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CARNAVAL DA CIDADE DE MARIANA SERÁ ESPECIAL
PARA AS FAMÍLIAS MARIANENSES, DIZ PREFEITO
Prefeito de Mariana garante que o carnaval 2018 na Primaz será exclusivo para as famílias marianenses.
Conﬁra
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Editorial, por Cassiano Aguilar -

Diretor de Redação / Jornalista Responsável 20.483

OS DIAS MAIS ESPERADOS DO ANO ESTÃO AI, É CARNAVAL!
Em Ouro Preto a folia será bastante animada,
porém a falta de recursos impossibilitou que a
cidade realizasse um grandioso carnaval, aﬁnal
Ouro Preto é tradicionalmente conhecido por ter
um dos mais tradicionais carnavais do estado de
Minas. Ainda segundo o prefeito, Júlio Pimenta
(PMDB) o município encontra-se em situação de
extrema atenção ﬁnanceira e por este motivo
certamente a cidade não manterá gastos supérﬂuos
neste carnaval.
Embora esteja tramitando um
credenciamento para os veículos impressos em

que provavelmente um único veiculo será
contemplado com uma bagatela de 160 mil reais
por ano, causa motivo para que o legislativo e o
ministério público adquiram conhecimento deste
credenciamento e uma posterior investigação. No
entanto, o prefeito que recebeu uma boa
quantidade de votos deve ao menos se manter
imparcial e atender a todos com a devida
igualdade, aﬁnal a população lhe elegeu
creditando em seu modo diferenciado para
governar a cidade de Ouro Preto.
Já em Mariana, o prefeito Duarte Júnior

(PPS) prepara com todo carinho, juntamente de
seus secretários um carnaval que será exclusivo
para a família marianense. O município encontrase em situação semelhante a Ouro Preto, ou
melhor, um pouco inferir ao município vizinho,
porém busca incessantemente valorizar sua gente
de forma a incentivar a cidade. Ressalto que o
carnaval da cidade Primaz de Minas será
inesquecível e manterá a tradição relembrando
outras edições do carnaval da Primaz.
Em Catas Altas e Santa Bárbara, os
foliões desfrutaram de uma programação

“Mariana uma cidade para todos”

gigantesca e repleta de alegria e muita agitação
conﬁra em nossas páginas e em nosso site a
programação do carnaval da região dos
Inconﬁdentes e do Médio Piracicaba.
Portanto, nesta edição você leitor
acompanhará as ações da Policia Militar que nesta
ultima semana apreendeu uma quantidade de
armas inimaginável, de fato é triste observar que
as armas circulam livremente nas mãos dos
criminosos de forma ilegal.
Ademais, desejo a você um excelente carnaval e
uma ótima leitura.

Por, Newton Godoy - Engenheiro
Civil e Vice-prefeito da Cidade
de Mariana.

Caros amigos,
Sejam bem-vindos a leitura da nossa
coluna. Gostaria de agradecer a aceitação e os
comentários elogiosos que recebi na minha
primeira matéria.
Quero deixar meus agradecimentos e a
solicitação para que juntos ajudem a divulgar, não
só o meu olhar, mas os nossos olhares positivos
sobre a nossa cidade. Peço a cada marianense
nato, morador ou amante de Mariana, que me envie
situações, casos e motivos que eu possa divulgar
em nossa coluna.
Hoje quero prestar uma reverência e
homenagem a uma classe de pessoas abnegadas, de
grande sensibilidade, que independentemente do
reconhecimento ou da fama, da maior ou menor
qualidade de seus trabalhos, vivem intensamente o
espírito criativo da cultura e das artes de nosso
povo.
Estou falando de nossos artistas, sejam
da música, do artesanato, das letras, da pintura, do
entalhe e de tantas outras maneiras de expressar os

sentimentos como em retratar nossas belezas
naturais e históricas.
A nossa história é contada por estas
manifestações artísticas que se mostram tão
presentes desde a criação de nossa cidade com
trabalhos de Aleijadinho, nos poemas de
Alphonsus de Guimarães, nas pinturas do mestre
Ataíde, de Zizi Sapateiro, de Aloisio Morais, nos
anjos de Álvaro Silva e Hélio Petrus, nos oratórios
de Olga Tukoﬀ, nas portas de Ladinho Gamarano e
tantos outros.
Mas vou agora, com a permissão não
pedida, tomar um deles como representante de
todos os outros e através dele homenagear a todos.
Estou falando do meu dileto amigo
Elias Layon, inigualável em sua forma de
expressar através de seus trabalhos de pintura,
entalhe e escultura, sua sensibilidade e sua forma
única de ver Mariana.
Além de sua arte, Elias é um mecenas,
que apoia, incentiva e defende nossa cultura. Ele

“POR DENTRO DO DIREITO”

tem uma postura exemplar como cidadão com
comportamento e opiniões sócio-políticoeconômicas e culturais pertinentes, coerentes e
realistas sobre nossa cultura nosso povo, a cidade e
o Brasil.
Sua preocupação com as pessoas e com
a cidade é facilmente comprovada quando, por
exemplo, ele graciosamente cede o imóvel para ser
instalada a Casa de Mariana, onde o escritor
Fernando Morais abriga seu acervo de reportagens
fotograﬁas e biblioteca pessoal e as coloca à
disposição dos marianenses e visitantes.
Se hoje sou engenheiro pelo UFOP,
recebi na época do vestibular um grande apoio e
incentivo deste querido amigo para cursar a
engenharia civil. Deixo aqui, através da lembrança
do nome e da arte de Elias Layon, os meus
respeitos, agradecimentos e carinhoso abraço a
todos os nossos artistas, conhecidos ou não, que
contribuem de forma fundamental para divulgação
da nossa história, das nossas belezas, da nossa arte

e cultura, provando que Mariana tem em seu seio
ﬁlhos de grande competência e talento.
Devemos, através das nossas entidades
públicas e privadas juntamente com os cidadãos
marianenses, apoiar e valorizar esta gente que
produz arte cultura e que representa e ajuda a
escrever a história de nossa querida Mariana.
Que Deus continue a colocar suas
bênçãos sobre estes seres especiais, inspirando-os
para que dediquem seus talentos e criatividade nos
seus trabalhos com música, poesia, tapeçaria,
pintura, entalhe, artesanato e demais formas de
mostrarem seus olhares positivos sobre Mariana,
trazendo emprego, renda e cidadania com a
visitação de turistas nacionais e estrangeiros que
veem em busca da nossa historia e da manifestação
de nossa arte. Valorizemos nossos artistas!
Até a próxima semana e que os corações de vocês
estejam em paz!

,com Juliana Melo Franco Gomes de Almeida

ESTÁ REGULAMENTADA A LEI QUE UNIFICA DOCUMENTOS
DE IDENTIFICAÇÃO
77Foi publicado no Diário Oﬁcial da União
desta terça-feira, dia 06/02/2018 o decreto que
regulamenta novo documento de validade nacional
que reúne diferentes registros civis. Com o nome de
Documento Nacional de Identiﬁcação (DNI), a
proposta é que se concentrem vários documentos em
um único.
No DNI estarão dispostas as informações
referentes ao CPF, título de eleitor, CNH, identidade
proﬁssional, CTPS, PIS, o tipo sanguíneo, o fator Rh,

entre outros dados.
A intenção é que a partir de julho deste
ano a iniciativa comece a chegar aos cidadãos
brasileiros. No futuro, o DNI deve incluir diversos
documentos à medida em que sejam ﬁrmados
convênios com órgãos públicos para a integração da
base de informações. A proposta é que o documento
possa ser acessado também digitalmente pelo celular
de forma segura.
A Carteira de Identidade tem fé pública e

validade em todo o território nacional. Documentos
exigidos para emissão. Para a expedição da Carteira
de Identidade, será exigido do requerente a
apresentação somente da certidão de nascimento ou
de casamento. Será gratuita a primeira emissão da
Carteira de Identidade.
O DNI é resultado do projeto de
Identiﬁcação Civil Nacional, que tem o objetivo de
possibilitar a emissão de um documento único do
cidadão brasileiro, válido no território nacional, bem

FALA SÉRIO? – com

como a autenticação biométrica do cidadão em todos
os órgãos e entidades governamentais e privados. O
projeto de lei foi aprovado pelo
Conﬁra abaixo o DECRETO Nº 9.278, DE 5 DE
FEVEREIRO DE 2018 completo em
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI273835
,
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Darcy Pereira de Carvalho

O CARNAVAL E SUAS INVERSÕES DE VALORES!
!
Todo ano é a mesma coisa: o carnaval chegando
e os artigos sobre o “maior espetáculo popular do
mundo” se multiplicam. Antropólogos, sociólogos,
psicólogos, sexólogos e biólogo. Biólogo? Claro, a
com a febre amarela, o “bicho” tá pegando. Existem
muitos outros “ólogos”, mas vamos parar por aqui.
Uma inﬁnidade de “pensadores” se lança a escrever a
respeito deste inexplicável fenômeno de histeria (no
sentido de uma instabilidade emocional) e inversão
de valores e da ordem social. Diz-se na gíria popular:
no carnaval, tudo pode! Será? Não sei! Mais vamos
descrever algumas coisinhas que observamos ao
longo dos meus 5.7 anos de vida, vivência e
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convivência carnavalesca. É clara que em sua maioria
fatos engraçados e irrelevantes.
Começo com um dos melhores
comentários que tenho conhecimento sobre o tema.
Reﬁro-me a frase dita pelo carnavalesco Joãozinho
Trinta. Considerado um dos “maiores carnavalescos
do Brasil” de todos os tempos, pela sua ousadia em
revolucionar os desﬁles das Escolas de Samba no Rio
de Janeiro. Isso lá nas décadas de 70 e 80! Sua
principal característica como carnavalesco era “o
luxo e a riqueza na avenida”. O “cara” declarou: “O
povo gosta de luxo; quem gosta de miséria é
intelectual” (20/01/1980). Filosofal!

Jornal Panﬂetu's LTDA - Av Manoel
Leandro Corrêa - Centro - Mariana –
MG
CNPJ:21.544.370/0001-60
Fundado em 01/08/2001
Contabilidade: Servcom
Entre em contato com o Jornal Panﬂetu´s
Cassiano Aguilar – Jornalista

Rebaixando para minha pequinês diante
de tanta expressividade, vamos aos dias atuais. Hoje a
coisa atingiu níveis (ou desníveis) inimagináveis.
Dois bons exemplos. O primeiro é inocentemente
acreditar que ao ouvir a música “Xô Satanás” (banda
Asa de Águia) e cujo refrão é “na casa do Senhor, não
existe satanás”, seu efeito seja o tão desejado refrão.
Um colega colocou essa "musiquinha” para seus
netinhos e os amiguinhos de seus netinhos ouvissem.
Ô coitado! O ambiente virou um inferno.
Até a placa de “Lar Doce Lar” da casa do
caboclo sumiu. O outro é postar no Facebook, foto de
uma casinha no campo, com cavalinho pastando e

Responsável 20483/MG – (31) 988803046
Leticia Aguilar – Designer e Diretora
Administrativa (31) 98632-8731
Ângelo Seraﬁm – Diretor Fundador /
Comercial (31) 98578-4257
Impressão: Jornal O Tempo
Tiragem Mínima: 5 mil exemplares

patinho nadando (não confundir com “aquele”
amarelo, de cunho político!). Logo abaixo pergunta:
“Você trocaria a agitação do Carnaval para ﬁcar na
tranquilidade deste local?”. Num país de 200 milhões
de aﬁcionados por folia, umas 5 ou 10 pessoas dizem
SIM!
Mais deixa “prá” lá. É véspera de
Carnaval. Como podem ter percebido, não falei mal
do Executivo, não xinguei o Legislativo, muito
menos critiquei o Judiciário.
“Tô” diet, quase light ou vice-versa. Não sei bem a
ordem dos produtos dietéticos. Feliz “Carná” e até a
próxima.

