ao consultar pelo nº do chassi gravado na carroceria do veículo, constataram
que o referido veículo foi roubado na data
de 07/10/2014, na cidade de Betim-MG e a
placa verdadeira era HIJ-3129. O veículo foi
aprendido e nenhum suspeito foi localizado.
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José Geraldo (Zezé) Proﬁssional em Educação Física
(Claretiano) Técnico especializado em exercícios resistidos (Musculação) FEPAM (Federação Paulista de
Musculação) Formado pelo CREF (Conselho Regional
de Educação Física) PIP 20 anos de experiência proﬁssional, pós graduado em nutrição esportiva. Zezé é o
proprietário da ACADEMIA MORADA DO SOL (desde
1997), que vem se destacando sempre por portar requisitos infalíveis como bom atendimento, proﬁssionais de qualidade, espaço amplo conseguindo assim
atrair jovens, adolescentes, adultos e idosos que querem obter uma melhor qualidade de vida e bem estar
com si mesmo. Na ACADEMIA MORADA DO SOL, você
encontra uma diversidade de suplementos, equipamentos para ajudar você a melhorar sempre seu desempenho na sua respectiva atividade física.

“Que o amor de
Deus permaneca
em nós fazendo
nossos corações se
encherem de alegria”, são as palavras do feliz casal
Geizi Gamarano e
Jonathan Santos
Os melhores gerentes da Região se encontram no SJ supermercados. Valério
e Alexandre são sinônimos de competência e responsabilidade

Essa é a linda funcionária
Natiele Jordana do Sacolão e Mercearia Morada
do Sol. Sempre atendendo
muito bem os clientes do
dia a dia

Esse é nosso amigo
José Antônio e leitor assíduo do Jornal
Panﬂetu’s,
realiza
várias pescarias por
todos Brasil e possui a
melhor loja de pesca
em Mariana, ﬁca logo
em frente a prefeitura

02/10 a 16/10/2014

Acauã vem todo
sorridente na nosso coluna social
para divulgar sua
festa
AMNÉSIA
NIGHT, você não
pode ﬁcar de fora,
mais informações
(31) 8233-4540 ou
no facebook do organizador ACAUÃ
JOINDRE

Essa linda garota é a Yasmim
Duelly, que foi fotografada pelo
proﬁssional super competente
Sidy Link

No dia 02 João Vicente comemorou seus 6 aninhos.
Que sua vida seja sempre um jardim alegre e colorido. Mamãe Fabiana e papai Michel mandam um
beijão. Feliz Aniversário!
Foto: Sidy Link

“Agora POSSO DORMIR! Enﬁm depois de 5 meses de várias etapas esta ai: Campeão do “Talentos da Mágica Nacional”., Diz Silas em sua rede social, após ser consagrado campeão em um concurso de Mágica. Nós do Jornal
Panﬂetu’s te desejamos muito sucesso em sua carreira e
que você possa sempre alcançar seus objetivos
Esse lindo bebê é o Adryan
Henrico, ﬁlho
do empresário
Flávio Jackson e
da mamãe Lizety Alberto, que
papai do céu
dê muita saúde
para o mais novo membro da
família!

Stella Fernandes e Josiel (UTI DO
CELULAR) é uma casal lindo e
feliz, e vem trazer um toque de
romantismo aqui para nossas
social.

A linda Ingrid Souza acaba de ser
aprovada no vestibular de educação
física, Nós do Jornal Panﬂetu’s te desejamos toda sorte e perseverança
nessa sua nova jornada. Sucesso!

