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ALUMIX VIDRAÇARIA É REFERÊNCIA EM MARIANA COM
ESQUADRIAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO E FORROS DE PVC
Há anos no mercado da Primaz de Minas a Alumix vem desenvolvendo um excelente trabalho na elaboração
de esquadrias de alumínio, bem como com pisos laminados, vidros temperados e forros de PVC.

31 3557-3269

Parcelamos em até 6 x no cartão

Tel: 31 3557-3269 / 3558-5307

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

COMUNICADO
Caros leitores, diante da grandiosidade do evento promovido pelo jornal Panfletu´s, neste próximo dia 23, informamos que a
edição 668 não circulará no dia 21 e sim no dia 28 de setembro, após a realização do Troféu Empresarial 2017 que homenageia
especialmente o saudoso empresário, Adolpho Monteiro Filho. Por este motivo, a edição 668 circulará com os principais momentos
do grandioso evento.
Desde já, agradecemos a compreensão de todos.

SC

Autoescola

São Cristóvão
Centro de Formação de Condutores

Fone: (31) 3557- 2767 Whatsapp 98212-0603 E-mail:cfcsaocristovao@yahoo.com.br
Rua Bom Jesus, 451 - Barro Preto - Mariana -MG
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Editorial, por Cassiano Aguilar - Diretor de Redação / Jornalista Responsável 20.483
ÁGUA, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA SÃO TEMAS FREQUENTES
NAS REUNIÕES DA CÂMARA DE MARIANA
Prefeito vai à Câmara e apresenta situação econômica da cidade.
Parlamentares marianenses dizem em
reunião que a empresa Transcotta, empresa
responsável na prestação de serviços do
transporte coletivo na cidade de Mariana, vem
descumprindo a lei em diversos aspectos,
segundo parlamentares.
Na última edição do jornal Panﬂetu´s,
edição número 666, veiculamos uma matéria em
que aﬁrmou o descaso da empresa com os
moradores de Bandeirantes, ademais, a empresa
sequer nos respondeu. Isso comprova
claramente o formato que a empresa vem
desenvolvendo nos serviços prestados na cidade.

Portanto, podemos extrair, que a
empresa visa capital e está há anos realizando um
serviço que é questionado pela população de
forma crítica, no entanto, os parlamentares de
outros mandatos, não ﬁzeram jus as repetidas
cobranças da população, deixando no
esquecimento.
Logo após a apresentação da situação
econômica, pelo prefeito e sua equipe, os
vereadores da oposição questionaram
duramente a situação da cidade, bem como o
caos da água, do transporte público, do
saneamento básico e o plano de carreira da

educação.
O vereador de situação, pontuoua
questão da UPA que está paralisada e custou aos
cofres públicos milhões de reais e por ﬁm esse
recurso deverá retornar a união. Foi destinado
R$ 5 milhões de reais para a aquisição do
terreno, e ainda segundo o parlamentar a UPA foi
registrada como nível 1, porém o projeto que está
paralisado é de nível 3. Vale observar que a UPA
de Itabirito é de nível 1, atendendo as cidades ao
redor, ou seja, a UPA da cidade de Mariana, se
ﬁnalizada, não receberá a quantia exata para
manter a funcionalidade do empreendimento,

uma vez que foi registrada como nível 1.
Pergunta: Irresponsabilidade que de
quem elaborou o projeto? Ou o legislativo não
apurou devidamente as informações para
aprovação do então projeto?
Certamente, não aparecerão os
responsáveis, mas uma coisa é certa, se não
houver interação e união entre os poderes, não
será possível resolver as demandas da cidade.
Vamos deixar de lado as “picuinhas” e vamos de
fato preservar um futuro digno as futuras
gerações.

“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

DESCONTO NO SALÁRIO DE FÉRIAS PAGAS INDEVIDAMENTE NÃO
GERA REPARAÇÃO A PROMOTOR DE VENDAS
A Terceira Turma do Tribunal Superior do
Trabalho excluiu de condenação imposta à Pepsico
do Brasil Ltda. o pagamento de indenização por dano
moral a um promotor de vendas que teve o salário
descontado em três meses para devolver férias pagas
indevidamente. Para os ministros, o ato do
empregador foi lícito e benéﬁco ao empregado, pois
o desconto até poderia ter sido feito de uma só vez.
Na reclamação trabalhista, o promotor

disse que recebeu as férias em junho de 2007, e
utilizou o dinheiro para custear tratamento de
saúde do próprio pai. No entanto, a empresa
constatou o equívoco no repasse, e cobrou o
valor em três parcelas debitadas nos
contracheques até setembro. O trabalhador pediu
reparação por danos morais alegando que a
medida o deixou sem salário nos meses de julho e
agosto. Após o juízo de primeiro grau indeferir

o pedido, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª
Região (ES) determinou indenização de R$ 1
mil. Para o TRT, se o depósito do dinheiro das
férias fosse equivocado, o reembolso seria
cabível, mas a Pepsico não poderia deixar o
promotor de vendas sem salário, pois a
remuneração é essencial para a sua
sobrevivência.
O relator do processo no TST, ministro