Circulação: Mariana, Ouro Preto, Catas
Altas, Santa Bárbara e Barão de Cocais
A c e s s e
n o s s o
s i t e :
www.jornalpanﬂetus.com.br
Acesse nossa fan page:
www.facebook.com/jornalpanﬂetus
“O jornal Panﬂetu´s isenta-se de matérias
devidamente assinadas”
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ARENA MARIANA RETORNA COM ATIVIDADES ESPORTIVAS
Vila Maquiné (próximo a
Academia ao Ar Livre).
Na Arena Mariana
também tem muita coisa
acontecendo. Segunda, terça,
quarta e sexta-feira são os dias
para praticar Ginástica, de 8h
às 9h. Mas você pode participar
também de 18h às 19h nas
segundas, terças e quintasfeiras. E caso ainda não tenha
se encontrado nas opções
acima, a iniciação ao Futsal
acontece nas segundas, quartas
e sextas, de 9h30 às 11h.

Em Mariana todos os dias
são dias para se movimentar e
oportunidade para isso é o que
não falta. Depois de um breve
período de recesso, as
atividades esportivas estão
sendo normalizadas.
O projeto Caminha
Mariana já está de volta,
sempre as segundas, terças e
quintas-feiras. Os proﬁssionais
orientam o participante sobre a
prática esportiva consciente,
visando à obtenção de bons
resultados. As atividades
acontecem de 7h às 9h
(segunda e quinta) e de 18h30
às 20h30 (terça e quinta), na

Foto: Samuel Consentino | PMM

Para mais informações, ligue
3557-2128.

SAÚDE DA CIDADE DE MARIANA RECEBE CERCA DE R$ 4,5
MILHÕES EM EMENDA PARLAMENTAR

Fotos: Kíria Ribeiro | PMM

A ﬁm de conhecer as unidades
de saúde do município, as equipes que
coordenam as ações e os trabalhos que
são realizados na cidade, Mariana
recebeu, na sexta-feira (02), a visita do
Deputado Federal, Paulo Abi-Ackel
(PSDB), que, por meio de emenda
parlamentar, destinou mais de R$ 4,5
milhões para investimentos na área da
saúde de Mariana.
O recurso servirá para ajudar
na compra de medicamentos e insumos,
na reforma de unidades de saúde, nos

pagamentos com pessoal, na aquisição
de equipamentos e nas demandas
relacionadas ao combate contra a Febre
Amarela.
Segundo o secretário de Saúde,
Danilo Brito, os recursos vão ajudar a
reestruturar e a requaliﬁcar as unidades
de saúde e centros de especialidade da
cidade.
“Esse recurso veio em boa hora. Só
temos a agradecer ao deputado, que
priorizou, dentro de suas bases
eleitorais, o município de Mariana”,

SECRETARIA DE DESPORTO DA CIDADE DE MARIANA
CONVOCA ATLETAS PARA SELETIVA DE FUTSAL
Chegou a hora de descobrir novos
talentos para o futsal da nossa cidade. A
Secretaria de Educação e Desporto
convoca os jovens atletas que possuam
entre 15 e 17 anos para fazer parte desse
projeto. A seletiva será dia 17 de fevereiro,
às 8h30, na Arena Mariana e as inscrições
já estão abertas.
É só ir até a Arena com CPF,
Identidade e comprovante de endereço em
mãos, originais e cópia. O projeto Futsal
Mariana busca aproveitar a qualidade
técnica atingida pelos atletas para que eles
Foto: Divulgação
possam compor uma equipe bem
c o n s o l i d a d a a n í v e l e s t a d u a l d e atendimento médico, ﬁsioterápico e
outros mais.
competição.
A estrutura completa para a equipe
será garantida, contando com técnico, Para mais informações, ligue: 3557-2128.

Durante conversa com a
disse. O prefeito Duarte Júnior
destacou a importância desse recurso. equipe de saúde na sexta-feira (02), o
Deputado Federal Paulo Abi-Ackel
“Em tempos onde todos os recursos são anunciou mais R$ 6 milhões em
bem-vindos, nós agradecemos ao emenda para Mariana durante o ano de
deputado Paulo. Ele olhou por 2018.
Mariana e nos beneﬁciou com essa “Sabemos a importância da saúde para
emenda que foi destinada para nós em qualquer município. Eu e meu pai
dezembro. Agradecemos e vamos lutar temos uma história com Mariana e
por mais investimentos para a nossa vamos fazer tudo que for possível para
o desenvolvimento da primeira capital
cidade”, aﬁrmou.
do nosso Estado”, destacou o
Deputado.
MAIS RECURSOS
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PRIMEIRA ASSEMBLEIA DO SICOOB NOSSACOOP É REALIZADA
NA CIDADE DE MARIANA
Aconteceu no dia 5 de fevereiro a
primeira pré-assembleia do Sicoob
NossaCoop na sede do Olimpic em
Mariana.
A pré-assembleia não tem caráter
deliberativo, mas objetivou facilitar o

acesso às informações e os participantes
poderão se manifestar livremente, com
solicitações de informações, criticas e
sugestões. No evento a Sicoob NossaCoop
sorteou 1 panela de pressão elétrica e 2
máquinas de café 3 corações.

O evento contou com a
participação de vereadores Marianenses
bem como o presidente da casa de leis,
Fernando Sampaio, do prefeito de
Mariana, Duarte Junior, do secretário
adjunto de desportos, Bruno Freitas,

empresários marianenses e sociedade.
Agora está muito fácil em abrir sua
conta bancária, basta ir a agência e
garantir os benefícios exclusivos que só a
Sicoob NossaCoop pode lhe
proporcionar.

Conﬁra os ﬂashes do evento.

Foto: Angelo Jornal Panﬂetu’s
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Vem pra

Sapucaí
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Saídas
15 a 18
de fevereiro de 2018
Cadeira: R$890,00
Arquibancada:R$1060,00

Frisa: R$1480,00
Transporte rodoviário
em ônibus leito turismo

Aéreo Opcional
Serviço de bordo
Hospedagem com café da manhã no hotel
MONTE ALEGRE (*ingressos no setor
adquirido)

Seguro viagem
Brinde

Venha para a Transnenem
turismo!

Mais informações
(31)3558-5582

(31) 9 8865-0392 / 9 9804-0846
Rua do catete, 449 - Centro - Mariana
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VEREADORES MARIANENSES APROVAM PL EM VALORIZAÇÃO À
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BANDEIRANTES.
Estação será uma escola que certamente beneﬁciará a comunidade. Ponto para o legislativo marianense.
No dia, 5 de fevereiro, a Câmara de
Mariana realizou sua primeira reunião
ordinária de 2018. Durante a sessão, o
Projeto de Lei nº 115/2017, de autoria do
vereador Juliano Duarte (PPS), foi
aprovado em única discussão e votação. O
PL dá denominação à antiga estação
ferroviária do distrito de Bandeirantes. A
estação foi reformada e agora abrigará a
Escola Municipal Senhor Geraldo Tomás
de Oliveira. De acordo com o parlamentar,
o nome foi escolhido pela Associação de
Moradores de Bandeirantes em
reconhecimento à contribuição de Geraldo
para a educação na localidade.
O projeto foi aprovado por
unanimidade e recebeu diversos elogios
dos vereadores presentes. O vereador
Bruno Mól (PMDB) sugeriu que outras
estações sejam reformadas e destinadas a
suprir demandas de cada distrito. “Se
reformado, o espaço da antiga estação de
Passagem de Mariana poderia ser
d e s t i n a d o a u m c e n t ro c u l t u r a l ” ,
exempliﬁcou Mól. O vereador Marcelo
Macedo (PSDB) reforçou o pedido para
que outras estações sejam reformadas. “Já
conversamos com o Conselho Municipal de
P a t r i m ô n i o ( C O M PA T ) , q u e s e
comprometeu conosco. A estação de
Monsenhor Horta também tem grande
potencial cultural”, salientou Marcelo
Macedo.
O Projeto de Lei Complementar nº
136/2017, de autoria do prefeito municipal,
também foi debatido durante a reunião. O

Foto: Divulgação / Câmara Municipal de Mariana

PLC recebeu parecer favorável, no entanto
não foi votado. Os vereadores
questionaram pontos relacionados aos
cortes de cargos e questões importantes da
reforma administrativa que o PLC propõe.
A vereadora Daniely Alves (PR) aﬁrmou
entender a urgência da aprovação do PLC,
mas disse não se sentir segura em relação à
matéria. “Não temos conhecimento técnico
suﬁciente para votar esta reforma
administrativa”, destacou a vereadora. Ela
solicitou que os secretários municipais
responsáveis pelas pastas afetadas
expliquem as modiﬁcações propostas no
Projeto.
Já o vereador Juliano Duarte
aﬁrmou que os vereadores tiveram
oportunidade de sanar suas dúvidas em
duas reuniões com a procuradora municipal

Inêz Nezolda e com o consultor da reforma
administrativa Ivan de Paiva Filho. De
acordo com Juliano, o PLC prevê, entre
outros pontos, a redução de cargos e,
consequentemente, uma economia para os
cofres públicos. O vereador Geraldo Sales
“Bambu” (PDT) aﬁrmou não concordar
com todos os pontos do Projeto, no entanto
salientou que é preciso entender e respeitar
a decisão do chefe do Executivo. “A gestão
é do prefeito e ele precisa de autonomia
para modiﬁcar a estrutura administrativa”,
concluiu Bambu. O vereador Marcelo
Macedo pediu vistas e o projeto não foi à
votação.
Na mesma reunião, os vereadores
votaram o Projeto de Resolução
Substitutivo n° 04/2017, de autoria da Mesa
Diretora. O PRS visa alterar o Regimento

Interno da Câmara propondo que a leitura
da ata no início das reuniões só seja feita
caso algum vereador solicite. De acordo
com o presidente da Câmara, Fernando
Sampaio (PRB), são dispensados cerca de
30 minutos para a leitura da ata e “é um
tempo que poderíamos ganhar com a
aprovação deste projeto e não perderíamos
a transparência, já que a ata continuará
disponível em nosso site, além dos outros
registros das reuniões, como nossas
ﬁlmagens e sonoras que são
disponibilizadas na íntegra”, ressaltou o
presidente.
O 1° secretário, vereador Tenente
Freitas (PHS), que é quem faz as leituras
das atas concordou com o presidente e
aﬁrmou que “a maior parte dos vereadores,
infelizmente, não presta atenção na leitura
da ata”. O PRS foi colocado em última
discussão e votação tendo como resultado
ﬁnal o empate. Nesses casos, de acordo
com a Procuradoria do Legislativo e com o
Regimento Interno da Câmara, em seu
Capítulo II - Artigo 21 concede-se ao
presidente o direito ao voto. Fernando
Sampaio votou favorável ao Projeto e o
mesmo foi aprovado por 8 votos
favoráveis.
A próxima reunião ordinária será
realizada hoje, quinta-feira, dia 8 de
fevereiro, às 9 horas. A mudança foi feita
em virtude da semana de Carnaval. Foi
declarado Ponto Facultativo no Legislativo
nos dias 12 e 14, Segunda-feira de Carnaval
e Quarta-feira de Cinzas respectivamente.

Tintas e Ferramentas de
Pinturas em Geral!

Agende sua
avaliação

Um sorriso muda o dia!
Telefone: (31) 3558-4354 /
(31) 98798-4512

Rua Sete Lagoas - 20 - Cabanas - Mariana

izes
como chamar
pintura são o a beleza dos
As cores na
m
co
s,
ho
os ol
que seduzem os na poesia!
vers

Venham conferir nossas promoções

Aceitamos cartões:
Rua taxista Joãozinho Vieira- 557 - Vila do Carmo - Mariana
3558-1742 / 9 8840-1742

ELETROMAR
Luz para sua vida
VENHA NOS
VISITAR!

