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TROFÉU EMPRESARIAL SUPERA EXPECTATIVA DE PÚBLICO E
FARÁ DA ARENA MARIANA O PALCO PARA O MAIOR EVENTO
EMPRESARIAL DA REGIÃO DOS INCONFIDENTES EM 2017
Devido a grande procura e por razões técnicas, o Troféu Empresarial 2017 que
neste ano homenageia o saudoso empresário, Adolpho Monteiro, será realizado na
Arena Mariana. Proporcionando aos agraciados, personalidades e convidados,
uma noite inesquecível com requinte, proﬁssionalismo e qualidade.

Troféu Empresarial 2017 – Adolpho Monteiro Filho
Dia 23 de Setembro, às 21 horas na Arena da cidade de Mariana.
Não ﬁque de fora do evento destaque do ano de 2017 e reserve já sua mesa.
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Editorial, por Cassiano Aguilar - Diretor de Redação / Jornalista Responsável 20.483
ANTES TARDE DO QUE NUNCA
A região dos Inconﬁdentes e o médio
Piracicaba são regiões que dependem
exclusivamente da mineração. Sem sombra de
dúvida os recursos que advêm da mineração,
inclinam o desenvolvimento destas cidades,
alguns municípios implantaram modelos de
diversiﬁcação, que geram recursos e
desenvolvimento.
Mariana, por exemplo, é uma cidade
que não soube evoluir em áreas da economia, ou
seja, não existe uma diversiﬁcação econômica
que supere a arrecadação de anos anteriores.
Vale ressaltar que o poder executivo e o poder
legislativo corroboraram para que esse
resultado fosse conquistado, aﬁnal não foi

coloca em discussão esse tema, acarretando,
hoje, na atual conjuntara em que vivencia o
município.
O suposto declínio da arrecadação,
informado maciçamente aos marianenses de
que os recursos da cidade não são os mesmos,
fez com que surgissem especulações, aﬁnal é
certo aﬁrmar que no último mês, a prefeitura de
Mariana arrecadou cerca de R$20 milhões de
reais, como justiﬁcar a escassez em manter as
principais demandas da cidade? É no mínimo
estranho.
Vejo na cidade de Catas Altas o
progresso, uma cidade pequena, repleta de
histórias e com um acervo cultural riquíssimo

que contempla seus moradores e turistas. A
gestão administrativa da cidade de Catas Altas
tem se preocupado incessantemente em investir
no ecoturismo, esse investimento vem dando
muito certo. Medida esta que está sendo usada
em Mariana, mas não se sabe ao certo quando
iniciará as ações para tal. Catas Altas, assim
com todas as cidades do interior passam por
diﬁculdades, mas com junção e previsão
conseguem almejar seus ideais, driblando a
instaurada crise em nosso país.
Entretanto, Santa Bárbara e Barão de
Cocais demonstram claramente que o
investimento no comércio, turismo, e
agronegócio é o caminho que as pequenas

cidades devem seguir. A atuação do setor
público deve pautar seus princípios no que
tange as necessidades de cada população. Essas
cidades possuem administradores austeros que
visam sustentabilidade e desenvolvimento.
Portanto, enfatizo que o conceito de
crítica pode referir-se ao juízo que é
pronunciado sobre uma obra ou um assunto.
Construtivo, por sua vez, é aquilo que é útil para
construir.
Uma crítica construtiva, neste
aspecto, é uma expressão que valoriza e que é
partilhada com o objetivo de ajudar. A intenção
é conseguir que o outro faça uma mudança
positiva, obtendo proveito dessa alteração.

“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

DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMITE DE JORNADA
GARANTE A CAMINHONEIRO JUSTA CAUSA EMPRESARIAL
A Terceira Turma do Tribunal Superior do
Trabalho reconheceu a rescisão indireta do contrato
de trabalho de um motorista por descumprimento de
obrigações contratuais, como observância da jornada
e pagamento de horas extras. A rescisão indireta é a
resolução do contrato de trabalho por iniciativa do
empregado, em razão do cometimento, pelo
empregador, de atos faltosos graves, previstos
expressamente no artigo 483 da CLT.
Na reclamação trabalhista, o
caminhoneiro aﬁrmou que trabalhava das 5h às
23h, de segunda a domingo, inclusive em
feriados, sem a devida compensação ou
pagamento. Disse ainda que não recebia

adicional noturno nem o lanche devido pelo Godinho Delgado destacou que as obrigações
trabalho extraordinário, e que, como a empresa patronais impostas por lei têm natureza
responsabilizava os motoristas pela guarda dos contratual, passíveis de ensejar, em caso de
equipamentos do caminhão, ﬁcava à disposição descumprimento, a incidência do ARTIGO 483
dela ou de sobreaviso mesmo quando não estava da CLT. Para o relator, a inobservância de
obrigações essenciais do contrato de trabalho,
efetivamente trabalhando.
O juízo de primeiro grau reconheceu a como a exigência de prestação de serviços em
rescisão indireta, mas, para o Tribunal Regional sobre jornada, sem a respectiva contrapartida
do Trabalho da 3ª Região (MG), as faltas não remuneratória, é justiﬁcativa suﬁcientemente
justiﬁcariam o rompimento do contrato por culpa grave para conﬁgurar a justa causa por culpa do
do empregador, pois a condenação ao pagamento empregador.
“Uma gestão empregatícia que
das verbas devidas já seria suﬁciente para reparar
submeta o indivíduo a reiterada e contínua
o prejuízo do empregado.
A o e x a m i n a r o r e c u r s o d o jornada extenuante, muito acima dos limites
caminhoneiro ao TST, o ministro Mauricio legais, em dias sequenciais, agride todos os

princípios constitucionais e a própria noção
estruturante de Estado Democrático de Direito”,
aﬁrmou.
“O excesso de jornada extraordinária,
para muito além das duas horas previstas na
CONSTITUIÇÃO e na CLT, cumprido de forma
habitual e por longo período, como no caso,
tipiﬁca inclusive, em tese, o dano existencial, por
conﬁgurar manifesto comprometimento do tempo
útil de disponibilidade que todo indivíduo livre,
inclusive o empregado, ostenta para usufruir de
suas atividades pessoais, familiares e sociais”.
Por unanimidade, a Turma
restabeleceu a sentença que deferiu a rescisão
indireta pedida pelo empregado.

FALA SÉRIO? – com Darcy Pereira de Carvalho
VALE O JARGÃO!
Com todo o respeito, montar uma
estrutura na Cidade Administrativa (alguns
diriam circense) para anunciar a doação de
Academias ao ar Livre (ato ocorrido em
09/08/2017), venhamos e convenhamos,
extrapola meu entendimento do “bem” governar.
Mais não foi assim que nosso “governante
máximo estatual” entendeu. Perguntinha: Qual o
custo para se reunir representantes de 196
municípios, 4 secretários estaduais e 21
deputados? Uma simples canetada
administrativa resolveria tudo.
É interessante como se tenta enganar o
cidadão (e a cidadã) diante de tamanha

encenação. Mas, se o objetivo das academias é
oferecer à população local atividades esportivas
e práticas corporais acessíveis. “Tá” valendo!
C o m o d i z o j a rg ã o d e P a u l o C i n t u r a
(representado pelo ator Paulo César Rocha, na
Escolinha do professor Raimundo): saúde é o
que interessa, o “resto” (aspas nosso) não tem
pressa. Infelizmente!
ME ENGANA, QUE EU GOSTO.
Falamos, na edição anterior, sobre
algumas maravilhas da Reforma Política. Na
mesma linha de “renovações”, “reformulações”
ou “inovações” estão os partidos políticos. São
35 siglas que misturadas mais parece uma sopa
de letrinhas e que agora, muitos, querem deixar

de usar a mágica palavra “partido”. Suas lideranças
avaliam que estejam desgastados. Incrível
conclusão!
Temos uma lista bastante signiﬁcativa
nesta nova era revolucionária. Vejamos! Os
pioneiros Rede Sustentabilidade e Novo
permanecem na mesma. Partido Trabalhista
Nacional (PTN) acha que PODEMOS. Partido
Trabalhista do Brasil (PTdoB) segue AVANTE.
Partido Social Democrata Cristão (PSDC) adota a
DEMOCRACIA CRISTÃ. Partido Ecológico
Nacional (PEN) quer ser PATRIOTA. Democratas
(DEM), que já foi PFL, agora pensa em ser MUDE.
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) humildemente deseja apenas perder a
denominação Partido, ﬁcando o resto como está.
Observamos que tudo não passa de
estratégia ou como dizem alguns cientistas
políticos, uma jogada de marketing. Não vamos

Assuntos do dia a dia, por

aqui explanar a motivação (ou as motivações)
que cada partido apresentou para tomar tal
decisão. Em quase sua totalidade, como não
poderia deixar de ser, tais decisões parecem-me
irrelevantes no contexto ideológico. Uma “nova
roupagem” para as “velhas posturas”.
Nada, além disso! A ideia central é
distanciar-se da crise política e tentar uma
reaproximação, se não for com a sociedade, pelo
menos com o eleitor. Uns não conseguem ver
qualquer diferença entre um (sociedade) e outro
(eleitor). Eu vejo, mas sou voto vencido!
Estaríamos prestas a ter uma mera “mudança de
fachada”? Tudo indica que sim! Temos ainda
pouco mais de um ano para a tão aguarda e
ansiosa eleição de 2018. Que a sociedade e/ou o
eleitor não se esqueça de tais “mudanças”.
Volto semana que vem!

GILCLER REGINA

Imprimir

NA CONTRA MÃO DA CRISE!