Festival de ventiladores

s..
arca
m
s
ore
os..
Melh res preç
o
Melh

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

E-mail: marmorariamariana@marmorariacascudo.com.br

Rua: Hélvio Moreira Morais, nº 70 - Vila do Carmo
Mariana - MG - Cep: 35420-000
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PELA DÉCIMA VEZ VEREADOR ZEZÉ DE NEGO COBRA CELERIDADE
DO EXECUTIVO PARA MELHORIA DA ÁGUA EM CACHOEIRA
DO BRUMADO E PADRE VIEGAS
No ano passado, o vereador, José
Jarbas Ramos Filho (PTB) solicitou por
inúmeras vezes que o executivo tomasse as
devidas providências em sanar o problema
da água em Cachoeira do Brumado. O
distrito vive há anos nesse dilema, sendo
que o legislativo cobra e o executivo não
age.
“Estamos no período chuvoso e o
SAAE diz que não tem água? Ou melhor, a
água que chega às nossas residências está
repleta de barro. Padre Viegas usou as
re d e s s o c i a i s p a r a q u e s t i o n a r a s

Foto: Arquivo Jornal Panﬂetu´s

autoridades a respeito da qualidade da
água naquele distrito. Não é possível que
continuaremos presenciando a falta de
gerenciamento da administração pública”.
Ainda segundo o parlamentar, o
prefeito de Mariana esteve na audiência
pública realizada em Cachoeira do
Brumado e o mesmo conﬁrmou que não
tinha conhecimento dos problemas no
distrito e aﬁrmou que resolveria o
problema o mais rápido possível, o que não
aconteceu até o momento.

PRESIDENTE DO STTROP RECEBE O SECRETÁRIO DE ESPORTE
DA CIDADE DE OURO PRETO
através do Vôleibol.

No dia 5, o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Ouro Preto, Mariana e
Itabirito, Wanderson Epifânio, recebeu
na sede da entidade em Ouro Preto o
Secretário Municipal de Esporte da
cidade de Ouro Preto, Sr. Robson Santos.
O encontro teve por objetivo a
apresentação da parceria da secretaria
com o Cruzeiro e o Sada. O projeto visa
incentivar cerca de 250 crianças e
adolescentes do município ouro-pretano

Foto: Divulgação

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

“Fico extremamente feliz em
receber o secretário de esporte da
cidade de Ouro Preto em nosso
sindicato, esse projeto sem dúvidas
surtirá benefícios aos nossos jovens que
necessitam de apoio e incentivo.
Certamente faremos uma grande
parceria neste grande projeto para a
cidade de Ouro Preto”. Destaca o
presidente do STTROP

Limpeza
Clareamento
Restaurações
Facetas e lentes de contato
Implantes
Prótese sobre implantes
Ortodontia
Bichectomia
Tratamento de Canal

Rua Bom Jesus - 148 - Centro - Mariana
Telefone: 3557-4262

Jatobá - Loja 97 - Rosário - Mariana- MG

(31) 3558-4159
(31) 9 8859-9502
vidracariadiamante2012@yahoo.com.br
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PALÁCIO TIRADENTES ENCERRA
ATIVIDADES EM 60 DIAS

Governo de Minas pretende economizar R$ 5 milhões por ano com desativação do edifício
Sede do governo de Minas há oito anos, o Palácio
Tiradentes, na Cidade Administrativa, será desativado em
60 dias e ﬁcará de portas trancadas, sem nenhum uso ou
destinação. Considerado o maior vão livre do mundo, o
edifício, assinado por Oscar Niemeyer, ﬁcará realmente
livre de qualquer atividade. “Ele (o prédio) é tão inútil que
não tem nem mercado para ele. O melhor é ﬁcar fechado
para economizar em manutenção”, aﬁrma o secretário de
Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães.
Enfrentando crise ﬁnanceira, o governo quer economizar
R$ 5 milhões por ano com a mudança, que tem gerado
atritos com adversários políticos.
O vice-governador Antônio Andrade (MDB),
que em 2016 rompeu com o governador Fernando
Pimentel, diz que não foi comunicado sobre a desativação.
“Fui despejado”, aﬁrma. Andrade trabalha em uma sala no
terceiro andar do Tiradentes, um abaixo de Pimentel.
Questionado sobre a mudança, responde: “Não sei, não fui
comunicado ainda, vi pelos jornais”. Ele também disse não
fazer ideia sobre onde ﬁcará sua nova sala. Apesar de ser
CRIE E PREPARE SUA 3º LUGAR = R$ 200,00
FA N TA S I A E V E N H A OBS.: ESTA PREMIAÇÃO vice-governador, Andrade aﬁrma não fazer parte do
d o
P T.
PA RT I C I PA R C O M S E R Á A P E N A S N O g o v e r n o
Helvécio
Magalhães
garante
que
Antônio
A LEG RIA D A BA N D A SÁBADO
C O N C E N T R A Ç Ã O A Andrade sabia da realocação dos funcionários do Palácio
DOS FARRAPOS.
Tiradentes, já que a assessoria de gabinete do viceP R E M I A Ç Ã O E M PARTIR DAS 13 HORAS governador foi informada sobre a mudança. “Ele sabia,
D I N H E I R O PA R A A S NO SÁBADO DIA 10 E com certeza. Uma coisa é não conhecer, outra é não gostar.
F A N T A S I A S M A I S SEGUNDA-FEIRA DIA 12 Não entendo essa reação quando a medida representa uma
CRIATIVAS E ORIGINAIS. E LOCAL SERÁ NA RUA economia para o governo”, aﬁrma, reforçando se tratar de
VENHA SE ALEGRAR E WENCESLAU BRAZ E O “ato corriqueiro” e “assunto meramente administrativo”.
CONCORRER A PRÊMIO. D E S L O C A M E N T O À S De acordo com o secretário, há três possíveis locais para
17H30MIN PARA PRAÇA abrigar o gabinete de Andrade. “Oferecemos as mesmas
1º LUGAR = R$ 500,00
condições do seu gabinete, que é protocolar e não exerce
GOMES FREIRE.
2º LUGAR = R$ 300,00

nenhuma função administrativa no governo: meio andar no
prédio Minas, meio andar no Gerais ou no Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)”, explica.
Magalhães ressalta que não há proposta para
alugar o imóvel, que permanecerá fechado. A desativação
envolve a realocação de cerca de 150 servidores das
secretarias de estado de Governo (Segov), da Casa Civil e
de Relações Institucionais (Seccri) e da Secretaria Geral de
Governo (SGG) e será concluída em até dois meses. A
medida pretende aproveitar cerca de 1,4 mil estações de
trabalho desocupadas nos dois outros prédios – Minas e
Gerais – e que geravam custos, mesmo vazias.
Como de praxe, desde o início de seu governo,
Pimentel vai despachar no Palácio da Liberdade, na Praça
da Liberdade, no Bairro Funcionários. No mesmo prédio
funcionam parte de quatro secretarias: Casa Civil, Gabinete
Militar, Relações Institucionais e de Governo.
A Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves foi inaugurada pelo então governador Aécio Neves
(PSDB) há oito anos, em 4 de março de 2010 – data de
aniversário de Tancredo. A sede do governo estadual custou
cerca de R$ 2 bilhões aos cofres públicos, construída a
partir de recursos da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais (Codemig).
Desde que assumiu o governo do estado,
Pimentel tece críticas ao complexo arquitetônico. Em julho
do ano passado, entrou em vigor a Lei 22.606/17, que
permite ao governo de Minas negociar cotas da Cidade
Administrativa, que deve compor fundo de securitização de
aluguéis futuros.
“Esse projeto está sendo estruturado pela Secretaria de
Estado da Fazenda. Ainda não temos os detalhes, mas
nada será vendido”, aﬁrma.
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CAMAR MARIANA É DESTAQUE INTERNACIONAL “A SUA IDEIA VIRANDO ARTE”. TUDO EM PALETES!

Fotos: Lucas Mantovani | PMM

O Centro de Aproveitamento de
Materiais Recicláveis (CAMAR) recebeu a
visita de um grupo de projetos sociais da
Áustria. A equipe, pertencente a uma ONG da
Igreja católica chamada DKA Áustria, está
visitando diversos projetos sociais na
América Latina. Impressionados com o
CAMAR, o grupo ressaltou que este foi o
primeiro projeto social relativo à reciclagem
de lixo que tem suporte integral de uma
Prefeitura.
Nacionalmente o bom trabalho
feito entre a Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis e a Prefeitura de
Mariana também já foi reconhecido. Em 2015
a ASSEMAE – Associação Nacional dos
Serviços Municipais de Saneamento-, lançou
uma matéria elogiando o CAMAR. “O
CAMAR tornou-se referência regional em
atividades de gestão ambiental”, diz um
trecho da matéria. Em outro momento, o site
destaca o papel dos cidadãos marianenses que
separam adequadamente o lixo. “A população
exerce papel essencial no manejo dos rejeitos.
Isso porque os moradores embalam

separadamente os resíduos passíveis de
reciclagem e os depositam nas lixeiras
domiciliares, durante o dia da coleta
seletiva”.
O Secretário de Meio Ambiente,
Rodrigo Carneiro, ressaltou que a visita
valoriza as ações feitas. “É muito importante
para nós receber visitas de ONGs, tanto
nacionais quanto estrangeiras, que se
interessam e apoiam este trabalho. Eles
tiveram a oportunidade de perceber que a
realidade da cooperativa hoje vai muito além
do reaproveitamento de “lixo”. O CAMAR
recebe todo apoio da Prefeitura, por Meio da
Secretaria de Meio Ambiente, e estamos de
portas abertas para este tipo de apoio e
conhecimento".
Só no ano passado o CAMAR
retirou cerca de 1.110 toneladas de materiais
recicláveis da rua, colaborando com o
Município e também com seus associados.
Para mais informações, o CAMAR é
localizado na Rua Pollux, 30, no bairro
Cruzeiro do Sul. O telefone é (31) 3558-2971.

Foto: Divulgação

Renato Gaspar é sócio proprietário na
empresa, Gaspar Ateliê dos Paletes juntamente
com seu irmão, Júnior Gaspar. A empresa atua no
segmento de móveis, decoração e design. A
Gaspar Ateliê vem trazendo uma novidade para
você que tem vontade de fazer uma decoração
exclusiva que seja totalmente a favor da natureza,
uma das opções mais interessantes, disponíveis e
que são sucesso no momento; são os paletes.
Com a onda da sustentabilidade, muita

Fermar Serralheria
Éder

31| 9 8467-6764

Rua Paraná, 189 - Colina - Mariana - MG
Endereço: MG-129, n° 160, Km 3,5 B. Gogo Morro Santana
- Mariana - MG
Telefone: (31) 98795-8003

coisa passou a ser reaproveitada. Produtos se
transformam, se reinventam, se refazem e se
renovam. Este é o caso dos paletes. Tá certo que a
maioria das pessoas associam este item à madeira
usada em transportes para sustentar produtos e
cargas pesadas que chegam aos supermercados e
indústrias, mas agora o artigo está ainda mais
perto e mais presente do que você imagina: ele
está dentro das casas e pode esta na sua. Os
pontos positivos: empregá-los nos móveis de
casas e também nos comércios, vale ressaltar que
a opção é extremamente resistente e na grande
maioria é usado em sua fabricação madeira de
reﬂorestamento legalizado. Outra vantagem é
que os paletes foram elaborados para banir
cupins e pragas,
Mas não é só isso! Charmosos e cheios
de personalidade, os móveis feitos com paletes
unem o útil ao agradável: proporcionam muito
mais do que economia e funcionalidade, eles
trazem beleza, conforto e consciência ambiental
para o seu lar. Bonitos, rústicos e praticamente
exclusivos, eles esbanjam originalidade.
Podem ser usados no quarto, na sala,
na cozinha, no banheiro, na varanda e onde mais
você imaginar. São transformados em armários,
adegas, camas, sofás, mesas, ﬂoreiras, artesanato
e muito mais.
Com incríveis possibilidades de
criação e acabamento, eles dão um toque mais
que especial à decoração. Podem ser crus ou
coloridos, envelhecidos ou com cores vibrantes,
com platina ou escurecidos.
Estamos há cinco meses no mercado com a
nossa oﬁcina localizada à Rua: Cascalheira,
684-A, Barro Preto, Mariana.
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CARNAVAL DA CIDADE DE MARIANA SERÁ ESPECIAL PARA AS FAMÍLIAS
MARIANENSES, DIZ PREFEITO
Prefeito de Mariana garante que o carnaval 2018 na Primaz será exclusivo para as famílias marianenses.
Entre os dias 8 e 11 de
fevereiro as ruas da primeira capital
de Minas Gerais serão invadidas pela
alegria e pela descontração da folia
mais esperada no ano: o Carnaval de
Mariana. O evento promete resgatar
as tradições marianenses como o
desﬁle de blocos caricatos e a
apresentação das escolas de samba
no centro histórico.
“Como todo ano,
procuramos inovar para fazer uma
festa ainda melhor e, principalmente,
que valorize a nossa cultura. Prova
disso é a decoração das ruas, que
serão enfeitadas com artesanato
p ro d u z i d o p o r m o r a d o re s d e
Monsenhor Horta, distrito de
Mariana”, ressaltou o secretário de
Foto: Duarte Junior