Quem no mundo empresarial não se lembra dos
sofrimentos passados em crises anteriores? Quem não
se lembra das crises que assolaram a Ásia, a Rússia, o
México e os inúmeros planos mal sucedidos de nossos
governos?
Na verdade, sempre vivemos assim...
Momentos de expansão, seguidos de outros de
retração.
Parece um mal que existe até no futebol,
que poderia ser evitado com planejamento e forma de
pensar. Exemplo: Alguns times despejaram dinheiro e
estão sujeitos a perder o campeonato para quem não
tinha dinheiro.
Isso me lembra o rei que no leito da morte
disse ao ﬁlho, seu sucessor que quando estivesse em
duas grandes situações da vida era para abrir os dois
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grandes livros sagrados da verdade. Um quando
estivesse profundamente triste e outro quando
estivesse extremamente alegre.
Passaram-se anos, o ﬁlho, novo rei, muito
deprimido, vendo seu reino ruir com pestes (alguém aí
lembra da Gripe A, Dengue...?), derrotas militares,
secas assolando as pastagens e agricultura... e o rei
lembrou de seu pai e foi abrir o primeiro grande livro
sagrado da verdade e quando abriu lá estava escrito:
Isso passará!
Passaram-se os anos novamente, o reino
melhorou, tinha prosperidade, vieram as chuvas, as
pestes e doenças foram embora, ganharam as guerras
com os vizinhos... neste dia, o rei na sacada do Palácio,
eufórico, vendo a parada militar dos generais que
chegavam de mais uma vitória, lembrou-se de seu

Expediente:
Jornal Panﬂetu´s LTDA
Av. Manoel Leandro Correia ,
347 B
Centro – Mariana – MG
CNPJ: 21.544.370/0001-60
Fundado em 01/08/2001
Contabilidade:Servcom

velho pai e foi abrir o segundo lacrado livro sagrado da
verdade e lá estava escrito: Isso também passará!
Uma coisa que eu sempre avalio é que
notícia boa só se lê em rodapé de jornal. Notícias ruins
contaminam. Nós precisamos mudar o foco e contrariar
as "pesquisas".
Conclusão: A mesma crise, o mesmo
mercado, as empresas concorrentes e resultados
diferentes! Continua prevalecendo a verdade:
Enquanto uns enxergam a metade do copo que se foi,
outros enxergam a metade que ﬁcou.
O pessimista não ajuda em nada. Muito
pelo contrário, ele atrapalha, e muito! A crise não é a
crise e a maioria dela sempre está mais na cabeça das
pessoas que qualquer outra coisa. E mesmo em
momentos de crise ou euforia, empresas e pessoas ou

Contato Jornal:
www.jornalpanﬂetus.com.br /
facebook.com/jornalpanﬂetus
Jornalpanﬂetus@yahoo.com.br
Redacao.jornal@yahoo.com.br
“O Jornal Panﬂetu´s não se
responsabiliza por
matérias devidamente assinadas”

venceram ou sucumbiram.
Crise é gripe A, crise é dengue, é algo que se
forma numa histeria coletiva e daqui a pouco vamos
fechar as igrejas, os shoppings, os restaurantes, as
empresas e não somente as escolas e fechar o país para
balanço.
Precisamos sim, fechar os políticos para
balanço. Quando voltar, a água do rio já terá passado. É
a teoria da oportunidade.
Não se deixe abater por notícias de pânico,
isso também passará. Não se deixe abater por
resultados ruins... vá a luta para melhorá-los.
Se você pensa que pode ou que não pode,
nas duas formas de pensar estará correto e os resultados
bons ou ruins virão, conforme a sua decisão.
Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

Tiragem Mínima: 5 mil exemplares
Gráﬁca: Fumarc - Fundação Mariana Costa
Circulação: Mariana- Ouro Preto - Santa
Bárbara Catas Altas e Barão de Cocais
Cassiano Aguilar: (31) 9 8880-3046
Angelo Seraﬁm: (31) 9 8578-42257
Leticia Aguilar: (31) 9 8632-8731

_____________________________________________3
24/08/2017 a 31/08/2017

facebook.com/JornalPanetus

Empresarial e Notícias

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

Utilidades
R$10,00

Arroz Beira Rio
R$

Cerveja Kaiser 350ml
R$

,90

10

R$

,69

1

Feijão Carioca Triunpho
R$

Amaciante Amacitel

Leite Cotochés

9
9
,
3

R$

9
9
,
5

Café da Feira

9
4
,
2

R$

6,99

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

PARQUÍMETROS INATIVOS GERAM PREJUÍZOS PARA O MUNICÍPIO
AFIRMA O VEREADOR MARCELO MACEDO
Vereador cobra da Prefeitura de Mariana ações efe vas para eliminar o problema dos parquímetros na cidade.
Em reunião na Câmara
Municipal, o vereador Marcelo
Macedo (PSDB) demonstrou a
sua preocupação com a situação
dos parquímetros em toda a
cidade de Mariana.

não funcionam, e o pior, temos
notícias que o valor arrecadado
pelos mesmos não pagam se quer
o contrato da empresa
responsável pelos equipamentos,
causando assim um grande
prejuízo aos cofres públicos.
Sendo assim, vejo que a
prefeitura precisa revisar o
contrato ou realizar o distrato do
mesmo, para que o município não
seja prejudicado ainda mais com
esta situação.” aﬁrma o
parlamentar, Marcelo Macedo.

“A instalação dos parquímetros
era a princípio para monitorar e
organizar as vagas de trânsito na
cidade de Mariana, mas
infelizmente não é isto que está
acontecendo, vários
parquímetros estão quebrados ou

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

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

, 00
9
9
2
R$
A.V
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CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFISSIONAIS DA REDE
DE ENSINO É APROVADO NA CÂMARA DE MARIANA
Durante a 23ª Reunião Ordinária,
realizada na tarde do dia 14 de agosto, a
Câmara aprovou por unanimidade o
Projeto de Lei 53/2017. O PL estabelece
que escolas, creches ou centros de
educação infantil realizem cursos de
capacitação de primeiros socorros e
prevenção de acidentes para seus
professores e funcionários.
De acordo com o vereador
Ronaldo Bento (PSB), autor do projeto, o
objetivo é que as unidades de ensino
estejam preparadas para agir em caso de
acidentes, assim como prevenir os

mesmos. “Capacitar os professores e
funcionários será crucial, já que o
primeiro atendimento conta muito para a
vida de quem se acidenta”, completa o
vereador.
Ao ﬁnal da reunião houve um
amplo debate sobre as reuniões das
Comissões Permanentes. Ancorado no
Regimento Interno da Câmara, o
presidente da Casa, Fernando Sampaio
(PRB), solicitou que as reuniões de todas
as Comissões Permanentes aconteçam
toda segunda-feira, às 14h. O presidente
ainda ressaltou que será criado um livro

de ponto que garanta a participação de
todos os vereadores que compõem as
Comissões.
O vice-presidente, Deyvson
Ribeiro (SD), citou o Artigo 66 do
Regimento para legitimar a colocação de
Fernando Sampaio, a qual prevê a
obrigatoriedade que essas reuniões
aconteçam em dia e horário determinados
e, obrigatoriamente, na sede da Câmara
Municipal. O 1º secretário, vereador
Tenente Freitas (PHS), também citou o
mesmo artigo do Regimento Interno para
lembrar os vereadores o caráter público:

“as reuniões devem ser abertas à
população, salvo em casos especiais que
são deﬁnidas e deliberadas pelos seus
membros”, completa Freitas.
A decisão já começou a ter
validade na reunião seguinte, realizada
dia 21 de agosto, às 14h. De acordo com o
presidente da Casa, o objetivo é garantir o
debate mais qualiﬁcado e cumprir
também com o Regimento Interno.
“Vamos evitar desgastes e tornar o
trabalho do Legislativo mais ﬂuido e
participativo.” aﬁrma Fernando
Sampaio.

MARIANA SE DESTACA, SOBE MAIS DE 100 POSIÇÕES E ATINGE O
10º LUGAR NO ICMS ESPORTIVO
Mariana continua se destacando no cenário
esportivo em Minas Gerais. Com a nota ﬁnal de 2.894,5
pontos, o município alcançou o 10º lugar no ICMS
Solidário – Critérios Esportes – ano base 2016. Esta é a
primeira vez que a cidade ocupa essa posição no ranking
que conta com 224 cidades. A lista foi divulgada pela
SEESP (Secretaria de Estado de Esportes de Minas
Gerais) na última quarta-feira (16).
O prefeito Duarte Júnior recebeu a notícia e
com grande alegria parabenizou os envolvidos.
“Parabenizo aos atletas, aos proﬁssionais da
Secretaria de Educação e Desporto e, principalmente,
ao Conselho Municipal de Esporte pelo belíssimo
trabalho. Este é o resultado de uma série de fatores.
Destaco entre eles os grandes investimentos que

Foto: Divulgação | Prefeitura de Mariana

estamos fazendo no Esporte desde que assumimos a
gestão”, disse.
Mariana subiu 134 posições em comparação
ao último ano e poderá receber uma média de R$ 210
mil, valor que poderá ser alterado. De acordo com o
assessor técnico de Desporto, Wagner Ramos, estes

dividendos serão revertidos no fomento de novas
modalidades esportivas. “Juntamente ao Conselho
iremos investir o recurso de maneira justa e
necessária. Vamos valorizar as modalidades que já
temos e, dentro de nossas possibilidades, criar novas e
também investir em infraestrutura”, aﬁrmou.
O ICMS Solidário – Critério Esportes,
mecanismo que vem sendo chamado de ICMS
Esportivo, trata de critérios para a transferência de
recursos, provenientes da arrecadação do imposto
ICMS, aos municípios mineiros. Da parte do ICMS a
ser distribuída, 0,1% é repassada aos municípios por
suas atividades desportivas. Para se inscrever no
ICMS Esportivo, os municípios precisam nomear um
gestor esportivo municipal, responsável por inserir as
informações e documentos no Sistema de
Informação.
Na sequência, é necessário comprovar a
existência de um Conselho Municipal de Esportes. É
necessário, ainda, realizar o cadastro dos conselheiros
nomeados e com mandato vigente no Sistema, para
análise da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp).

DISTRITO DE CLÁUDIO MANUEL CONTEMPLA
O SERVIÇO DE COBERTURA CELULAR
O mês de agosto foi de
grande importância para os
moradores do distrito de
Claudio Manuel. A Prefeitura
de Mariana comemorou junto
com as famílias a chegada do
serviço de cobertura celular,
uma conquista aguardada por
muito tempo na região.
Executado pelo Governo do
Estado, através do Minas
Comunica II, o programa visa
levar a telefonia móvel para
pequenas localidades que
ainda não contam com o
serviço.
O prefeito Duarte
Júnior “Du” destacou que a
demanda é uma antiga

reivindicação da
comunidade.

Foto: Pedro Ferreira | Prefeitura de Mariana

“Temos uma área territorial
grande e a ampliação do
sinal telefônico para os
distritos e zonas rurais
sempre foi um grande desejo
da nossa administração.
Sabemos que um telefone
celular pode fazer muita
diferença para quem mora
longe da sede, até em um
caso de vida ou morte. Além
do mais, é uma ferramenta
de comunicação muito útil
para moradores e
empresários no dia a dia”,
aﬁrmou.

Fermar Serralheria
Éder

31| 9 8467-6764

Rua Paraná, 189 - Colina - Mariana - MG
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VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE MARIANA QUESTIONA
EXIGÊNCIAS DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA
A Fundação Renova é uma instituição
fundada para reparar os danos causados pelo
rompimento da barragem de Fundão. A
Fundação tem a função de restaurar e
restabelecer o município e os recursos
impactados pelo rompimento e também
substituir ou compensar o que não é passível de
remediação.
Através de questionamentos pelos
empresários de Mariana, o vereador e vicepresidente da Câmara, Deyvson Ribeiro (SD),
entrou com requerimento solicitando ao
responsável pelo setor de Suprimentos ou
Presidente da Fundação Renova, que compareça
à reunião de Câmara, para explicações dos
orçamentos solicitados às empresas sediadas no
município sobre os serviços de transportes e
locações de veículos e equipamentos pesados,
agendada para o dia 22 de agosto.
De acordo com o vereador, empresários
estão surpresos com as exigências da Fundação e
dizem que não são compatíveis com os
empreendimentos locais, diﬁcultando a
contratação da mão de obra de empresas do
município.
“A Renova solicita orçamentos que as
empresas locais não conseguem atender a
demanda do que eles estão querendo, pela forma
que eles estão colocando e o preço que eles estão
querendo pagar. Aí chega uma empresa de fora,
que não conhece nada do município e ganha pelo
preço”, aﬁrma Deyvson Ribeiro (SD).
Em resposta ao requerimento, a
Fundação Renova encaminhou um ofício para a

Câmara, aﬁrmando que como parte do resultado
dessas ações implementadas, para a citada
concorrência de transportes, os participantes
convidados são, majoritariamente, da cidade de
Mariana.
“Essa concorrência ainda está em curso,
sendo o motivo pelo qual as empresas
participantes não obtiveram, até o momento,
retorno sobre o resultado ﬁnal”, concluiu
Marcelo Figueiredo, Diretor de Programas da
Fundação Renova.
De acordo com o vice-presidente da
Câmara, Deyvson Ribeiro (SD), além da
Fundação não ter prestado os devidos
esclarecimentos dos pré-requisitos solicitado
através do requerimento, em ofício, desmarcou a
reunião que já estava agenda para a última terçafeira (22), sem dar explicações pelo
cancelamento.
“Achei uma falta de respeito muito
grande, até porque já tínhamos inclusive passado
para os empresários que a Renova estaria na Casa
no dia 22 às 14h. Ainda falaram que não tem
informação nenhuma para passar pros
empresários e nem pra Câmara”, relatou o
vereador.
Deyvson Ribeiro (SD) aguarda a
presença do responsável da Fundação Renova,
para esclarecimentos das cotações de serviços
das empresas locais, o vereador ainda aﬁrma que
a maneira que a Fundação vem solicitando os
orçamentos, não está assumindo o compromisso
de dar prioridade a contratação de mão de obra e
empresas locais.

MAIS DE 380 FAMÍLIAS SÃO BENEFICIADAS A CONFRARIA CAPIM CANELA CAPACITA
COM O PROGRAMA RENDA MÍNIMA
CRIANÇAS E JOVENS DE MARIANA.
Dando continuidade aos trabalhos apresentação, realizando palestras de suma
DA PREFEITURA
realizados pela Confraria Capim Canela nas importância para conscientização e

“As ações e programas que favorecem a
inserção no mercado de trabalho por meio
do emprego formal é uma prioridade da
atual gestão”, aﬁrmou o prefeito Duarte
J ú n i o r, p o n t u a n d o a p o s t u r a d a
administração municipal em relação ao
programa Renda Mínima, que atualmente
atende mais de 380 mulheres marianenses.
O programa tem como público-alvo
mulheres chefes de família em situação de
vulnerabilidade social, apontadas no
diagnóstico socioeconômico realizado pela
secretaria de Desenvolvimento Social. As
beneﬁciárias selecionadas são encaminhadas
para projetos de qualiﬁcação proﬁssional e
geração de renda alternativa e de acordo com
suas habilidades são capacitadas através de
oﬁcinas, palestras e demais atividades.
Segundo o secretário de
Desenvolvimento Social e Cidadania,
Juliano Barbosa, para ingressar no programa

há critérios e as interessadas podem procurar
a sede da secretaria.

“É de suma importância essa seleção. A
cidadã precisa estar assistida pelos serviços
oferecidos pelos CRAS ou CREAS e demais
equipamentos de acompanhamento social
do município de Mariana, estar inscrita no
Cadastramento Único dos Programas
Sociais do Governo Federal CAD-ÚNICO e
ter o diagnóstico da unidade familiar que
aponte a situação de vulnerabilidade social.
Esses são os fatores mais relevantes para
ingresso”, explicou o secretário.
Quer saber mais sobre o programa?
Então procure a secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, que
ﬁca localizada nas dependências do Centro
de Referência da Infância e Juventude
(CRIA), na Rua Dois de Outubro, nº 210,
bairro Vila Maquiné.

áreas sociais em que atuam fortemente na
capacitação de crianças e adolescentes,
realizando um ciclo de Palestras na cidade
de Mariana, a ﬁm de alertar, capacitar e
conscientizar crianças e jovens sobre os
perigos e riscos na má utilização da Internet
e das redes sociais.
Os cursos foram ministrados pelo
Confrade Siderlei Carvalho Ribeiro Santos
com os seguintes temas:
·Internet - conhecer para evitar riscos,·Ética
na internet e nas redes sociais e ·Ambiente
virtual - riscos e punições.
As palestras foram realizadas no
CIF – Centro de Integração Familiar do
Bairro Cabanas, Programa Jovem Aprendiz
e Escola Estadual Dom Oscar.A Confraria
Capim Canela parabeniza o
Confrade,Siderlei pela dedicação e esforço
em conseguir atender as demandas de

capacitação de nossos jovens.
A Confraria Capim Canela se
orgulha em poder ajudar e contribuir na
capacitação e no crescimento de crianças e
jovens da nossa querida região.
Acompanhe e conheça o nosso trabalho e
nossas ações, acessando o nosso
Faceboook.
https://www.facebook.com/search/top/?q=
confraria%20capim%20canela
#NÃO PRECISAMOS DE MUITOS,
APENAS UM PELO OUTRO.

Avenida Manoel Leandro Corrêa -Nº 391 Centro - Mariana
Endereço: Av. Manuel Leandro Corrêa, 450, Mariana - MG, 35420-000
Telefone: (31) 3557-4271

(31) 3557-4411
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

Rodovia MG 129 - 160 - Gogô - Mariana
(31) 9 8795-8003
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SECRETÁRIO DE TURISMO DE MINAS GERAIS RECEBE
VEREADOR DA CIDADE DE MARIANA GERSON CUNHA.
O vereador marianense, Gerson Cunha
(PSC) esteve reunido nessa última quarta dia
16,
com o Secretario de Turismo de Minas
Gerais o Deputado Estadual, Ricardo Faria,
que o recebeu na secretaria de Turismo de
Minas Gerais, na cidade Administrativa, em
Belo Horizonte.
Na ocasião o nobre parlamentar
apresentou a pauta tratada, que ﬁcou entorno
da articulação de projetos para atrair mais
turistas à cidade de Mariana, para que

Foto: Comunicação Vereador Gerson Cunha

INGRESSOS PARA OS JOGOS
DE VÔLEI EM MARIANA
JÁ ESTÃO À VENDA
No próximo dia 30 de agosto, o
município, mais uma vez, será palco do
grande clássico nacional de vôlei entre
Minas Tênis Clube e SADA Cruzeiro. A
partida, válida pelo Campeonato
Mineiro de Vôlei, marcará o retorno das
atividades da Federação Mineira na
cidade. Já no dia 11 de setembro será a
vez do amistoso internacional entre
Minas e Bolívar. Os dois jogos
acontecerão na Arena Mariana, às
19h30.
Os ingressos para esses jogos já
estão disponíveis para venda nos
seguintes pontos: Calçados Procópio,
Cunha Esporte e Padaria Andrade. O
passaporte para as duas partidas custa
R$ 10 e, apenas, uma unidade sai por R$

7. Não é exigido ingresso para crianças
com até sete anos mediante
apresentação de documentos
c o m p r o b a t ó r i o s . To d o d i n h e i r o
arrecadado com esse evento será
repassado a instituições sociais de
Mariana.
Os jogos de vôlei terão como
intuito angariar fundos para serem
doados a quatro instituições sociais de
Mariana: Associação de País e Amigos
dos Excepcionais (APAE) Mariana,
Comunidade da Figueira, Lar
Comunitário Santa Maria e Casa Lar
Estrela. Todos esses são importantes
locais de amparo e realizam um trabalho
relevante para o desenvolvimento social
do município.

OBS. IMPORTANTE: PROMOÇÃO VÁLIDA
SOMENTE ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

aconteça a diversiﬁcação econômica da
cidade, bem como emendas parlamentares
para apoiar algumas instituições de cunho
social da cidade.
O parlamentar solicitou também a
inclusão do curso de capacitação para área
hoteleira do município, durante a reunião foi
solicitado uma reunião com algumas
secretarias do governo de Minas para
solicitar mais investimento na área da saúde,
juventude, cultura e no enfrentamento ao
consumo de drogas.

ADIMAR COTA SOLICITA ATENÇÃO
DO PODER EXECUTIVO EM RELAÇÃO
AO BAIRRO CARTUXA EM MARIANA

O vereador Adimar Cota
(PSC) esteve no bairro na semana
passada, e averiguou que a
comunidade enfrenta uma lamentável
situação em relação à água, que não
chega nas torneiras e o desperdício
por falta de manutenção nos canos
que levam a água. Realmente, a
cidade pas s a por uma grande
diﬁculdade em manter os serviços de
fornecimento de água, porém uma
autarquia que é autônoma em relação
a muitos aspectos deveria no mínimo

agilizar um contingente que de fato
resolva o problema da cidade.
“É uma falta de respeito com
os marianenses, que trabalham
arduamente para pagar suas contas,
pagar seus impostos e demais
cobranças. Nosso executivo não pode
permitir que esse problema não seja
sanado em nossa cidade. Minha
missão como legislador é cobrar
incansavelmente até o que problema
seja resolvido.” Argumentou o
vereador Adimar Cota.

PREÇOS PROMOCIONAIS NA SEMANA DO DIA DOS PAIS
NA PARAFER!!! CORRA E APROVEITE!!!
FURADEIRA ½ VONDER 500 W C/
IMPACTO E VELOCIDADE VARIÁVEL

ESMERILHADEIRA 4 ½
VONDER 800 w

DE: R$ 233,90
POR: R$ 199,90
À VISTA

DE: R$ 249,90
POR: R$ 199,90
À VISTA

APARADOR DE GRAMA
VONDER 1000 w

ROÇADEIRA A GASOLINA
VONDER 51 CILINDRADAS

DE: R$ 239,90
POR R$ 199,90
À VISTA

DE: R$ 1.194,90
POR R$ 1.135,00
À VISTA

Avenida Nossa Senhora do Carmo nº 800 - Bairro
Vila do Carmo - Mariana - MG.