Cultura, Efraim Rocha.
Segundo o prefeito Duarte
Júnior (PPS) a cidade vem sofrendo
com a baixa na arrecadação de
recursos, mas sua equipe trabalhou
incansavelmente para realizar um
carnaval que resgatássemos tradição
da cidade no carnaval.
“O carnaval será para a família
marianense, será um carnaval
simples, porém repleto de alegria e
folia, esse ano nossa equipe ao lado
das escolas de samba resolveram
valorizar e resgatas os tempos
áureos de nosso carnaval, é uma
ideia bacana e com certeza, vamos
contemplar os foliões neste dias de
folia. Fizemos o melhor para que a
população curta os dias de carnaval

PJ nº 4732

da melhor forma possível”. Disse o
prefeito.
A abertura do Carnaval
acontecerá nesta quinta-feira, dia 8,
na Praça dos Ferroviários junto com
a tradicional Feira Noturna, sendo
embalada pelo cortejo do Zé Pereira
da Chácara e da Charanga Oi'tô
Tonto, seguido de apresentações de
bandas locais. Durante os outros dias
de folia, as atrações acontecerão na
Praça Gomes Freire e também na dos
Ferroviários.
A programação completa
está no site do jornal Panﬂetu´s,
acesse e conﬁra os dias para curtir
ao lado de sua família o carnaval da
Primaz de Minas.

Faça encomenda de tortas, bolos, salgados e quitutes na padaria que é
tradicional na Primaz de Minas.Ligue e solicite já!

Telefone:
(31) 3557-2004

Imobiliária
Geraldo
Carvalho
Avenida Manoel Leandro Corrêa - 15 Loja 9 - Centro - Mariana

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

Elegância com Estilo

Rua Jorge Marques, 177 - Bairro Colina - Mariana - MG
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Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827

PRÊMIO MINEIRO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL
A Associação Mineira de
Municípios (AMM) já está recebendo
as inscrições para o VIII Prêmio
Mineiro de Boas Práticas na Gestão
Municipal, reconhecimento concedido,

anualmente, pela entidade às iniciativas
de modernização e ações de destaque
nas administrações municipais, que
levam desenvolvimento para a
população.

Neste ano, o prêmio englobará
três eixos temáticos: Gestão
Ambiental; Educação e
Economia/Desenvolvimento
Econômico. Cada prefeitura pode

concorrer com práticas em todos os
eixos temáticos apresentados. Os
vencedores da edição 2018 serão
anunciados no 35º Congresso Mineiro
de Municípios.

ALGUMAS NOTAS SOBRE OS CUIDADOS COM OS PETS NO CARNAVAL
ALGUMAS NOTAS SOBRE OS
CUIDADOS COM OS PETS NO
CARNAVAL
·

·
·

·

·
·

Evite sair para locais muito
agitados com seus animais,
pois eles podem ﬁcar
estressados;
Hidratar os bichinhos;
Atentar para as guias e
coleiras mais indicadas
(mesmo os mansinhos podem
causar acidentes se correrem
por susto);
Cuidado com cacos de vidro
ou serem pisoteados por
multidões;
Manter uma identiﬁcação
atualizada nos bichinhos;
Se for fantasiá-lo, atenção,
pois elas podem causar calor

Pizzaria Recanto de Minas, oferece, várias opções para vocês.
Macarrão na chapa, hambúrgueres,hambúrgueres artesanais (
FEITOS NA CHURRASQUEIRA) ,pizza, batata recheada,
omeletes, porções, torre de batatas, BARCA DE
HAMBÚRGUER ... Agora com NOVIDADES TRABALHAMOS
COM CHOPP DA STELLA ARTOIS
NA COMPRA DE UMA PIZZA GIGANTE (40CM) GANHE UM
IMÃ, juntando dez imãs GANHE UMA PIZZA GIGANTE!
VENHA SABOREAR NOSSAS DELÍCIAS, DISK 35573183 /
35582784 / 982678079(WHATS) E CONFIRA NOSSAS
Aceitamos cartões de crédito, débito e alimentação.

Praça dom Benevides 08 centro - Mariana
(31) 3557-3183

·

·

·

·

excessivo, eles não suam
como os humanos, se o tecido
é inﬂamável, ou com peças
que soltam com facilidade;
Se for sair à noite, use faixas
reﬂetoras, pois aumentam a
visibilidade de seu pet no
escuro;
Abrigar em locais seguros
devido ao barulho excessivo
e possíveis fogos de artifício;
Cuidados preventivos contra
fugas (revisar cercas, portões
e janelas e criar "obstáculos"
quando necessário);
Não sair com animais que
ainda não estejam vacinados
(ﬁlhotes);

Fonte: IDDA

Av. Nossa Senhora do Carmo,440 -Vila do Carmo - Mariana - (31)3557.2656
Av. Vereador Osório Sampaio,217 - Vila Santa Rosa | Itabira - (31)3840.1677
Modelo TÉNÉRÉ 250 modelo 2019. Preço Público Sugerido: R$ 16.390,00 à vista, sem frete. Preço de Venda R$ 17.037,00 à vista (base ICMS 12%) com frete incluso no valor de R$ 647,00, ou ﬁnanciamento na modalidade de CDC em 36 meses: Entrada de R$ 5.112,00 (30%) e parcelas mensais ﬁxas e
sucessivas de R$ 540,00. Taxas de juros de 2,19% a.m. e 29,69% a.a. Custo efetivo total (CET) 41,31% a.a., IOF no valor de R$ 50,70. Seguro de proteção ﬁnanceira no valor de R$ 635,38. Valor total a ser ﬁnanciado R$ 13.343,08 e valor ﬁnal total (com encargos de ﬁnanciamento) de R$ 24.552,00. 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 01/02/2018 a 28/02/2018, apenas nas Concessionárias
participantes. Para o cálculo da CET foi considerada a tarifa de cadastro de R$ 490,00 e valor médio de registro de contrato de R$ 242,00. O valor da taxa de registro de contrato praticado 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 benefícios 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 de R$ 1.500,00 por parcela. Consulte condições gerais do seguro e a CET no momento da contratação, assim como demais condições de taxas sem seguro. Consulte também condições em até 50 meses. Crédito sujeito à aprovação. As
motocicletas Yamaha estão em conformidade com o Promot (Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares). SAC Produtos: (11) 2431-6500 - sac@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. SAC - Atendimento ao Deﬁciente Auditivo ou de Fala: 0800-774-1415. Ouvidoria: 0800-774-9000 - ouvidoria@yamaha-motor.com.br. A Yamaha se reserva o direito de corrigir eventuais erros de graﬁa/digitação. MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO
TRÂNSITO. PRESERVE O MEIO AMBIENTE. PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS. CONHEÇA A AMAZÔNIA.
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SEITA RELIGIOSA É ALVO DE OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL EM MINAS
Apresentado pela investigação, ﬁéis eram aliciados e levados para Minas e Bahia, onde trabalhavam sem remuneração.
A Polícia Federal (PF), com o apoio do
Ministério do Trabalho, cumpre mais de 80
mandados judiciais contra a seita religiosa
conhecida como “Comunidade Evangélica
Jesus, a Verdade que Marca”, que atua em
Minas Gerais, Bahia e São Paulo. A
chamada operação “Canaã – A Colheita
Final” apura os crimes de redução de
pessoas à condição análoga à de escravo,
tráﬁco de pessoas, estelionato, organização
criminosa, falsidade ideológica e lavagem
de dinheiro que teriam sido cometidos pelos
líderes.
A operação começou na manhã
desta terça-feira. São 220 policiais federais
e 55 auditores ﬁscais do Ministério do
Trabalho cumprindo 22 mandados de prisão

preventiva, 17 de interdição de
estabelecimento comercial e 42 de busca e
apreensão em Minas, São Paulo e Bahia.
Eles foram expedidos pela 4ª Vara Federal
em Belo Horizonte.
De acordo com a Polícia Federal, a
investigação aponta que os dirigentes da
seita teriam aliciado pessoas em sua igreja,
com sede em São Paulo, convencendo-as a
doarem todos os seus bens para as
associações controladas pela organização
criminosa.
Para isso, eles usavam ardis e
doutrina psicológica, com o argumento da
convivência em comunidades onde todos os
bens seriam compartilhados. Doutrinados,
os ﬁéis teriam sido levados para zonas

ADIMAR COTA SOLICITA AO EXECUTIVO
MELHORIAS NAS VIAS DA CIDADE DE MARIANA
Panﬂetu´s veiculou em suas páginas uma
matéria referente aos buracos nas vias da
cidade, mais precisamente o jornal
reportou a rua: Wenceslau Brás que se
encontra completamente repleta de
buracos causando inúmeros transtornos
aos moradores e condutores.
“Peço urgência para que seja
realizada uma operação de tapa-buracos
na Avenida do Catete e em todas as áreas
da cidade e dos distritos, haja vista que
Santa Rita Durão passa pelos mesmos
p ro b l e m a s d o s d e m a i s d i s t r i t o s
marianenses.
Queremos ver nossa cidade com uma
infraestrutura que a nossa população
Na última semana, o jornal merece”.

rurais e urbanas em Minas Gerais
(Contagem, Betim, Andrelândia, Minduri,
Madre de Deus, São Vicente de Minas,
Pouso Alegre e Poços de Caldas), na Bahia
(Ibotirama, Luiz Eduardo Magalhães,
Wanderley e Barra) e em São Paulo
(capital). Lá, as vítimas teriam sido
submetidas a longas jornadas de trabalho,
sem remuneração, em lavouras e
estabelecimentos comerciais de diversos
tipos.
Por meio da apropriação do
patrimônio dos ﬁéis e do trabalho deles no
comércio, sem o pagamento da mão de
obra, a seita teria acumulado um grande
patrimônio, contando com casas, fazendas e
veículos de luxo. Os empreendimentos

estariam sendo expandidos para o estado do
Tocantins, baseados na exploração ilegal.
Ainda de acordo com a Policia
Federal, as investigações começaram em
2011, quando a seita estava migrando de
São Paulo para Minas Gerais. Em 2013, foi
deﬂagrada a Operação Canaã, com
inspeções em propriedades rurais e em
algumas empresas urbanas. O nome da ação
polícia é uma referência à terra prometida,
citada na Bíblia. Em 2015, foi
desencadeada a segunda fase, De volta para
Canaã, quando foram presos
temporariamente cinco dos líderes da seita.
A operação de hoje é a terceira fase. Se
condenados, os 22 líderes da seita poderão
cumprir 42 anos de prisão.

VEREADOR DEYVSON RIBEIRO VISITA DUPLA
MARIANENSE

Foto: Comunicação Deyvson Ribeiro

O vereador e vice-presidente da
primeira casa de leis do estado de Minas,
Deyvson Ribeiro (SD) esteve no dia 24 de
janeiro, com a dupla marianense, João Carlos e
Fabiano, o vereador garantiu que esteve em um
verdadeiro show, ao conhecer as canções da
dupla. “Essa dupla arrasa”, disse o vereador.
“Tive a honra de conhecer uma música
composta pelos próprios cantores. Que

maravilha de canção. Parabéns pelo belo
trabalho que fazem, levando boa música ao
ouvido de várias pessoas, transportando
alegria e amor”. Ressaltou Deyvson Ribeiro.
O vereador desejou a dupla
marianense sucesso na carreira e que
continuem trilhando este caminho, levando o
que há de melhor, através da música para as
pessoas.