(31) 3560-1470

Telefone: (31)9 8552-6517/ (31) 9 8392-3704
Rua Cascalheira - 38 - Barro Preto - Mariana

Ganhadores:

*José Aparecido Vila Maquine
*José Pedro Santiago Antônio
Pereira
*Ronildo - Borracharia São
Cristóvão

Faça como eles!! Compre seu gás
com a Líder gás e concorra a 2
recargas de gás por semana
e a um show de prêmios!

Início da promoção: 1 de Julho
Sorteio: 20 de Janeiro
Ao vivo pelo facebook
70 RECARGAS DE GÁS (10 POR MÊS)
Sorteios todas as segundas e sextas-feiras
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Homenagem
Troféu Empresarial dos Inconﬁdentes 2017 –
Adolpho Monteiro Filho – In Memoriam

Em setembro dia 23 às 21
horas, a cidade de Mariana
confraternizará o maior evento
empresarial da região dos
Inconﬁdentes no ano de 2017.
Empresas, empresários,
personalidades e autoridades que
pelo voto democrático irão receber o
Troféu Empresarial 2017,
promovido pelo jornal Panﬂetu´s.
Está conquista reﬂete
claramente na aptidão de cada
empreendedor que visa enaltecer seu

estabelecimento, alinhando
proﬁssionalismo, ética e qualidade
em seus serviços e ações. Neste
sentido, o Jornal Panﬂetu´s,
anualmente, homenageia uma
personalidade In-Memoriamque de
fato evidenciou e projetou o
desenvolvimento da Primaz de
Minas, entretanto neste ano o jornal
homenageia honrosamente o
saudoso empresário e empreendedor
das cidades de Mariana e Ouro Preto,
Adolpho Monteiro Filho, homem de

conduta ilibada e de princípios
invejáveis.
A Constrular Materiais para
Construção é pioneira em Mariana e
está há anos proporcionando aos seus
clientes produtos de procedência e
qualidade. Hoje, a empresa conta
com a direção da esposa do saudoso
Adolphinho, Edna Monteiro que
vem realizando um magniﬁco
trabalho a frente da empresa,
conduzindo ações que de fato fazem
a diferença na economia da cidade,

gerando renda e emprego.
Adolpho era casado com
Edna e desta lindíssima união nasceu
a Amanda, que trilhará seu futuro
através da trajetória de seus pais.
A Constrular Materiais para
Construção parabeniza a iniciativa
do Jornal Panﬂetu´s pela belíssima
homenagem que se dará no dia 23
de setembro ao patriarca da
empresa Constrular e reforça os
votos de parceria e estima.

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

_____________________________________________
8
Empresarial e Notícias

facebook.com/JornalPanetus

24/08/2017 a 31/08/2017

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

MARIANA DÁ INÍCIO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA RAIVA PARA CÃES E GATOS
A Campanha de Vacinação Antirrábica
para cães e gatos já começou em Mariana.
Neste ano a Prefeitura, por meio da
Secretaria de Saúde, organizou uma
programação especial para atender um
maior número de animais.
Dividida em duas etapas, a
primeira teve início esse mês de agosto
com a visita dos agentes do Departamento
de Zoonoses nos distritos e subdistritos
do município. A campanha ganha novo
fôlego em setembro, quando nos dias 2 e 3
a vacinação chega à zona urbana.
De acordo com a subsecretária de
vigilância e proteção à saúde, Ana
Vitória, a meta deste ano é vacinar 11 mil
animais. “É um trabalho em que a

Foto: Divulgação | Prefeitura de Mariana

participação popular é decisiva. A
comunidade precisa caminhar junto com
a Secretaria”, disse.
O objetivo da ação é a
imunização de animais domésticos, como
o cão e o gato, pois são as principais
fontes de infecção para o homem, por
terem contato mais próximo. A vacina
protege os animais contra a raiva,
evitando que eles transmitam a doença
para os seres humanos. Caso precise de
mais informações, entre em contato pelo
telefone 3557-2319.
A sede da Subsecretaria de
Vigilância e Proteção a Saúde ﬁca na Rua
Dinamarca, n°37, bairro Fonte da
Saudade.

VAMOS FALAR EM CASTRAÇÃO?
POR QUE CASTRAR?
O controle populacional
de cães e gatos também interfere
na saúde humana; Evitar
gestações indesejáveis, que
podem ocasionar em futuros
abandonos; Diminui as chances
de câncer, infecções como
apiometra, tumores
pseudociese(gravidez
psicológica), doenças
sexualmente transmissíveis e
mastite; Diminui a ansiedade ,
pois ﬁcam mais calmos,

diminui os latidos e uivos para chamarem a
atenção de parceiros,evitando também as
fugas que podem ocasionar atropelamentos e
brigas ; Ausência de cio e seus efeitos;
Fêmeas castradas tem 26% a mais de

expectativa de vida em relação a
uma cadela não castrada; Evitar
comportamentos indesejáveis
na tentativa de cruzar na perna
de visitas ; Maior sociabilidade
com outros animais; Diminui a
necessidade de demarcação de
território; É um ato de
responsabilidade e amor, pois
machos que não tem contato
sexual , mas escutam os uivos ,
podem ﬁcar depressivos e
frustrados;

BRUTOS PROCURA UM LAR DEFINITIVO.
Resgatado de atropelamento, hoje Brutos está 100%! É realmente
muito forte e guerreiro!
Ele é porte médio grande, muito dócil, carente, já está vacinado e
será castrado pela ONG.
Contato: (31) 98881-6457

AMIGÃO PROCURA UM LAR.
Cãozinho super dócil,
amoroso e realmente muito
amigo!
O que ele busca de verdade é
um amigo tutor que lhe dê
muito amor e carinho
Já está vacinado,
vermifugado e com remédio
para pulgas e carrapatos.
Contato: (31) 98466-4468

Festa Alemã

Jatobá - Loja 97 - Rosário - Mariana- MG
Wizard Mariana convida a todos para a 1 festa Alemã da
cidade! Adquira sei ingresso na recepção da escola
Comidas típicas e open bar!
Rua Monsenhor Horta 14 - Bairro Rosário

(31) 3558-4159
(31) 9 8859-9502
vidracariadiamante2012@yahoo.com.br
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VEREADOR ZEZÉ DE NEGO RECEBE HOMENAGEM ESPECIAL
DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS – MINISTÉRIO MARIANA
A Assembléia de Deus - Ministério Mariana, homenageou policiais militares, corpo de Bombeiros,
personalidades e empresários no dia em que se comemora o dia do soldado.

A noite do dia 22 de agosto
ﬁcou marcada na Assembléia de
Deus – Ministério Mariana pela
ocasião das comemorações do dia
do Soldado Brasileiro que é
comemorado no dia 25 de agosto.
Nesta solenidade, o
pastor presidente da Assembléia
de Deus, Ademir Roque de Melo
conferiu o titulo de homenagem,
pelos serviços realizados em prol
da sociedade, ao nobre vereador
marianense, José Jarbas Ramos
Filho (PTB) que vem atuando de
forma implacável em buscar
soluções e melhorias para a
população marianense. Bem
como as corporações da Policia

Militar e Corpo de Bombeiros,
homens e mulheres que trabalham
em prol da segurança da
sociedade, arriscando suas vidas
em nos proteger.
Uma noite que marca
uma homenagem especial a uma
classe que tanto faz para garantir o
direito de segurança da sociedade,
ao mesmo tempo resguarda a
dignidade de uma corporação que
enfrenta inúmeros problemas,
mas com a garra destes homens e
mulheres superam as mais
variadas interpretações.
“ F i c o e x t re m a m e n t e
h o n r a d o e m re c e b e r e s t á
homenagem da Assembléia de

Deus, que tanto me emociona pelo
reconhecimento de minhas ações
na Câmara, agradeço ao amigo e
pastor presidente, Ademir Roque
que conferiu as homenagens na
noite do dia 22. Aproveito a
oportunidade para reforçar o meu
compromisso com a cidade de
Mariana, na busca incessante em
resolver os problemas de nossa
comunidade, continuarei lutando
incansavelmente para que a
nossa sociedade tenha dignidade
e respaldo do poder
público.”Ressaltou Zezé de
Nego, que emocionado recebeu a
homenagem ao lado de sua mãe,
Maria Gomes.

VEM AÍ A CORRIDA DE SÃO LUIZ EM MARIANA
Mariana, cidade referência na
valorização do esporte, realizará no dia 27
de agosto, em Águas Claras, distrito de
Mariana, a 14ª Corrida de São Luiz. O
evento é mais uma realização da Secretaria
de Educação e Desportos da Prefeitura de
Mariana. Além da corrida rústica, os atletas
poderão se aventurar em uma emocionante

prova de Mountain Bike.
A largada da prova de MTB será às
8h em frente à Univale, sendo que os atletas
percorrerão 42 km pelas trilhas e estradas
até chegar ao distrito. Já a largada da corrida
será às 9h em Águas Claras em um trajeto
de 8 km. De acordo com o subsecretario de
eventos esportivos, Bruno Freitas, a prova

teve uma média de 100 inscritos para o
MTB e 70 para a corrida. Cada participante
deverá doar 2 itens de limpeza ou higiene
pessoal que serão entregues a entidades
beneﬁcentes.
Premiação– Os três primeiros da
classiﬁcação geral receberão troféu e os três
primeiros de cada categoria, sendo 18

categorias da corrida e 13 do MTB, serão
premiados com medalhas. A Corrida de São
Luiz já se consolidou com um dos
principais eventos esportivo que e realizado
dos distritos de Mariana e faz parte a
tradicional festa religiosa em homenagem
ao padroeiro do distrito, São Luiz Rei de
França.