O melhor gás da Região!

Aceitamos cartões:

(31) 3558-6666 / 9 8266-5728
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DEBATENDO A INSERÇÃO SOCIAL, PROJETO DIZENROLA É
REALIZADO NO BAIRRO ROSÁRIO EM MARIANA
mesmo tempo tão longe. É um
orgulho estar fazendo parte deste
momento, porque temos visto o quão
necessária é essa escuta”, disse o
secretário de Desenvolvimento
Social e Cidadania, Juliano Barbosa.

“Precisamos marcar e fazer
ecoar o grito pela inclusão social,
defender com ﬁrmeza os nossos
ideais”. Foram com essas palavras
que a jovem Poliane Silva, de 17
anos, deﬁniu a realização de mais
uma edição do “DizEnrola” neste
domingo (04), no bairro Rosário.
Desenvolvido pela secretaria de
Desenvolvimento Social e
Cidadania da Prefeitura de Mariana,
o projeto tem se consolidado em
Mariana e já chega a sua 5ª edição.
“É uma forma especial de
viver a realidade de pessoas que
estão tão perto de nós, mas ao

Foto: Kíria Ribeiro | PMM

PROJETO A TODO VAPOR
O “DizEnrola” é um projeto
da Prefeitura de Mariana para criar
um canal de comunicação direta
entre os jovens e a sociedade em suas
mais diversas vertentes. A proposta é
ouvir a população-alvo e entender os
pontos de vistas em todos os
aspectos da vida.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MARIANA CONTARÁ
COM SERVIÇOS DE MELHORIA
Uma cidade bem iluminada é
uma cidade mais segura para cada
cidadão. É pensando nisso que a
Prefeitura de Mariana aderiu a um
serviço que dá a cada morador a
possibilidade de informar sobre falhas
e problemas na iluminação de vias
públicas da cidade.
É tudo muito fácil, basta

O icina

baixar o aplicativo “CallVox –
Iluminação Pública” na loja de
aplicativos do seu celular, ir até
debaixo do poste que apresenta
problema e preencher as informações
solicitadas na tela. O aplicativo
enviará um formulário com as
informações e a localização exata do
lugar para a equipe de Engenharia

Elétrica. O serviço é válido para sede e
distritos.
Mas caso você não possa
baixar o aplicativo, ainda pode enviar a
sua notiﬁcação pelo site
www.iluminacaopublica.net.br ou
pode receber atendimento pelo 0800
283 1020.
O número indicado recebe

CONNJAZZ

LUTHIER, ESPECIALIZADO EM INSTRUMENTOS DE SOPRO E CORDA

TÉCNICO: WILLIAN CHARLEN

willianconnjazz@gmail.com

(31) 9 8410-0827 | (22) 9 8136-8484 | (22) 9 9841-0136
Rua Goiás, 150 | Colina | Mariana - MG | CEP: 35420-000

ligações de ﬁxo e celulares, mas o
aplicativo só está disponível para
aparelhos Android.
Rondas para veriﬁcação da
rede elétrica do município são
realizadas com periodicidade, mas o
serviço ofertado pelos canais de
atendimento é para agilizar o processo
de reparos necessários.
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NESTA QUINTA ACONTECE O TERCEIRO ENCONTRO DOS PREFEITOS
DO RIO DOCE PARA DISCUTIR OS DANOS PÓS-TRAGÉDIA
O Fórum Permanente de Prefeitos do designada pelo Comitê Interfederativo
Rio Doce realiza a terceira reunião técnica (CIF).
A principal ﬁnalidade da
com todos os líderes executivos das
cidades que compõem a área ambiental II, reunião, que será realizada no próximo

dia 8 de fevereiro na cidade de
Governador Valadares, é dar continuidade
à discussão das ações referentes aos danos
socioeconômicos ocasionados pós-

tragédia. Além disso, serão debatidas
pautas sobre investimentos aos
municípios e serão levantadas propostas a
serem enviadas aos órgãos competentes.

PRIMAZ DAS GERAIS É DESTAQUE NA MÍDIA ESTADUAL PELA
PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2018
A mídia estadual também abre
alas pra o Carnaval de Mariana em seus
portais, impressos, rádios e teles. A
folia mais esperada do ano, que
acontece entre os dias 8 e 13 de
fevereiro, é pauta em muitos veículos
de comunicação como os jornais
Estado de Minas, Hoje em Dia, e
portais como o BH Eventos, Mais
Minas e outros.
“O nosso objetivo, além de

promover alegria e descontração para
o marianense, é atrair turistas para
fomentar os estabelecimentos
comerciais. Para isso é preciso
informá-los sobre as nossas atrações e
nessa hora a ajuda da mídia é
fundamental. Fico feliz em ver que a
maioria continua nos ajudando a
mostrar o que temos a oferecer para
quem nos visita”, destacou o prefeito
Duarte Júnior.

O carnaval de Mariana
promete resgatar as tradições
marianenses como o desﬁle de blocos
caricatos e a apresentação das escolas
de samba no centro histórico e também
valorizar a cultura local, visto que a
decoração das ruas ﬁcará por conta de
moradores de Monsenhor Horta,
distrito de Mariana, que
confeccionaram uma média de 100
máscaras.

A abertura do Carnaval
acontecerá na quinta-feira, dia 8 de
fevereiro, na Praça dos Ferroviários
junto com a tradicional Feira Noturna,
sendo embalada pelo cortejo do Zé
Pereira da Chácara e da Charanga Oi'Tô
Tonto, seguido de apresentações de
bandas locais. Durante os outros dias de
folia, as atrações acontecerão na Praça
Gomes Freire e também na dos
Ferroviários.

AÇÕES QUE MOVIMENTAM A CIDADANIA NA PRIMAZ DE MINAS PELA
CONFRARIA CAPIM CANELA
A Confraria Capim Canela realizou várias demandas ao longo do ﬁnal de semana, uma delas foram as entregas de
fraldas geriátricas em Padre Viegas. A Confraria também realizou empréstimo de uma cama Hospitalar na cidade de
Mariana e deu continuação nos reparos na APAE da cidade.
Com envolvimento e participação dos confrades sempre realizando as demandas a quem mais necessita, essa é a
missão da Confraria Capim Canela.
Não precisamos de muitos, apenas um pelo outro.

FESTIVAL NOTA 10 DE FERRAMENTAS
ELÉTRICAS!!!
A PARAFER ESTÁ CONCEDENDO 10% DE DESCONTO À VISTA OU
PARCELAMOS DE 10 X NO CARTÃO DE CRÉDITO SEM JUROS!!! É
ISSO MESMO!!! VENHA, COMPARE E SAIA COM A CERTEZA DE
EXCELENTE COMPRA!!!

Educação Infantil

& Fundamental I

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

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

(31) 3560-1470
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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 Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais convoca todos os SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E CONTRATADOS ATIVOS para par ciparem da
Assembleia extraordinária especíﬁca da categoria, que será realizada no dia 08/02/2018 (oito de fevereiro de dois mil e dezoito), às 8 horas e 30 minutos em 1a convocação com 50% mais um dos
servidores e às 09 horas 00 minutos em 2a convocação com qualquer número de servidores na sede do SINDSERVMARIANA situada a Rua Barão de Camargos, número 191, Centro – Mariana/MG,
para discu r e deliberar sobre a seguinte pauta:
INFORMES GERAIS;
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2018.
EDITAL DE CONSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL TRIBUTÁRIA DE 2018
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARIANA/MG - SINDSERVMARIANA, registrado no MTPS sob o Nº. 013.362.97.503-7, aos 08/10/1992, atento a CRFB e a
determinação dos Arts. 545 e 605/CLT, TORNA PÚBLICO E NOTIFICA OS INTEGRANTES DA CATEGORIA DOS SERVIDORES E OS GESTORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG sobre a
CONSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 e o dever dos gestores rela vo a obrigação de fazer o cálculo, de recolher o tributo social na folha de pagamento e de repassá-lo para este ente
sindical de acordo com a parte ﬁnal do inc. IV do art. 8.º/CRFB, CLT e Lei F. n.º 13.467/17, considerando os ENUNCIADOS/ANAMATRA N.ºS 38 e 47 de 09/10/17 , I. N. MTPS n.º 01/2008, e as suas
alterações, a Nota Técnica/SRT/MTE/Nº 202/2009-item “3” e a PRÉVIA OPÇÃO POR AUTORIZAÇÃO COLETIVA INSERTA NO ESTATUTO SOCIAL POR APROVAÇÃO ESPECÍFICA DE TODA A CATEGORIA. O
tributo sindical é devido por todas as pessoas que laboram sob contraprestação pecuniária para a Administração Pública, independentemente de ﬁliação sindical, do regime jurídico administra vo ou
contratual.

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO DE 2018
O SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NARIANA/MG - SINDSERVMARIANA, neste ato representado por seu atual presidente: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA,
sediado na Rua Barão de Camargos, número 191 Centro, Mariana, MG, CEP: 35.420-000, CNPJ: 25.706.243/0001-70. En dade representa va de primeiro grau dos servidores municipais do município
de Mariana, estado de Minas Gerais, declara estar ﬁliada a FESEMPRE – Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais en dade de 2ºgrau, representa va dos servidores
regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e dos servidores públicos estatutários da administração direta e indireta e também dos contratados temporariamente pelo regime especial de
todas as secretarias independente de categoria. Na forma da lei, em especial no que dispõe o art. 8 da Cons tuição Federal, e ra ﬁcada por assembleia geral da categoria, COMUNICA à Prefeitura
Municipal de Mariana, à Câmara Municipal de Mariana e autarquia municipal SAAE/Mariana, nas pessoas a quem compete que deverá descontar, na folha de pagamento do mês de março de 2018,
de todos os servidores, a vos ocupantes de cargos estatuários e empregos cele stas, dos contratados temporariamente e também dos contratados em cargos de comissão a CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL URBANA prevista, pela Portaria 488 do MTE de 21 de novembro de 2005, publicada no D.O.U. de 24 de novembro de 2005 a qual aprova o novo modelo e instruções de preenchimento da
Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana – GRCSU. A importância a ser descontada deverá corresponder a 1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada um dos aludidos servidores,
sindicalizados ou não, mas de qualquer forma representados pela en dade signatária, percebidos no mês de março do corrente ano, sendo que o seu recolhimento deverá ocorrer no mês de ABRIL de
2018, através da guia em nome do SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARIANA/MG - SINDSERVMARIANA, com posterior remessa dos seguintes documentos:
1) relação nominal dos servidores contribuintes, indicado o cargo e remuneração percebida no mês de desconto, com o respec vo valor recolhido; 2) GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição
Sindical Urbana, devidamente quitada.
Mariana, 23 de janeiro de 2018.
Francisco de Assis de Souza
Presidente

Hotel Pousada Azul

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

Empresarial

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

NOVIDADE NA ACADEMIA
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Primeiros inscritos
não pagam
Matrícula

Hidroginástica

NATAÇÃO KIDS

Informações: 9 8591-8048
Rua Piauí, 308 - Colina - Mariana - MG
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FAOP ABRE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR DE DESENHO:
ILUSTRAÇÃO E AQUARELA
A Escola de Arte Rodrigo Melo
Franco de Andrade | EARMFA, da
Fundação de Arte de Ouro Preto |
FAOP, abre processo seletivo para uma
vaga de professor de desenho, para as
modalidades de ilustração e aquarela.
As inscrições podem ser feitas até o dia
16 de fevereiro de 2018 na Casa
Bernardo Guimarães, localizada na
Rua Irmãos Kennedy, nº 601, bairro
Cabeças, Ouro Preto/MG.
P a r a s e c a n d i d a t a r, é
necessário apresentar: RG, CPF e
comprovante de endereço; histórico e
diploma referentes à formação exigida
para o cargo, devidamente
reconhecidos pelo Ministério da
Educação | MEC; certiﬁcados de
conclusão de cursos complementares;
comprovação de experiência

proﬁssional na área por meio
declaração de tempo de serviço
papel timbrado ou contrato
trabalho, fornecidos pelo órgão

de
em
de
ou

anteriores.
O processo seletivo é
composto por análise curricular,
baseada na experiência de magistério,
formação acadêmica e experiência
proﬁssional. Em caso de empate, o
critério de desempate será o candidato
com maior idade.
A classiﬁcação dos candidatos
será divulgada no dia 20 de fevereiro de
2018 na portaria da Casa Bernardo
Guimarães. O resultado ﬁnal, após o
prazo de análise de recursos, será
publicado 23 de fevereiro no Diário
Oﬁcial de Minas Gerais.
O resultado também estará
disponível
para consulta na secretaria
empresa responsável (também pode
ser apresentada Carteira de Trabalho). da EARMFA ou no telefone (31) 3551Além disso, é preciso entregar o 2014, ramal 234.
currículo descrevendo experiências