PARTILHA DE ALIMENTOS E MUITO SERTANEJO NESTE DOMINGO EM BATEIAS
NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA
Às 15h tem missa e às 18h, a dupla Cezar e Paulinho encerra a Festa do Trabalhador Rural de Santa Bárbara.
Neste domingo (27) a comunidade
de Bateias será palco da Festa do
Trabalhador Rural. A tradicional
comemoração contará com missa
campal, às 15h, seguida por mesa da
partilha com quitandas variadas. A dupla
Cezar e Paulinho, dos clássicos “Pé de

bode”, “O Feijão e a ﬂor” e
“Companheiro é companheiro”, promete
animar o ﬁm de tarde, com show às 18h.
Realizado pela Prefeitura de Santa
Bárbara, por meio da Secretaria de
Turismo, Cultura e Desenvolvimento
Econômico e da Assessoria de Distritos,

este momento de celebração e partilha é
sempre marcado pela valorização do
homem do campo, a ﬁm de promover as
maravilhas produzidas neste contexto
rural.
Nas últimas edições dessa festividade
já foram entregues um caminhão para a

agricultura familiar, uma Patrulha
Agrícola Mecanizada, bem como
lançado oﬁcialmente o selo do Serviço de
Inspeção Municipal (Sim), programa
que controla a qualidade dos produtos de
origem animal, entre outros,
valorizando, assim, o homem do campo.
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TROFÉU EMPRESARIAL SUPERA EXPECTATIVA DE PÚBLICO E FARÁ DA ARENA MARIANA O
PALCO PARA O MAIOR EVENTO EMPRESARIAL DA REGIÃO DOS INCONFIDENTES EM 2017
Devido a grande procura e por razões técnicas, o Troféu Empresarial 2017 que neste ano homenageia o saudoso empresário, Adolpho Monteiro, será realizado na
Arena Mariana. Proporcionando aos agraciados, personalidades e convidados, uma noite inesquecível com requinte, proﬁssionalismo e qualidade.

Algumas Empresas que já
reservaram espaço no evento:

Zezé de Nego
Wizard Idiomas
Vivaz Modas
Vidraçaria Diamante
VHS
Veterinária Inconﬁdentes
Varejão Popular
Vanderlei Machado
Valmir Gesso
União Gás
Transnenem Turismo
STTROP
Sítio Cristal
Sindserv
Sindicato Metabase
SICOOB
Serralheria Fermar
Juliano Duarte
SENAI
Saturno Produções
Sapucaia
Sanitário Alves
Salão Soliane Dias
do SINDSERV MARIANA Francisco Assis
Roma Interiores
Ricardo Multimarcas
Recanto do Animal
Prisma
Preto Decor
Pousada Gamarano
Point07
Parafer
Papelaria Risco e Rabisco
Padaria São Camilo
Padaria Andrade
NSDN
Nacional Tintas
Milk Shake
Mateus Edson - Locutor
Masterix Sistemas
Marmoraria Cascudo
Marco Aurélio
Madeplan
Macon
Lusa

SHOW AO VIVO APÓS PREMIAÇÃO

Luís Henrique
Loja Fitline Suplementos
Loc 85
Líder Gás
as
s
e
m
Lava Jato Cabanas
20
Jota Messias
das
a
v
r
e
s
re
Itaótica
lar
u
r
t
s
Indaiá Turismo
n
p/ Co
Imper Car
Imobiliária IGC
Hucamotos
Hotel Águas Claras
Hospital São Camilo
Haras Dulico
Graciela Dress
Gerson Cunha
Funerária São Luis
Dr. Flávia Armond
Favo de Mel
Fama/Femar
Fabrício Pinto
Espaço Odonto
Drogaria Americana
Dr.Lubriﬁca
Dr. Juliana Almeida
Dr. Douglas Brandão
Doce Festa
Deyvson Ribeiro
Dalva Cabeleireira
Constrular
Centro E. Getsemâni
Buffet Sabor & Cia
Betonita
Bar do Carlão
Auto Posto Ciclo do Ouro
Os agraciados e
Auto Escola Mariana
convidados que
Arlindo Luís
levarem seus amados
Angel Fly
André – Gerente Nacional Tintas
ﬁlhos, poderá desfrutar
Alexandre SJ
de um espaço especial,
Açougue Santo Antônio
Academia Sport Fitness
que será organizado
Abençoaldo Pinturas
Witec

NOSSO DJ VAI AGITAR AINDA
MAIS A NOITE

CONSIDERADO UM DOS MELHORES
DA REGIÃO,O BUFFET TRIGOLEVE
TRAZ UMA CULINÁRIA MARAVILHOSA
PARA NOSSO EVENTO

DIVERSÃO GARANTIDA PARA A GAROTADA
pela respeitável
empresa de decorações
e festas, FAVO DE
MEL, que elaborara
um playground para as
crianças.

www.facebook.com/JORNALPANFLETUS

O evento que vai
Patrocínio:

Realização:

Jornal

Panﬂetu’s
Jornalismo verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

Apoio:

Rebaixamento de teto em
bolhas! É maravilhoso!!
A festa vai estar impecável
e será inesquecível!

parar Mariana
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Preço e qualidade garantida.

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 446 -

Endereço: Rua Hélvio Moreira Morais, 70
Telefone: (31) 3557-3269

Vila do Carmo, Mariana
Telefone: (31) 3558-5080

ÁGUAS CLARAS COMEMORA DIA DO PADROEIRO
A comunidade de Águas Claras
está em festa nesta semana. Para
comemorar o dia o padroeiro do distrito,
São Luiz Rei de França, os moradores
prepararam uma programação
imperdível para esse ano.
O evento conta com o apoio da
Prefeitura de Mariana, através da
Secretaria de Cultura, Turismo e

Patrimônio. Conﬁra e participe! Dia 25 de agosto (sexta-feira):
Dia 24 de agosto (quinta-feira):
12h - Repique de Sinos
18h - Procissão da imagem da Bandeira
de São Luiz
19h - Celebração Eucarística e novena
Logo após levantamento do mastro e
leilões

e encerramento das festividades

10h - Celebração Eucarística e Unção
do Enfermos
12h - Repique de Sinos
14h às 17h - Leilão de gados
18h - Solene Celebração Eucarística
Logo em seguida, procissão pelas ruas
da comunidade; bênção do Santíssimo

Dia 26 de agosto (sábado):
20h – Show com Mayke e Lyan
Dia 27 de agosto (domingo):
8h – Corrida de São Luiz
18h - Amigos da Viola
20h - Banda Malá& Cia

PROJETO “PLANTANDO PELO PLANETA” CHEGA A MARIANA
Parceria entre a Prefeitura de Mariana, Fundação Renova e a Plant for The Planet tem meta de plantar 1 milhão de mudas nativas ao longo do Rio Doce
Crianças e jovens de Mariana (MG)
participaram neste sábado (19/8), de um encontro para
formação da 2ª academia de “Embaixadores da Justiça
Climática”. O evento é uma ação do projeto
“Plantando pelo Planeta” e tem como objetivo
capacitá-los para se tornarem disseminadores de boas
ações em prol do meio ambiente. O projeto é uma
iniciativa inédita em Minas Gerais, que nasce de uma
parceria entre a Prefeitura de Mariana, Fundação
Renova e a Plant for The Planet, instituição criada na
Alemanha e voltada para o plantio de árvores e
mobilização de crianças e jovens
As atividades desenvolvidas no sábado
contaram com a parceria entre as secretarias
municipais de Educação, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Social de Mariana. Participaram
alunos das redes municipais e particular de ensino, de
projetos sociais e alguns jovens das comunidades
atingidas pela barragem de Fundão. Na oportunidade,
os jovens participaram de discussões sobre as
mudanças climáticas e a importância das árvores para
o Planeta. A ideia é que, a partir de agora, eles
consigam sensibilizar outros estudantes sobre a
importância de cuidar do planeta, incluindo os
benefícios do plantio de árvores para a redução de gás
carbônico (CO2). A meta é plantar 1 milhão de mudas
nativas ao longo do Rio Doce, no trecho impactado
pelo rompimento da barragem de Fundão.
O projeto “Plantando Pelo Planeta”
começou em 2007, na Alemanha, e veio para o Brasil
em 2017. A cidade de Mariana é o primeiro local de

Foto: Comunicação Fundação Renova

Minas Gerais a receber o projeto.
Para o prefeito Duarte Júnior
essa é uma oportunidade para Mariana se
tornar exemplo para todo o país, com
envolvimento de crianças e adolescentes
nas ações de preservação. “Mariana sai
na frente com este projeto que nasce forte
graças a parceria com a Fundação
Renova. Temos um grande desaﬁo, mas,
imagina se cada pessoa plantasse uma

árvore? Seria fácil atingir o objetivo de 1
milhão de árvores”, disse Duarte.
O presidente da Fundação
Renova, Roberto Waack, destaca que o
lançamento do Plantando pelo Planeta,
em Mariana, é bastante simbólico. “Esse
é um projeto que trata de maneira
despretensiosa, mas ambiciosa, a
transformação com envolvimento das
comunidades, principalmente dos

jovens. O rio Doce precisa disso, não só pelo desastre
que aconteceu, mas pelo que vinha acontecendo
também. A gente tem uma oportunidade de, aos
poucos, ir fazendo esse processo acontecer. Temos que
fazer agora e de várias formas, especialmente,
apostando na educação e nos jovens como os
embaixadores que farão essa transformação ao longo
do Doce. É um projeto para o mundo ter com
e x e m p l o ” ,
d i s s e
Wa a c k .
Aos 17 anos, Pedro Chaves, aluno da Escola
Estadual Dom Silvério e participante do Programa
Jovem Aprendiz, é um dos oito jovens marianenses
certiﬁcados pelo projeto como “Embaixadores da
Justiça Climática”. “É um projeto muito legal que
busca a preservação da vida. A nossa missão é levar a
mensagem de que devemos preservar o meio em que
vivemos para as futuras gerações, com plantio de
árvores, por exemplo. As crianças serão as grandes
precursoras do projeto, vamos mostrá-las a
i m p o r t â n c i a d e c u i d a r d o v e rd e ” , d i s s e .
Nicolas Mendes, de 13 anos, aluno da
Escola Municipal Dom Oscar, ﬁcou empolgado ao
participar pela primeira vez de uma oﬁcina do projeto.
“Nossa missão agora é conscientizar as pessoas,
espero que muita gente queira participar conosco.
Vamos começar dentro de casa, com os nossos
familiares, e avançando pela vizinhança”, disse.
As atividades continuam no dia 2 de
setembro, às 15h, em Mariana, com os jovens
participando do primeiro plantio de mudas nativas na
Pista de Caminhada Alameda dos Inconﬁdentes.

24/08/2017 a 31/08/2017

Empresarial e Notícias

13

facebook.com/JornalPanetus
WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

ALUNOS VISITAM CÂMARA DE SANTA BÁRBARA PARA PRODUZIR
TRABALHO 'DA IMPORTÂNCIA DO PODER LEGISLATIVO'
Cerca de 40 alunos da Escola Municipal Iveta
Moreira Novaes, do bairro Tenente Carlos, foram
recebidos pelo presidente interino da Câmara
Municipal de Santa Bárbara, Carlos Augusto Bicalho
Fonseca “Guto” (PDT), e pelos vereadores Geraldo
Carneiro (DEM), Paulo Henrique da Rocha (PDT),
Wellington Resende (PP) e Luciano Pires (PHS).
A professora de história Estelamares
Santiago informou que está sendo produzido um
trabalho escolar no qual os alunos vão desenvolver
um estudo dos três poderes constituídos. “Vamos
mostrar a importância dos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário. Começamos a visita pela
Câmara e vamos marcar para irmos nos outros
lugares”, explicou a educadora.
Foi apresentada a estrutura física do prédio
do Legislativo para os alunos e em seguida eles foram
para o plenarinho onde sabatinaram os vereadores

Foto: Comunicação Câmara de Santa Bárbara

sobre os trabalhos realizados. Os alunos receberam
explicações sobre as normas da Casa através do
regimento interno, todo funcionamento e a leis que
regem o sistema político. A visita foi ﬁnalizada no
plenário Raymundo de Ramos onde conheceram os
lugar que cada vereador ocupa durante a reunião
ordinária e como é conduzida a seção.
O vereador Paulo Henrique da Rocha, que
intermediou a visita, garantiu que esse momento é
importante para o fortalecimento da instituição. Os
vereadores aﬁrmaram que o encontro tem que ocorrer
mais vezes e propôs essa dinâmica para o presidente
Guto Fonseca. Eles garantiram que ensinamento
começa desde cedo e que, eles vão ter uma outra
visão da instituição Câmara Municipal e a
importância do trabalho do vereador para o
fortalecimento de uma cidade mais desenvolvida e
dinâmica.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SINDICATO DOS
S E RV I D O R E S E F U N C I O N Á R I O S
P Ú B L I C O S M U N I C I PA I S D E
MARIANA/MG – SINDSERVMARIANA,
devidamente e legalmente eleito pelos ﬁliados e
designado pela FESEMPRE – FEDERAÇÃO
INTERESTADUAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS E ESTADUAIS convoca todos os
PROFESSORES NÃO OPTANTES AO
PLANO DE CARREIRA DO PESSOAL DO
MAGISTÉRIO para participarem da
ASSEMBLEIA ESPECÍFICA GERAL DA
CATEGORIA, que será realizada no dia
26/08/2017 (vinte e seis de agosto de dois mil e

dezessete), SÁBADO, às 08h30min primeira
chamada e às 09h00min segunda chamada, na
sede do SINDSERVMARIANA, situada à Rua
Barão de Camargos, nº 191 – Centro –
Mariana/MG, para discutir e deliberar sobre a
seguinte pauta:

INFORMES GERAIS;
DELIBERAÇÃO DE GREVE DA
CATEGORIA A PARTIR DE DIA 04 DE
S E T E M B R O P O R T E M P O
INDETERMINADO;
OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Funcionários Públicos Municipais de Mariana –
SINDSERVMARIANA, no uso de suas
atribuições estatutárias, vem CONVOCAR, em
caráter de urgência,os servidores e funcionários
públicos municipais do quadro da educação de
Mariana para a assembleia geral extraordinária
O presidente do Sindicato dos Servidores e que será realizadano dia 06 de setembro de 2017,
A S S E M B L E I A G E R A L
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS
SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARIANA –
SINDSERVMARIANA/MG

quarta-feira, às 9h00min, em primeira chamada, e
às 9h30min, em segunda chamada,no endereço:
Rua Barão de Camargos, 191, Centro, (sede do
SINDSERVMARIANA).
PAUTA:
ELEIÇÃO DE 02 MEMBROS TITULARES

E SEUS SUPLENTES, PARA
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE
M A R I A N A , R E P R E S E N TA N D O O S
DOCENTES E TRABALHADORES DA
EDUCAÇÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES
E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MARIANA/MG (SINDSERVMARIANA),
devidamente e legalmente eleito pelos ﬁliados e
designado pela FESEMPRE – FEDERAÇÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DAS PREFEITURAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS convoca todos os
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS, ATIVOS E INATIVOS BEM COMO
PENSIONISTAS SUBMETIDOS AO FUNPREV-

MARIANA – REGIME PREVIDENCIÁRIO
PRÓPRIO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
MARIANAconforme determina a LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 064/2008, em seu
TÍTULO V, CAPÍTULO I, ARTIGO 45, para
participarem da Assembleia extraordinária especíﬁca
da categoria, que será realizada no dia
05/09/2017(cinco de setembro de dois mil e
dezessete), às 10horas e 00 minutos em 1 a
convocação com 50% mais um dos servidores e às10

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

horas 30 minutos em 2a convocação com qualquer
número de servidores (ativos e inativos) e
pensionistas na sede do SINDSERVMARIANA
situada a Rua Barão de Camargos, número 191,
Centro, – Mariana/MG, para discutir e deliberar sobre
a seguinte pauta:

D O I S S U P L E N T E S D O S S E RV I D O R E S
ATIVOS QUE COMPORÃO O CONSELHO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA biênio 20172019;
ELEIÇÃO DE UM MEMBRO TITULAR E
UMSUPLENTE, DOS SERVIDORES
I N AT I V O S E P E N S I O N I S TA S Q U E
COMPORÃO O CONSELHO MUNICIPAL DE
INFORMES GERAIS;
PREVIDÊNCIA biênio 2017-2019.
ELEIÇÃO DE DOIS MEMBROS TITULARES E OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES.
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Educação Infantil

Telefone: (31)3557-3405

& Fundamental I
Matrículas GRÁTIS!Faça já a sua!

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

VEM AI O 10 º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS
EM MARIANA
Mariana sediará o 10º Encontro
Nacional de Motociclistas, nos dias 25,
26 e 27 de agosto, a Praça Gomes Freire
(Jardim) vai ser palco de muitos shows e
ponto de encontro para os amantes das
duas rodas.
O evento, além de reunir
motociclistas de várias cidades, e
comemorar o 10º aniversário do Vira

Lata Moto Clube, tem como objetivo
fazer o bem, pois recebe doações dos
participantes para, em seguida, serem
doados a entidades ﬁlantrópicas. Esse
ano eles pediram leites e biscoitos.
Conﬁra a programação:
25 de agosto (sexta-feira):

20h – Abertura Oﬁcial
20h30 – Banda DoisZé
22h – Banda Acidelic
26 de agosto (sábado):
14h – Recepção dos motociclistas
14h30 – Banda Appetite For Destruction
(Gunsn'Roses Cover)
16h30 – Banda Taxman Blues
19h – Banda Galaxies 67

21h30 – Banda Farra Trio
23h30 – J. Peron (Raul Seixas Cover)
27 de agosto (domingo):
15h – Banda Lutz
17h – Banda Los Gregórios
19h – Clerisson Araújo
Praça de Alimentação
Área de camping para motocicletas.

SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS REALIZA ENTREGA
DOS DONATIVOS CONQUISTADOS ATRAVÉS DO
1ª TORNEIO DE TRUCO

Foto: Reprodução redes sociais

No dia 09 de agosto, os
diretores e presidente do sindicato dos
t r a b a l h a d o r e s e m Tr a n s p o r t e
Rodoviários de Ouro Preto, Mariana e
Itabirito (STTROP) realizaram a
entrega dos itens arrecadados no 1ª
torneio de Truco realizado pela
entidade.
A entrega dos donativos
aconteceu juntamente com os
diretores do sindicato Metabase da
cidade de Mariana e com o apoio da
Rádio Mariana FMem que os
Alugar custa pouquinho, e você não
corre o perigo de enjoar ou nunca mais
usar o mesmo vestido. Depois de escolher
o seu favorito basta nos dizer a data do
evento que cuidamos do resto!

Os meus, os seus, os nossos vestidos!

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

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

Telefone: (31) 3791-1313

donativos arrecadados, através do
primeiro torneio de truco, foram
entregues a entidade ﬁlantrópica da
Figueira, que vem realizando um
fundamental trabalho na cidade.
“Foi um dia muito especial para
todos! Em breve apresentaremos mais
informações dos projetos que estão
por vir, inclinando ainda mais a
região dos Inconﬁdentes de forma
sustentável e ordeira.” Ressalta o
presidente do STTROP, Wanderson
do Sindicato..
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATAS ALTAS PASSA
A SE CHAMAR SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Catas Altas teve sua nomenclatura alterada
para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
O Projeto de Lei foi aprovado pela
Câmara no dia 16 de agosto e tem como
objetivo a conscientização da
comunidade, em especial dos usuários
das políticas públicas do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), de que o
objetivo do serviço prestado é o
desenvolvimento dos direitos e deveres
socioassistenciais.
A mudança, porém, não irá
afetar/excluir os programas e
benefícios que já estão em andamento.

“É apenas uma mudança de
comportamento e visão. A intenção é
focar no desenvolvimento e na
capacitação da população.
Inclusive, por conta da crise e da
situação que o país tem enfrentado,
nestes primeiros meses, a secretaria já
entregou o dobro de cestas básicas do
que foi entregue durante todo o ano
passado”, explica o prefeito José Alves
Parreira.
A alteração foi deﬁnida por

unanimidade durante reunião do
Conselho de Assistência Social do
município em 1º de junho deste ano. Na
ocasião, ﬁcou acertado que a nova
nomenclatura tem por propósito a
conscientização sobre a Nova Política
de Assistencial que visa a emancipação
e desenvolvimento dos indivíduos.
Além dos benefícios sociais, ela dispõe
de um conjunto de serviços da política
pública de assistência social de
combate à pobreza e promoção do

trabalho e da qualiﬁcação proﬁssional.
Essa mudança, aliás, é uma
tendência nacional. Várias cidades
vizinhas à Catas Altas já adotam
variações desta nomenclatura. Santa
Bárbara utiliza, há muitos anos, o nome
Desenvolvimento Social, Habitação e
Emprego; em São Gonçalo é Trabalho e
Desenvolvimento Social. Mariana usa
o nome Desenvolvimento Social, e
Ouro Preto, Desenvolvimento Social,
Habitação e Cidadania.