CONFIRA COMO FICA O ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO CARNAVAL
DE OURO PRETO 2018
O Carnaval de Ouro Preto é uma
tradicional festa que atrai milhares de
pessoas para as ruas da cidade.
Buscando o melhor conforto e
segurança dos foliões, a OuroTran
realiza algumas alterações no trânsito,
principalmente do Centro Histórico.
As mudanças começaram a ser

realizadas nesta segunda-feira, mas só
valerão a partir de sexta (09/02) até a
Quarta-feira de Cinzas.
Conﬁra onde o estacionamento será
proibido:
Centro Histórico
1. Praça Tiradentes (parte de baixo)
2. Rua Claudio Manuel

3. Rua Antônio Pereira
4. Rua Paraná
5. Rua São José
6. Rua Brigadeiro Musqueira
7. Travessa do Arieira
8. Praça Reinaldo Alves de Brito
9. Praça Vereador Rodrigo Toﬀolo
10. Travessa Conego Camilo Veloso

11. Rua Amália Bernhaus
12. Rua Teixeira Amaral
13. Rua Getúlio Vargas
14. Rua Randolpho Bretas (Rua da
Escadinha)
15. Praça Silviano Brandão
16. Ladeira Farmacêutico António
Vieira de Brito

Faça uma visita e confira
nossos serviços
Telefone: (31) 3557-4430
Endereço: Avenida Nossa Senhora do Carmo 449 - Vila do Carmo - Mariana

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

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

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

AUTORES DE TRÁFICO DE DROGAS SÃO PRESOS EM OURO PRETO
Uma arma foi apreendida e pode ter sido utilizada no homicídio no bairro São Cristovão
Na segunda-feira, dia 05 de fevereiro, por
volta de nove e meia da manhã, a Polícia
Militar realizou a prisão de 03 (três) homens
por tráﬁco de drogas e porte ilegal de arma de
fogo, no bairro São Francisco, também
conhecido como “Morro do Piolho”. Após
denúncias anônimas, policiais desencadearam
operação e no local denunciado, realizou a
abordagem dos autores, 19, 26 e 32 anos,
sendo que este último ao tentar fugir jogou no
mato uma arma de fogo, um revolver calibre
32 e quatro munições intactas, que foram

apreendidas.
Além da arma, foram apreendidos
com eles R$ 69,00 (sessenta e nove reais) em
dinheiro, 02 (dois) recipientes plásticos
contendo substância análoga a cocaína e um
aparelho celular. Eles são suspeitos de terem
praticado um crime de homicídio no bairro
São Cristóvão, na semana anterior, podendo a
arma ter sido usada no crime. Os cidadãos
infratores foram presos e encaminhados para a
Delegacia da Polícia Civil para as devidas
providências junto arma apreendida.

AUTOR DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO É PRESO PELA POLÍCIA MILITAR
EM OURO PRETO
Ele efetuou disparos de arma de fogo contra os policias que se defenderam.
No dia 03 de fevereiro, por volta de
duas horas da manhã, policiais militares
efetuaram a prisão de um rapaz de 22
anos por tentativa de homicídio no
bairro Santa Cruz em Ouro Preto (MG),
após diversas denúncias de que o autor
estava ameaçando dois homens e de ter

efetuado disparos de arma de fogo.
Com a chegada dos policiais
militares, ele fugiu para cima do
telhado da residência, quando efetuou
mais um disparo em direção aos
policiais que se defenderam e
revidaram a injusta agressão. O autor

então pulou para o telhado de outra casa
e ao perceber que estava cerca mudou a
direção vindo a cair, momento em que
foi preso.
A arma de fogo não foi
localizada devido o autor ter jogado a
arma em meio a uma mata no local. Ele

foi levado para a Santa Casa de
Misericórdia de Ouro Preto para
atendimento médico, onde ﬁcou em
observação e depois conduzido para a
Delegacia da Policia Civil. Ninguém
ﬁcou ferido com os disparos de arma de
fogo.

ARMAS DE FOGO SÃO APREENDIDAS EM OURO PRETO E MARIANA
Foram apreendidas quatro armas de fogo no ﬁm de semana nas duas cidades vizinhas.
Na última quinta-feira, dia primeiro de
fevereiro, a Polícia Militar por volta de seis
horas da tarde, veriﬁcando denúncia do
disque-denuncia 181, apreendeu 01 (um)
calibre 32 carregado com 06 (seis) munições
intactas, em uma residência no bairro Santa
Rita de Cássia em Mariana (MG). Foi
apreendido também, 01 (uma) bucha de
substância análoga a maconha. O autor de 18
anos foi preso.
E no mesmo dia em Cachoeira do
Campo, distrito de Ouro Preto (MG), por
volta de nove horas da manhã, 01 (uma)

garrucha do calibre 36 e 05 (cinco) munições
do mesmo calibre, também, foram
apreendidos.
Já no dia 02 de fevereiro, sexta-feira,
por volta de seis e meia da tarde, policiais
militares apreenderam 01 (espingarda) do
calibre 20 e outra do calibre 36, além de 05
cinco munições intactas dos calibres 44 e 13
(treze) munições do calibre 20. O autor (50
anos) foi preso.
Os autores foram levados para a
Delegacia da Polícia Civil de Plantão para as
devidas providências.

AUTORES DE TRÁFICO DE DROGAS SÃO PRESOS PELA POLÍCIA MILITAR
Alguns dos autores já constam passagens pela Justiça por diversos crimes.
04 (quatro) pessoas foram presas, no
Bairro Jardim Alvorada, em Ouro Preto (MG),
no dia 02 de fevereiro, na sexta-feira passada,
por volta de nove e meia da noite, na
residência de um dos autores, onde ocorria
uma festa, e nela o tráﬁco de drogas.
Os autores que tem entre 19 e 35 anos,
já com passagens pela justiça, ao perceberem
a chegada da Polícia Militar entraram no
imóvel jogando ao chão, diversos objetos,
sendo localizados e se tratando de 04 (quatro)
papelotes de substância análoga a cocaína, 06

(seis) buchas de substância semelhante à
maconha.
Durante buscas nos autores foram
apreendidos a quantia de R$ 831,00
(oitocentos e trinta e um reais) em dinheiro. E
em diligências nas casas dos demais autores
foram apreendido 01 (uma) balança de
precisão e uma faca.
Os autores presos e os materiais
apreendidos foram levados para a Delegacia
da Polícia Civil de Plantão para as demais
providências.

ARMA DE FOGO É APREENDIDA EM DISTRITO DE OURO PRETO
Em Cachoeira do Campo, distrito
de Ouro Preto (MG), na última
segunda-feira, por volta das sete horas
da noite, a Polícia Militar recebeu uma
denúncia em uma determinada

residência no bairro Vista Alegre,
pessoas estariam desenterrando drogas
a ﬁm de comercializá-las.
Ao chegar ao endereço
denunciado dois homens em atitude

suspeita ao perceber a presença da
Polícia Militar, fugiram em direção a
uma mata na localidade, entretanto, um
deles na fuga jogou um objeto ao chão
se tratando de 01 (um) revólver do

calibre 22 com sete munições intactas
que foi apreendido, e encaminhado a
Delegacia da Polícia Civil de Plantão
para as medidas pertinentes ao caso. As
drogas não foram localizadas.

Participe da segurança pública de sua comunidade, ligando para o Disque Denúncia: 181. O sigilo é absoluto
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CATAS ALTAS REALIZARÁ UM DOS MELHORES
CARNAVAIS DA REGIÃO
21h - Cortejo de marchinhas (Rua
Monsenhor Barros)
22:30h - Banda Maxx (Rua Monsenhor
Barros)

O carnaval de Catas Altas
começa nesta sexta, dia 9. E quem abre
a folia é a banda MP6, que também se
apresenta na segunda, dia 12.
No sábado e no domingo, a
animação dos foliões ﬁcará por conta
da Banda Maxx. Já a banda Logan
encerra o quinto dia de carnaval, na
terça-feira.
Além das três bandas, a folia
em Catas Altas ainda vai contar com
marchinhas de carnaval, feiras de
gastronomia Sabores do Morro e
Aprovart, atividades circenses,
oﬁcinas, brincadeiras e desﬁles de
blocos.

Segunda – 12/02
13h – Feiras de gastronomia Sabores do
Morro e Aprovart (Praça Monsenhor
Mendes)
13h – Oﬁcinas e brincadeiras (Praça
Monsenhor Mendes)
14h – Bloco Tombados – (Clube Ecuca)
15h – Circo, tambores e marchinhas
(Praça Monsenhor Mendes)
21h - Cortejo de marchinhas (Rua
Monsenhor Barros)
22:30h - Banda MP6 (Rua Monsenhor
Barros)

Conﬁra abaixo a programação
completa:
Sexta – 09/02
21h – Cortejo de marchinhas (Rua
14h – Bloco Ecuca Folia – (Clube
Monsenhor Barros)
22:30h – Banda MP6 (Rua Monsenhor Ecuca)
14h – Bloco Portelinha – (Praça do
Barros)
Vista Alegre)
15h – Circo, tambores e marchinhas
Sábado - 10/02
13h – Feiras de gastronomia Sabores do (Praça Monsenhor Mendes)
Morro e Aprovart (Praça Monsenhor 21h - Cortejo de marchinhas (Rua
Monsenhor Barros)
Mendes)
22:30h
– Banda Maxx (Rua Monsenhor
13h – Oﬁcinas e brincadeiras (Praça
Barros)
Monsenhor Mendes)

Domingo - 11/02
13h – Feiras de gastronomia Sabores do
Morro e Aprovart (Praça Monsenhor
Mendes)
13h – Oﬁcinas e brincadeiras (Praça
Monsenhor Mendes)
14h – Bloco Nós Chapado – (Área de
Eventos))
15h – Circo, tambores e marchinhas
(Praça Monsenhor Mendes)

Terça-feira - 13/02
13h – Feiras de gastronomia Sabores do
Morro e Aprovart (Praça Monsenhor
Mendes)
13h – Oﬁcinas e brincadeiras (Praça
Monsenhor Mendes)
14h – Bloco Farofeiros – (Área de
Eventos)
15h – Circo, tambores e marchinhas
(Praça Monsenhor Mendes)
21h - Cortejo de marchinhas (Rua
Monsenhor Barros)
22:30h - Banda Logan (Rua Monsenhor
Barros)

ALUMIX
Vidraçaria

•VIDROS EM GERAL
•BOX
•ESPELHOS
•FORRO PVC, PISO DURAFLOR
•ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO
•FECHAMENTOS PARA PIAS
•TELAS MOSQUITEIRAS
•CORRIMÃO DE ESCADA
•COBERTURA EM POLICARBONATO
•DIVISÓRIAS, SACADAS
•TELAS MOSQUITEIRAS

Rua das Bromélias, 155- Jardim dos Inconfidentes
Telefone: (31) 3558-1488 / (31) 9 8659-0474

Rius
Modas

Rua Direita - 08 - Centro - Mariana - MG.

Rua André Corsino - 220 - Centro - Mariana / 31 3557-1609
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PREFEITO DE SANTA BÁRBARA REÚNE OUTRO GRUPO DE
SERVIDORES
DA
REDE
DE
ENSINO
Escriturários, auxiliares de serviços e gerentes escolares participaram de encontro, que pautou a importância
de se ter responsabilidade, dedicação e zelo no ambiente escolar.