CATAS ALTAS REÚNE-SE COM CENIBRA PARA ESTREITAR
RELAÇÕES EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO
A Prefeitura de Catas Altas e a Câmara se
reuniram com representantes da Cenibra, no
último dia 11 de agosto, para tentar estreitar as
relações em prol do desenvolvimento do
município.
Na ocasião, foram feitos alguns
questionamentos à empresa sobre sua atuação
na cidade, contrapartidas que ela oferece,
atividades que vem desenvolvendo,
diversiﬁcação da economia, geração de
empregos, preservação do meio ambiente, entre
outros esclarecimentos.
“Esse foi um momento de extrema
importância, visto que o município nunca teve
esse contato próximo com a Cenibra. Foi útil
para entendermos o lado da companhia, mas,
também para ela conhecer as nossas demandas
enquanto município. Essa parceria, sendo bem-

Foto: Miguel Sá/ Comunicação Prefeitura de Catas Altas

alinhada, só trará benefícios para a
população”, explicou o prefeito José Alves
Parreira.
Durante a reunião, foi solicitada à
Cenibra que ela apresente à comunidade
estudos de impacto ambiental e
socioeconômico, o que a empresa se
comprometeu a fazer, prontamente.
Estiveram presentes no encontro, além
do Prefeito e Vice-prefeito, os vereadores Vanda
Lúcia Gomes, Nilma Arcanjo de Paulo Lima,
Vander Geraldo de Oliveira e Ronaldo Bento
Martins; a Relações com a Comunidade da
Cenibra, Deise Santiago; o representante da
Cenibra em Santa Bárbara, Claudio Magalhães;
e a responsável pelo Instituto Cenibra e
Coordenadora de Comunicação Corporativa e
Relações Institucionais, Leida Horst.

Festa Frozen da Leticia!

Frozen foi o tema escolhido pela linda princesa Letícia, para
comemorar seus 3 aninhos de vida!! Parabéns a princesa e a toda
família os nossos agradecimentos em especial á mamãe Rogéria
Pereira!

Endereço: Rua Bom Jesus, 161 - Centro - Mariana - Minas Gerais
Telefone: (31) 3558-2139 / (31) 98618-0635
www.favodemeldecoracoes.com.br
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CUIABÁ RECEBE DIVERSAS INTERVENÇÕES PELO
PROGRAMA MÃOS SOLIDÁRIAS

“Esse programa tem dado certo
porque temos pessoas comprometidas
com o nosso governo. Temos uma
Câmara que tem nos apoiado e vamos
continuar unidos, superando as
diﬁculdades a cada dia”, disse o
prefeito Duarte Júniorc(PPS) durante
a entrega das intervenções do
Programa Mãos Solidárias no
subdistrito de Cuiabá, na última sextafeira (18).
A satisfação também foi o
sentimento dos moradores da oitava
localidade a receber o programa.
“O que foi feito é para ninguém
colocar defeito. Que isso se espalhe
por todas as comunidades. Só temos a

agradecer pelas ações. A Prefeitura
de Mariana está trabalhando de
forma honesta com o que é do povo,
mesmo diante de toda diﬁculdade”,
disse morador, Benedito Tito Martins.
Dentre as várias intervenções
e reformas, a administração municipal
homenageou, in memorian, o senhor
Adão Paulo Martins. Sua família,
junto ao prefeito Duarte e a equipe do
programa realizaram a entrega da
academia ao ar livre, que hoje leva o
nome do lavrador por seus relevantes
feitos à comunidade e região.
Ações, reparos e
intervenções no campo de futebol e
vestiário, igreja, unidade de saúde,

ruas e demais vias de acesso foram
revitalizadas durante o mês de agosto
e entregue no Dia D do programa, que
contou com a participação popular
nas consultorias oferecidas por todas
as secretarias da Prefeitura de
Mariana.
Emissão de CPF, aferição de
pressão e glicose, jogos e atividades
educativas, e também, em parceria
com a Câmara Municipal, foram
alguns dos serviços oferecidos à toda
comunidade, além do apoio de grupos
ﬁlantrópicos que hoje contribuem
voluntariamente para o maior
programa social da cidade.
Fotos: Raissa Alvarenga | Prefeitura de Mariana.

Segmento de m ocicleta que mais cresce no Brasil .
Seja diferente! Seja NEO!

A nova NEO 125i chega com designer
moderno e inovador, para todos os
públicos, ela foi feita para você!
É uma motocicleta da categoria
scooter, que é prática, por ser automática
e leve; possui farol em LED, com maior

poder de iluminação em relação ao
alógeno, mais bonito e elegante, pois é
integrado a carenagem e é de cor branca;
tem assistência 24hr* gratuito por 1
(um) ano; revisão a preço ﬁxo ( na
Yamaha você sabe o quanto vai pagar);

seguro a preço ﬁxo**; possui um
sistema de freios mais seguro e eﬁciente,
o UBS que é um sistema de freios
uniﬁcados, onde ao acionar o freio
traseiro, o dianteiro é acionado
simultaneamente.

A NEO 125i é econômica e cabe no
seu bolso, encontre a sua na
HUCAMOTOS YAMAHA por apenas
R$7.990,00 à vista + frete ou entrada de
30% + 48x de 228,00 (taxa de 1,99%
A.M).

*O manual de serviços da assistência 24hr está disponível pra download no site da
YAMAHA.
**A Neo 125 chega também com uma condição imperdível de seguro no valor ﬁxo de R$
600,00 por um ano. Sem análise de perﬁl, o seguro da Mapfre oferece abrangência
nacional, cobertura de colisão, roubo, furto e 100% da tabela Fipe. Saiba mais entrando
em contato com a Hucamotos Yamaha.
Modelo NEO 125 UBS ano/modelo 2017/2017. Preço Público Sugerido: R$ 7.990,00 à
vista, sem frete. Preço de Venda R$ 8.453,00 à vista (base ICMS 12%) com frete incluso no
valor máximo de R$ 463,00, ou ﬁnanciamento na modalidade de CDC em 48 meses:

Entrada de R$ 2.536,00 (30%) e parcelas mensais ﬁxas e sucessivas de R$ 228,00. Taxas de
juros de 1,99% a.m. e 26,68% a.a. Custo efe vo total (CET) 40,20% a.a., IOF no valor de R$
26,55. Seguro de proteção ﬁnanceira no valor de R$ 332,78. Valor total a ser ﬁnanciado R$
6.988,33 e valor ﬁnal total (com encargos de ﬁnanciamento) de R$ 13.480,00. Carência de
30 dias para pagamento da primeira parcela de ﬁnanciamento. Condições válidas
exclusivamente para ﬁnanciamentos realizados pelo Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.,
limitadas a 250 unidades de cada modelo (independente do plano)de 01/08/2017 a
31/08/2017, apenas nas Concessionárias par cipantes. Para o cálculo da CET foi
considerada a tarifa de cadastro de R$ 490,00 e valor médio de registro de contrato de R$

222,00. O valor da taxa de registro de contrato pra cado em cada Estado altera o valor da
parcela de ﬁnanciamento divulgada. Conﬁra o valor da taxa de registro de contrato
vigente e ICMS no Estado de emplacamento da motocicleta no ato da compra. O cliente ao
contratar o seguro de proteção ﬁnanceira terá os bene cios do produto de seguro
proteção ﬁnanceira Cardif. Em caso de perda de emprego por demissão sem justa causa
para CLT ou incapacidade temporária para autônomos, há quitação de até 6 (seis) parcelas
do ﬁnanciamento no limite máximo de R$ 1.500,00 por parcela. Consulte condições
gerais do seguro e a CET no momento da contratação, assim como demais condições de
taxas sem seguro. Consulte também condições em até 50 meses. Crédito sujeito à

aprovação. As motocicletas Yamaha estão em conformidade com o Promot (Programa de
Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares). SAC Produtos: (11) 24316500 - sac@yamaha-motor.com.br. Central de Relacionamento com o Cliente Banco: (11)
2088-7700 – SAC Banco: 0800-774-8283 - sac.banco@yamaha-motor.com.br. CAS Atendimento ao Deﬁciente Audi vo ou de Fala: 0800-774-1415. Ouvidoria: 0800-7749000 - ouvidoria@yamaha-motor.com.br. A Yamaha se reserva o direito de corrigir
eventuais erros de graﬁa/digitação. MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO.
PRESERVE O MEIO AMBIENTE. PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS.
CONHEÇA A AMAZÔNIA.

* Itabira: Av. Vereador Osório Sampaio 217, Vila Santa Rosa– Tel: 3840-1677
*Mariana: Av. Nossa Senhora do Carmo 440, Vila do Carmo – Tel: 3557-2656
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Memória , Cultura e educação,

com Marly Moysés, educadora
e Presidente da Confraria das
Gaveteiras

IGREJA DE MARIANA - “CIDADE EPISCOPAL LIVRE”
No dia 23 de junho de 2007 a Igreja de
Mariana e o povo da cidade, que é sede da
Arquidiocese Primaz de Minas receberam Dom
Geraldo Lyrio Rocha, 5º Arcebispo a ocupar o
lugar que, há 109 anos, em 1º de maio de 1906, foi
conﬁado a Dom Silvério Gomes Pimenta, pelo
Santo Padre Papa Pio X, quando da elevação da
primeira Diocese de Minas, que então contava
160 anos, à categoria de Arquidiocese.
Os sucessores de Dom Silvério – Dom
Helvécio Gomes de Oliveira, Dom Oscar de
Oliveira e Dom Luciano Gomes de Almeida – o
último a partir para mais perto de Deus deram,
assim como Dom Frei Manoel da Cruz – 1º Bispo
da Diocese criada em 1745 portanto, há 269 anos
e os que os sucederam, Dom Joaquim Borges de
Figueiroa, Dom Bartolomeu Manoel Mendes dos
Reis, Dom Frei Domingos da Encarnação
Pontável, Dom Frei Cipriano de São José, Dom
Frei José da Santíssima Trindade, Dom Antônio
Ferreira Viçoso e Dom Antônio Maria Corrêa de
Sá e Benevides testemunhos admiráveis de
devotamento à causa da fé, de zelo pela missão
evangelizadora, de compromisso inarredável
com a defesa dos mais fracos, de empenho no
desenvolvimento da educação e da cultura, de
incansável luta pela promoção do bem comum,
da justiça e da paz.
Esses testemunhos seguiram sendo dados

a partir da posse de Dom Geraldo Lyrio Rocha
neste novo ciclo. Foi isto que todo o povo da
Arquidiocese pediu fervorosamente a Deus, 8
anos atrás. A obra que foi iniciada naquela noite
na Catedral Basílica Nossa Senhora da Assunção
sintetiza, com belíssimas ilustrações, não apenas
passagens importantes dos últimos 100 anos, mas
da história da igreja nos 270 anos transcorridos
desde a criação da 1ª Diocese de Minas neste solo.
Essa é uma história que merece ser
melhor conhecida por todos: educadores, pais,
estudantes, trabalhadores, empresários e
políticos e não apenas por religiosos e
pesquisadores. Conhecê-la e interpretá-la é um
exercício necessário de cidadania cristã, que
poderá facilitar a releitura do papel fundamental
que a igreja desempenhou e desempenha no
processo civilizatório de toda esta região, de
Minas Gerais e do país. Encerrado um ciclo
inicia-se outro, mas não se pode perder de vista
um dos momentos históricos mais singulares e
relevantes da vida cultural e religiosa de Mariana.
Em 1745, para que se pudesse criar aqui a
Diocese, fez-se necessária a elevação da então
real Vila de Nossa Senhora do Carmo, à condição
de “Terra Livre”.
Com essa medida assegurava-se a 1ª Vila
de Minas, o direito de, diferentemente das
demais, subordinar-se diretamente à Coroa. Este