Fotos: Divulgação / PMSB

O prefeito da cidade de Santa
Bárbara, Leris Braga (PHS) reuniu na
manhã do dia (02), na Escola Iveta
Moreira Novaes, a equipe de auxiliares
de serviços gerais, escriturários e
gerentes escolares da Rede Municipal
de Educação.
Na ocasião, o Chefe do
Executivo ressaltou a importância de
se trabalhar com verdade,

responsabilidade e dedicação,
sabendo, sobretudo, trabalhar em
equipe, visto que, é um serviço
dedicado a população. Leris Braga
disse ser grato por ter realizado o sonho
de ser prefeito, de servir ao povo e
destacou que é assim que todos os
funcionários devem fazer. “É preciso
trabalhar para servir com
responsabilidade, prezando por uma

educação de qualidade”, salientou.
O vice-prefeito, Alcemir
Moreira, reﬂetiu sobre o atual
momento que o país atravessa.
Cantando algumas canções, agradeceu
a todos os funcionários pelo trabalho
realizado em 2017 e pediu ainda mais
dedicação e comprometimento para
que esse ano seja ainda melhor que os
outros. “Por meio da educação, é que

mudamos o mundo”, pontuou.
O secretário de Educação,
Alexandre Mota, relatou a sua
trajetória aﬁrmando que é uma
responsabilidade imensa cuidar de
mais de quatro mil crianças, todos os
dias. “Me comprometo a dedicar-me
ao máximo pela educação do
município enquanto ocupar este
cargo”.

Telefone: (31)3557-3405

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

(31) 35572566
(31) 35573715

Nossas ofertas e produtos!
RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 165, São José - Mariana - MG
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SANTUÁRIO DO CARAÇA, EM CATAS ALTAS, PASSA EXIGIR CARTÃO
DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA
Como forma de evitar a
proliferação da febre amarela na região,
o Santuário do Caraça, localizado em
Catas Altas, passou a exigir a
apresentação do cartão de vacina para
entrada dos visitantes na área do
parque. Só pode ter acesso ao local
quem tiver se imunizado há pelo menos
dez dias.
Até o momento, não há casos
da doença registrados no Complexo e
nem em Catas Altas, que é o único
município da região sem registros da
doença.
De acordo com um
comunicado exibido no site do
Santuário, o Complexo do Caraça segue
uma normativa da Secretaria de Saúde
de Catas Altas. “Por questões de saúde
pública, só será permitida a entrada no
Complexo Santuário do Caraça
mediante apresentação do cartão de
vacinação que comprove a vacina contra

uma morte foi conﬁrmada em Santa
Bárbara; uma, em Alvinópolis; e uma, em
Barão de Cocais.
O Governo de Minas Gerais
decretou situação de emergência em cinco
áreas do estado, somando 162 municípios.

Foto: Santuário do Caraça

febre amarela há pelo menos 10 dias”. A
medida, esclarece ainda a nota, é uma ação
preventiva necessária para combater a
doença.
Além da apresentação do cartão, o
Complexo, em parceria com a Prefeitura,
promoveu uma campanha de vacinação e
divulgação de informações para os
funcionários. “A RPPN do Caraça tem uma
equipe treinada e orientada pelos órgãos

Avenida Manoel Leandro Corrêa -Nº 391 Centro - Mariana

(31) 3557-4411

competentes, fazendo o monitoramento
diário das trilhas e dos primatas. Não foi
identiﬁcado nenhum caso de contaminação
de febre amarela”, explica a nota.
O Complexo do Caraça recebe
pessoas de cerca de 50 países todo ano.
De acordo com dados da
Vigilância e Proteção à Saúde de Minas
Gerais, foram conﬁrmados 81 casos no
estado, dos quais 36 com mortes. Na região,

Endereço: Avenida Manoel Leandro Correia - 220 - Centro
Telefone:(31) 35582072

Febre amarela
A febre amarela é uma doença
infecciosa febril aguda, causada por um
vírus transmitido por mosquitos infectados.
Em área rural ou de ﬂoresta, os
macacos são os principais hospedeiros e a
transmissão ocorre pela picada dos
mosquitos transmissores infectados
Haemagogus e Sabethes.
Nas cidades, a doença pode ser
transmitida principalmente por mosquitos
da espécie Aedes aegypti. Não há
transmissão direta de pessoa a pessoa.
Os sintomas iniciais da febre
amarela incluem o início súbito de febre,
calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas
costas, dores no corpo em geral, náuseas e
vômitos, fadiga e fraqueza.

R. Sabará 18,Cabanas Mariana
Telefone: (31)83692913
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Memória , Cultura e educação,

com Marly Moysés, educadora
e Presidente da Confraria das
Gaveteiras

Confraria
Das
Gaveteiras

NO SOBRADO DE D. NÍVIA
Danilo Gomes (Brasília)

Esperamos poder brindar os leitores, de agora em diante, com sua bela produção literária. - Marly Moysés - Coordenadora da Confraria
Era uma vez um menino de seis anos de idade. Era hora de
começar a aprender a ler e escrever e descobrir os rudimentos das
quatro operações aritméticas. As crianças entravam para o Grupo
Escolar aos sete anos de idade, em geral. Mas com mãe e tia materna
professoras primárias, o aprendizado mais elementar começou em casa
mesmo. E quando completou seis anos de idade, em ﬁns de 1948, o
menino foi encaminhado às aulas particulares com uma jovem e bonita
professora, exemplo de delicadeza e paciência. Escolhida pelos seus
predicados de cultura, inteligência e educação primorosa. Mocinha de
todo. Modos suaves, voz pausada, paciente sem deixar de ser
disciplinadora e exigente nas suas funções de mestra recém-formada
no famoso Colégio Providência, fundado em 1849.
Este preâmbulo desvela o cenário em que o menino passará
boa parte de seu dia, na sua cidade natal de Mariana. Ele sai de sua casa,
à tarde, calça curta, camisa de manga curta, pasta com cadernos, lápis,
borracha, tabuada, demais petrechos ou apetrechos, na quieta década
de 40, tendo a cidade apenas dois carros-de-praça, que mais tarde
atenderiam pelo nome de táxis, mas isso só depois que o governador do
estado, o dinâmico e arrojado Juscelino Kubitschek mandasse asfaltar
as estradas, trouxesse energia elétrica, melhorasse o sistema telefônico

e ﬁzesse outras mil proezas que tiraram o Brasil do século XVIII,
atualizando as lições que aprendera, discreta e silenciosamente, com seu
mestre e modelo Getúlio Vargas, a quem atentamente ouvia, como a um
oráculo grego, no caso, o astuto oráculo de São Borja.
Com essa conversa, o menino ﬁcou meio esquecido. Mas não
pela atenta e bela professorinha Nívia Santos, irmã de Vera, ambas solteiras
e morando com os pais no dito sobrado da Rua Direita, ao lado da Sé
Catedral de Mariana, aquela do órgão de 1702 e doado pelo rei D. João V
em 1751.
E o menino que toda tarde subia as escadas do casarão, para
aprender português com D. Nívia? Ora, o menino aprendeu muito e até
hoje, 60 anos depois, é amigo de coração da professora, que acabou
casando com o engenheiro Jarém Guarany Gomes, primo do menino. Mas
isso foi muito, muito tempo depois. Hoje, o ex-aluno chama a antiga
professora de Nívia e trocam cartas, assinadas também pelo Jarém.
O menino no ano seguinte, já mais enfronhado com a escrita e
as tabuadas, entrou para o G. E. Dom Benevides, onde por três anos foi
aluno da saudosa professora Didina Vieira, que também se tornaria sua
amiga e com quem trocaria mais tarde tantas cartas.
Indo para a aula de D. Nívia, o menino passava, na Rua Direita,

em frente à casa das irmãs Braga, que ensinavam música. Dona
Augusta e D. Tereza. No silêncio da tarde, o piano ressoa até hoje nos
ouvidos do antigo menino e também nos ouvidos da futura poeta
Marilda Trópia de Barros, contemporânea do menino. No livro de
Marilda, a música das Braga, naquelas tardes, transformou-se num belo
poema e está no volume “Passagem”, da editora Mazza, 2008.
Era uma vez um menino, meio tímido, meio mocorongo,
que agora acha que é um cronista. Se é verdade que o seja, ainda que dos
mais modestos, muito deve a seu pai, Daniel, sua mãe, Dorita, sua tia
Carmita, seu tio Antônio, D. Nívia, D. Didina e, já ginasiano em Ouro
Preto, no arquidiocesano, ao rigoroso professor de português, padre
Mendes Barros, de saudosa memória e que nos apresentou à
tormentosa análise sintática e ao terrível e ilustre poeta Luís Vaz de
Camões e seu “Os Lusíadas”. Em 1960, em Mariana novamente, outro
de seus mestres foi o cônego Paulo Diláscio.
Mas tudo começou com o menino Danilo Subindo a longa
escada do sobrado dos pais da jovem e bonita professora Nívia Santos.
O sobrado está lá até hoje, bem ao lado da Sé Catedral e seu famoso
órgão Arp Shnitger, que, nas mãos de Elisa Freixo, se transforma na
música eterna dos mestres barrocos e dos anjos de Deus Nosso Senhor.

O MUNDO DA MÚSICA E DOS INSTRUMENTOS COM WILLIAN CHARLEN

FALAREMOS SOBRE A FAMÍLIA DOS CLARINETES
O clarinete é um instrumento da família das
madeiras (woodwind em inglês). Seu som é produzido
pela vibração de uma palheta de bambu. Esta vibração
cria ondas que são propagadas pelo interior do
instrumento. As diversas chaves e aberturas são então
utilizadas para mudar a onda sonora e criar as diversas
notas musicais.
A clarineta possui semelhanças com o
oboé, mas difere deste no que diz respeito à sua forma
(o oboé é cônico, e a clarineta é cilíndrica); no timbre
(o oboé é rascante, anasalado e penetrante, enquanto a
clarineta é mais aveludada que penetrante menos
rascante e mais encorpada); e na extensão de notas (o
oboé possui a menor extensão de notas dentre os
sopros, enquanto a clarineta, a maior). Essas
diferenças se dão principalmente pela forma cilíndrica
da clarineta e do uso de apenas uma palheta, enquanto
que no oboé, no fagote e no corne inglês (também

membros das madeiras) se utiliza uma palheta dupla.
A família do clarinete é composta por
vários instrumentos:
Clarineta Sopranino. Em Lab. - 1 oitava
mais aguda que a requinta.
Clarineta Requinta - Em Eb (Mib) ou em D
(Ré) - 1 quinta mais aguda que o soprano. A Requinta
em Ré é antiga e incomum hoje em dia.
Clarineta Soprano (clarineta padrão) - o
mais comum - geralmente aﬁnado em C(Dó),
Bb(Sib.),A(Lá)
Clarineta Basset - Em A (lá) - muito usado
em concertos para clarinete em lá, sobretudo no
concerto de Mozart e quinteto de Mozart, este
clarinete atinge notas de mais graves além do registro
usual da clarineta padrão.
Clarineta Alto - Em Eb (Mib) - 1 quinta
mais grave que o soprano

Clarinete Baixo ou Clarone - Em Bb (Sib.)
- 1 oitava mais grave que o soprano
Entre outro.
O Clarinete moderno reduz-se hoje
praticamente a dois sistemas: Francês e o Alemão.
Hoje em dia o sistema de chaves mais
usado é o Boehm Francês. Ele recebeu este nome, pois
tem como base o sistema com o mesmo nome que se
tornou padrão nas ﬂautas transversais criado pelo
inventor Theobald Boehm. Esse sistema foi adaptado
para o Clarinete.
E o sistema Oehler que é usado
principalmente na Alemanha e Áustria.( algumas
chaves parecidas como de saxofones ). O diâmetro
interno do Clarinete sistema alemão é menor que o
sistema francês, tendo algum grau de diﬁculdade e
facilidade entre um e outro no mecanismo, porém o
acabamento de grande satisfação de músicos. Os

GESTÃO PÚBLICA AVANÇADA

Clarinetes de fabricação alemã são muito usados nas
orquestras
O número de chaves/registos e de anéis
pode variar bastante dependendo do sistema usado,
tipo de clarinete, e do fabricante.
O Clarinete é um instrumento que tem um
som de alcance entre todos os instrumentos musicais,
fazendo dele um dos mais interessantes e desaﬁadores
instrumentos para tocar.
Seja um músico onde sua sensibilidade
alcança

CONNJAZZ INSTRUMENTOS
TÉCNICO – WILLIAN CHARLEN
Falaremos semana que vem sobre EDUCAÇÃO
INFANTIL COM A MÚSICA

,com Júlio Cesar Vasconcelos
Professor Universitário, Mestre em Ciências da Educação, Pós
-graduado em Gestão de Pessoas e Produção e Qualidade.