Confraria
Das
Gaveteiras

ato fez de Mariana, “A primeira e única cidade
mineira do Período Colonial”. Foi assim que
nasceu a então denominada “Cidade Episcopal
Livre”. Mariana, de tantas primazias, Mariana
pioneira na oferta de educação superior em
Minas, por meio do “Seminário Nossa Senhora
da Boa Morte”, fundado há 265 anos, que além
de formar sacerdotes, formou pesquisadores,
escritores, governantes e magistrados e tem hoje,
a Faculdade Arquidiocesana fundada por Dom
Luciano e que, por dispositivo regimental tem
como seu Reitor o Arcebispo arquidiocesano em
exercício. Mariana, pioneira na educação
feminina, sede, há mais de 160 anos da primeira
casa de educação da Companhia das Filhas da
Caridade de São Vicente de Paulo fora da
Europa, o Colégio providência, responsável pela
formação das primeiras normalistas mineiras e,
ao longo dos anos, de milhares das então
chamadas professoras primárias para toda Minas
Gerais. É esta Mariana que, de braços abertos e
unida há mais de 1 milhão e 200 mil mineiros que
vivem nos 79 municípios da Arquidiocese, que
saudou em 23 de junho de 2007 seu 5º Arcebispo
Arquidiocesano, Dom Geraldo Lyrio Rocha.
Marly Moysés
Confraria das Gaveteiras

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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EM SANTA BÁRBARA MAIS DE 75 MIL EXAMES
REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Atualmente, a demanda gira em torno de, aproximadamente, dois mil pacientes a mais a cada semestre.
Em repasses ﬁnanceiros, pela Prefeitura, serão quase 4 milhões somente este ano.
O Laboratório de Análises Clínicas da Santa
Casa Nossa Senhora das Mercês já realizou
mais de 75 mil exames desde o lançamento em
maio de 2014. O local representou um
investimento de quase R$500.000,00.
Ao ser lançado, o Laboratório de Análises
Clínicas aumentou o tempo de disponibilização
do serviço, estendendo o atendimento
laboratorial ao período noturno, otimizando o
serviço prestado à população santa-barbarense.
Atualmente, a demanda é de, aproximadamente,
dois mil pacientes a mais a cada semestre.
Neste ínterim, esse olhar para a saúde
contempla mais uma meta do Plano de Governo,
de “assegurar a contratualização com o Hospital
da nossa Cidade, visando à complementaridade

dos serviços de saúde aos cidadãos, pela
garantia de reserva ﬁnanceira para a
manutenção dos repasses ao hospital, em prol do
bom funcionamento e atendimento à população
24 horas”.
A Prefeitura de Santa Bárbara repassa,
mensalmente, a Santa Casa Nossa Senhora das
Mercês, R$320.000, para manutenção de
serviços ambulatoriais e hospitalares, para o
gerenciamento do Pronto Atendimento e
acolhimento dos usuários do Sistema Único de
Saúde (Sus).
No ano passado, foram 26.876 exames
laboratoriais. E em 2017, só de janeiro a julho, já
foram atendidas 15.163 pessoas no Laboratório
do Hospital Nossa Senhora das Mercês.

FAMÍLIA NA ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIANA CONTA
COM O APOIO SOLIDÁRIO DA POLÍCIA MILITAR
Durante operação preventiva
realizada em Camargos, localidade de
Mariana (MG), no início deste mês,
policiais militares identiﬁcaram uma
família vivendo em situação precária,
que estava morando em uma casa popular
construída pela Prefeitura, porém sem
instalação elétrica.
Ao constatar a situação, o Cabo
PM Jairo Braz e do Soldado PM André
Batista entraram em contato com um
vereador atuante no distrito, o qual

viabilizou após alguns dias, a instalação
na residência.
A família - que é composta por
dois idosos com problemas de saúde e
uma menina de dois anos e sua mãe recebeu, após poucos dias, e desta vez já
com a energia elétrica ligada, a visita
tranquilizadora de outros policiais
militares que atuam no distrito de Santa
Rita Durão e região.
Eles agradeceram o apoio da Polícia
Militar.
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NA PRIMAZ C OM
VANDERLEY LÚCIO
MAIS UMA RODA DA COMPETIÇÃO ORGANIZADA
PELA LIGA ESPORTIVA DE MARIANAE SURPRESAS
POR W-O EM DUAS PARTIDAS.
Jogo não realizado
Vila Nova 1 x 1 Meninos da Vila
Juventude 0 x 1 Bento Rodrigues
Primeira Divisão:
1º de Maio x Cafundão Jogo não
realizado
Segunda Divisão:
Reunidos 1 x 2São Caetanense
Barro Branco 1 x 1 Mainart
Sport 0 x 1 Guarany
7 de Outubro 3 x 0 JUMA
Morro Santana 3 x 1Bandeirantes
Claudiense1 x 2 Paracatú
Olimpic6 x 1 Goiabeiras
PARMA 1 x 0Engenho
GASA 1 x 0 Colômbia
08 de Dezembro 1 x 2 Águia de
Cachoeirense X Unidos de Santa Rita Ouro

JUSTIÇA DESPORTIVA NA LIGA ESPORTIVA
DE MARIANA
O Presidente da
Liga Esportiva de
Mariana fez uma
parceria com direção
da UNIPAC. Alunos do
Curso de Direito da

referida Universidade
serão membros do
Conselho Desportivo
Disciplinar da LEMA
que terá a frente o
experiente desportista

Vanderley Lúcio, que
já presidiu o referido
conselho por dois anos
e m m a n d a t o s
anteriores.

1º CAMPEONATO INTERNO DE BRAZILIAN GRAPLLING DA
EDUCAÇÃO INTEGRAL ESCOLA ESTADUAL DOM BENEVIDES
Alunos do 1º, 2º e 3º ano ( INFANTIL CLASSE A de 06 ATE 08 anos)
Realizado no último dia 18 com outros estilos de lutas em JIU JITSU e atuou como arbitro
de um grande evento de artes nossa Mariana a mais de 25 anos de todas as lutas foi possível a
m a r c i a i s n a e s c o l a D o m sempre buscando desenvolver realização deste evento com
Benevides com os alunos da este esporte especializado no muito sucesso.
município.
Os 8 primeiros colocados em
educação integral.
A
Com o apoio da equipe cada categoria irão representar a
modalidade Marcial
desenvolvidafoi o BRAZILIAN d e d i r e ç ã o d i s c i p l i n a r e e q u i p e d a E s c o l a D o m
GRAPLLING que os golpes são pedagógica da escola Dom B e n e v i d e s n o 7 º
similares aos do JIUJITSU, esta B e n e v i d e s e d o r e n o m a d o CAMPEONATO MINEIRO
nobre modalidade de lutas está professor Mauri Jorge, faixa E S P O RT E C O N TATO q u e
sendo realizado pelo professor p r e t a d e J I U J I T S U q u e é acontecerá nos dias 21 e 22 de
Marciano Anderson que trabalha responsável pela equipe OPTC outubro na Arena Mariana.
2º lugar Rhian Alexandro
Resultado do 1º Campeonato interno de
3º lugar João Victor
BRAZILIAN GRAPLLING com os alunos da
Alunos do 4º e 5º ano categoria ( INFANTIL
educação integral da escola Dom Benevides:
CLASSE B de 09 até 11 anos ) Feminino:
Alunos do 1º, 2º e 3º ano ( INFANTIL CLASSE A 1º lugar IngridiGrabrielli
2º lugar Angela Vitoria
de 06 até 08 anos) Masculino:
3º lugar Bianca Le cia
1º lugar Cleber Bonifácio
2º lugar Hendrique Geraldo
Alunos do 6º ano categoria (INFANTO JUVENIL
3º lugar Rafael Dório
DE 12 até 13 e seis meses anos ) Masculino:
1º lugar Patrick Henrique
Alunos do 1º,2º e 3º ano categoria ( INFANTIL
2º lugar Matheus Henrique
CLASSE A de 06 até 08 anos ) Feminino:
3º lugar Rai Caetano
1º lugar ChayeneEmilly
2ºlugar Ana Clara
Alunos do 7º,8º e 9º ano categoria ( JUVENIL DE
3º lugar Kayllana Isadora
13 anos e meio até 15 anos ) Masculino:
1º lugar Erick
Alunos do 4º e 5º ano categoria ( INFANTIL
2º lugar Gustavo Henrique
CLASSE B de 09 até 11 anos ) Masculino:
3º
lugar Marcelo Júlio
1ºlugar Cleilton Assunção
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Sociais da Leticia Aguilar,
Horóscopo do dia para Touro
24 de agosto
*No trabalho, a comunicação deve estar favorecida. Bom dia para reuniões sobre
projetos importantes. Cuide da sua saúde. Vida amorosa pede colaboração: faça sua
parte! Palpites: 79, 43 e 25. Cor: lilás.

N ícias e f os da semana...

Favo de Mel é presença garantida no
Troféu 2017 - Eles serão responsáveis
pela Área Kids p/criançada!

Rosângela Lopes está curtindo
um maravilhoso passeio na
Irlanda! Aproveite!

Jovem de sucesso! Esse buteco
do Léo já é comentado em
toda Região!

Nosso querido Kenyon Vieira
com seu lindo filho em uma
selfie descontraída!

Linda! Essa é Bianca Izidoro Marque seu tratamento estético com a
esbanjando beleza com sua make melhor da Região, Jussiara Coelho
top feita pela querida Sharon!
(33) 9118-0521 - Whatssap

João Animal e seu filho Iago
em visita na casa de seu irmão
Angelo para um belo almoço!

Aniversariante linda e especial do
dia 25/08! Felicidades e muito
sucesso em sua vida Ceci!

Dica da Lê ...

Faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. O resultado
virá na mesma proporção de seu esforço.

Eventos da semana...
AGO 25 - Conexão Rio - Mc G15 - Boate Uzzo - 21hrs
AGO 25 - 10° Encontro Nacional de M ociclistas e 10° Aniversário Vira Latas Praça Gomes Freire - 18hrs
AGO 25 - Batalha das Gerais - 19:30hrs
AGO 26 - Festa de Águas Claras 2017 - 18hrs

O evento mais esperado do ano! Dia 23 de setembro!
#TroféuEmpresarial2017