VOCÊ ADMINISTRA BEM O SEU TEMPO?

Dizem que o tempo é a coisa mais democrática que
Deus concedeu aos seres humanos: é igual para todo
mundo. Independentemente da classe social, do cargo
que ocupa, da cor, do sexo, da raça, do lugar onde
mora e, enﬁm, de qualquer outro fator, o dia tem 24
horas para todos. Existe um número elevado de
proﬁssionais ocupantes de cargos de liderança, e eu
tenho me deparado com muitos deles atualmente no
serviço público, que sempre aﬁrma que o tempo é
muito curto e que não tem tempo. Na verdade, não é
que eles não têm tempo, mas sim que ainda não
aprenderam como utilizar de forma adequada o
tempo que eles têm e vivem pulando de um incêndio a
outro, sem nem ter tempo para pensar.
Christian Barbosa, um famoso escritor e
consultor contemporâneo, escreveu um livro
chamado “A Tríade do Tempo” onde classiﬁca as
atividades desenvolvidas por um gestor no seu dia a
dia de trabalho, em três grandes grupos:
circunstanciais, urgentes e importantes.
Circunstanciais são aquelas atividades
que representam desperdício de tempo, que não
agregam valor, tais como fofocas e conversa ﬁada,
enviar ou responder e-mails inúteis, navegar pelas
redes sociais e internet em busca de coisas fúteis,

atender ou fazer ligações telefônicas com conversas
sem importância, atender a todos de forma
indiscriminada, participar de reuniões que não levam
a nada, etc.
Urgentes são aquelas atividades que têm
que ser resolvidas de imediato, com o risco, caso
contrário, de impactarem seriamente as pessoas e os
processos envolvidos.
Por ﬁm, importantes são aquelas
atividades estratégicas que realmente agregam valor
ao resultado ﬁnal do trabalho, que geram aumento de
produtividade, lucratividade e sustentabilidade.
Normalmente são devidamente planejadas e são
executadas com prazer.
O escritor, no seu estudo, aﬁrma que o
gestor ideal é aquele que dedica em média 70% do seu
tempo em atividades importantes, 20% em atividades
urgentes e 10% em atividades circunstanciais. Minha
experiência, com mais de trinta anos dentro de
empresas e como professor e estudioso do assunto,
tem demonstrado que, infelizmente, a maioria dos
gestores inverte este quadro ideal: dedicam a maior
parte do seu tempo com atividades urgentes e
circunstanciais, deixando em segundo plano as
importantes e o resultado termina por ser bastante

desastroso, comprometendo fortemente a qualidade
do trabalho apresentado. Além do mau atendimento
surge o estresse, os problemas de relacionamento
interpessoal, a desmotivação, a baixa auto estima, as
perdas e o retrabalho. Se prorrogado por um longo
tempo, este contexto pode levar ao advento de
doenças ocupacionais e, em casos extremos, até à
morte.
Então, o que fazer para reverter este
quadro? Algumas dicas fundamentais, se seguidas à
risca, podem ajudar.
Primeiro: aprenda a planejar e organizar
bem sua agenda. Um bom planejamento é o requisito
fundamental para administrar bem o seu tempo.
Segundo: saiba dizer não! Não assuma
responsabilidade por atividades que não tem
condições de executar. Dizer sim somente para
agradar ao outro pode sobrecarregar o seu trabalho,
comprometendo o resultado ﬁnal.
Terceiro: aprenda a delegar! Não tente
fazer tudo sozinho. Não assuma compromissos que
podem ser repassados para seus liderados.
Quarto: priorize! Dê preferência àquelas
atividades importantes que realmente agregam valor
e deixe as demais para segundo plano.

(31)9 8315-1481 / (31) 9 8826-2685

Quinto: não postergue atividades
importantes. A postergação só torna ainda maior o
problema.
Sexto: seja pontual, não se atrase para os
compromissos. Os atrasos são as maiores causas de
perda de tempo e acúmulo de trabalho.
Sétimo: se você for responsável pela
condução de alguma reunião, deﬁna previamente
uma pauta, seja objetivo e prático na sua condução e
não permita o surgimento de assuntos aleatórios e de
intervenções, quaisquer que sejam.
Oitavo: não se torne escravo dos meios
eletrônicos. A tecnologia, se devidamente bem
utilizada é uma excelente aliada, mas se utilizada de
forma inadequada se torna um transtorno na vida das
pessoas.
Muitas outras recomendações poderiam
ser citadas, mas para início de conversa, se cumpridas
à risca, já é um excelente começo. Comece já a
colocá-las em prática e invista na melhoria da sua
qualidade de vida no trabalho.
Quem tem ouvidos que ouça!...
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NA PRIMAZ COM
VANDERLEY
LÚCIO
AVAST E FÊNIX DE OURO PRETO VENCE TORNEIO DA BANDA SÃO SEBASTIÃO EM PASSAGEM
Aconteceu no ultimo ﬁm de semana em Passagem de Mariana as ﬁnais do 2º Torneio de Futsal da Banda são Sebastião de Passagem de Mariana.
na categoria. Já na grande ﬁnal se
enfrentaram as equipes do Tanamente x
Avast quando as duas equipes ﬁzeram um
excelente jogo que terminou empatado em 3
x 3 e nas cobranças de pênaltis a equipe do
Avast venceu pelo placar de 3 x 2 e acabou
ﬁcando com o titulo da Competição.
O 2º Torneio de Futsal de São
Sebastião e uma organização da Banda São
Sebastião que tem como Presidente o
Senhor Karico e a comissão organizadora
foi formada por Betinho Pombo e José
Galo.

Na categoria feminino tivemos na disputa
do 3º Lugar a partida entre as equipes do
UFC x MDR e a equipe do UFC venceu
pelo placar de 5 x 2 e acabou terminando a
competição em 3º lugar, já na grande ﬁnal se
enfrentaram as equipes do Fênix de Ouro
Preto x Águia e a equipe ouro-pretana levou
a melhor e venceu pelo placar de 2 x 0 e
sagrou se Bi campeã na categoria feminino.
Já na Categoria Masculino
tivemos dois jogos na disputa do 3º lugar, a
equipe do Aliança 29 venceu a equipe do
Stilus pelo placar de 4 x 3 e ﬁcou em 3º lugar

CLUBE MARIANENSE SE PREPARA PARA TEMPORADA 2018
Silva; 2º Secretario - André Cristiano Diretor de Esportes - Aloísio Arlindo
(Caburé).
A Nova Gestão tem como proposta
principal a revitalização das Categorias de
Base. Neste mesmo dia foi realizada uma
parceria com a Banda de música São
Caetano em que haverá uma realização em
conjunto, de projetos Sociais no Distrito de
Monsenhor Horta.

No último ﬁnal de semana no distrito de
Monsenhor Horta a tradicional equipe
Futebol Clube São Caetanense empossou
sua nova diretoria que terá o mandato nos
próximos quatro anos.
A mesa diretora ﬁcou composta da
seguinte forma: Presidente - Reinaldo Silva
Pinheiro; Vice Presidente - Adilson de Paula;
1º Tesoureiro - Felix da Silva; 2º Tesoureiro Adriano Ferreira; 1º Secretario - Cintia da

TORNEIO DE CANTO DE PÁSSAROS DE MARIANA CONTINUA
MOVIMENTANDO A ARENA.
No último dia 04 de fevereiro foi realizada na Arena Mariana a quinta Etapa do Torneio de Verão 2018.

Nesta quinta etapa o Campeão na espécie “Coleiro” o pássaro “ELITE” de propriedade de JOSÉ SOARES brilhou mais uma vez sendo o campeão com 136
cantos e na espécie “TRINCA FERRO” foi o pássaro “LENDÁRIO” com 140 cantos em 15 minutos, de propriedade de LADINHO, ambos de Mariana.

MESMO NO PERÍODO DE CARNAVAL A COMPETIÇÃO CONTINUA E NO PRÓXIMO DOMINGO DIA
11/02 A PARTIR DAS 07H30MIN. SERÁ A SEXTA ETAPA E A PREMIAÇÃO SERÁ AINDA MELHOR.
MEGA TORNEIO DE CARNAVAL Para coleiros: 5
de ouro mais
DE ANILHAS OURO E DE PRATA 10
lindos troféus e 5
certiﬁcados.
Premiação: Para trincas: 1 de ouro e REGULAMENTO:
1 de prata, 5
lindos troféus e Proibida a entrada usando boné,
fumando, bebendo ou comendo.
5
certiﬁcados.
OBRIGATÓRIO

★Guia de transporte e relação
atualizada para os pássaros;
★Frutas ou legumes nas gaiolas de
trinca.
★Banheiras (opcional).
★ Placas identiﬁcação em todas
gaiolas.

Apoio da página:

Endereço: Rua São Vicente de Paula,
número 199, bairro Vila Aparecida,
Cep:35420-000 MARIANA/MG ARENA MARIANA.
VENHA FAZER PARTE DO
BLOCO DA AOCPM
.
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Eventos da semana...
FEV 8 - Bloco Vermelho i Branco - 19:00 · Ouro Preto
FEV 9 - Carnaval Alforria 2018 - Ouro Preto · República Alforria
FEV 10 - Bloco do Caixão 2018 - Evento Oﬁcial - Sáb 14:00 · Ouro Preto
FEV 10 - Bloco Pé de Cana 2018 - Águas Claras Mg - 10 -13 de fevereiro ·
FEV 11 - Bloco Da Vila dos Tigres - 2018 - Dom 12:00 · Optc · Ouro Preto

Equipe da Skill Idiomas fazendo presença vip
em nossa coluna social! Que pessoal simpático!

No último Sábado (3) nossa querida Primeira Dama,
Regiane Duarte comemorou ao lado de sua família
a formatura em pedagogia! Nós do Jornal
Panetu’s parabenizamos você por essa bela
conquista! Ao seu lado na foto, sua linda lha
Cecília Duarte.

Quem apagou velinhas foi nossa
querida amiga, Eunice Beleza. Hoje
curtindo as praias capixabas e posando
para asociais do melhor jornal da região
dos Incondentes. A equipe do Jornal lhe
felicita com o que há de melhor!

Olha a equipe da Academia Espaço Fitness! Muita
gente feliz e o melhor.. preparada para atender você
cliente com muito carinho e dedicação!
Cuide da sua saúde na espaço tness!

Jésus Sinhá, Teresinha Ramos e Newton Godoy
em um papo descontraído!

Para saber informações e procedimentos para
participar desse maravilhoso sorteio, basta entrar
no instagram @ketlynmarcalestetica e seguir
as regras! Boa sorte!

Adilson (Gold Lion), fez questão de vim
ao escritório do Jornal Panetu’s para
mostrar o Vice campeonato de sua
equipe na copa integração de futsal,
Aurélio ( Aw imobliária ), Léo Corretor e Luís
que aconteceu em Passagem
passando em nossa coluna esbanjando simpatia!
de Mariana!

Terça: Sanduíche a partir de R$5,00
Quarta e quinta: Sempre uma
promoção imperdível para você!!!
CHEF GUIMARÃES O PRAZER DE COMER BEM,
POR UM PREÇO JUSTO!

Telefone: (31) 3557-3045 / (31)3558-5368

(31) 9 8829-6324

Mais uma equipe nota 10 em prossionalismo! Wizard Idiomas!