Alexandre Agra Belmonte, assinalou que é
legítimo o desconto, até integralmente, no mês
após o repasse incorreto. Para ele, a empresa, ao
efetuar a cobrança em parcelas, “a fez de forma
mais benéﬁca ao empregado”. Ainda de acordo
com o relator, a conduta não conﬁgurou ato
ilícito a motivar indenização. “Ao contrário,
trata-se de desconto lícito, já que o pagamento
foi indevido”, concluiu.

FALA SÉRIO? – com Darcy Pereira de Carvalho
EXEMPLO DE COMO SER UM BOM ANFITRIÃO
No dia 11 de setembro, a nossa Câmara
Municipal de Mariana recebeu, depois de longa
ausência, a visita do nosso “sub judice” Prefeito
em exercício. Abrimos um parêntese. Nesta
mesma data relembramos o atentado às torres
gêmeas do World Trade Center, nos EUA (2001)
e ﬁcamos sabendo do aniversário do vereador,
Gerson Cunha que, diga-se de passagem, não
tem nada a vez com o Eduardo. No primeiro
caso, o mundo ﬁcou boquiaberto. No segundo, o
edil permaneceu sem abrir a boca. Justiça seja
feito: os nobres edisAdimar José Cota e Edson
Agostinho de Castro Carneiro (Leitão) foram
solidários ao já citado nobre membro da “Casa
do Povo” e também não se manifestaram em
momento algum. Fechamos o parêntese.
Qual a importância de sua visita?

Também gostaria de saber. Durante as quase
duas horas que permaneceu no plenário da “Casa
do Povo” observamos dois comportamentos
bem distintos. De um lado, o Prefeito “sub
judice” e sua comitiva, não esqueçamos dela,
apresentando (ou maquiando?) números,
prontiﬁcando-se em fazer “profundas
intervenções” administrativas e, o mais
relevante, reclamando a falta de verbas para
investimentos.
Façamos alguns questionamentos
sobre este momento. A Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) limita gastos com pagamento de
pessoal (54%). Perguntas. Os valores (em
percentuais) apresentados “da folha de pessoal”
incluiria o repasse para o Legislativo? Se hoje as
“contratações” (via regime CLT) fossem
eliminadas ou reduzidas e um Concurso Público

fosse realizado para preenchimento de tais vagas
(já que o concursado é Estatutário) não reduziria a
folha de pagamento? Por que somente agora, quase
20 meses após o rompimento da barragem do
Fundão, as preocupações se aﬂoram? Alguém
poderia me apresentar “materialmente” dados de
uma cidade com 60 mil habitantes, estimativa
IBGE para 2017, com mais de 400 “Cargos de
Conﬁança” (Lei Complementar 161, de 30 de
janeiro de 2017)? Ou um município com esse
mesmo número populacional e um orçamento de
mais de 250 milhões por ano? No aguardo das
respostas!
Do outro lado (o Legislativo), o que
vimos foi uma “situação” com vasto
desconhecimento da “situação”, pontuando ações
“não tão relevantes” e aﬁnada no discurso da falta
de recurso, embora, justiça seja feita, com um

Assuntos do dia a dia, por

ferrenho discurso em defesa de seu líder. Uma
“oposição”, exceto a tímida manifestação do
edilJosé Jarbas Ramos Filho (Zezé de Nego),
mais preocupada e melindrada nas palavras para
não ofender e diﬁcultar uma “abertura” de
reaproximação. Ninguém ultrapassou pedidos
de “ouça com atenção o clamor do servidor”,
“olhe com mais carinho sobre tal problema”,
“sensibilize-se para atender tal reivindicação”,
etc e tal. Em nenhum momento, feridas mais
profundas foram tocadas.
Deixei a reunião da Câmara
napoleonicamente inspirado e com a inabalável
crença de que “tudo será como Dantes no quartel
de Abrantes”. Até a próxima! Comentários, sugestões, crítica e mandado de
condução coercitiva para:

darcypc60@gmail.com

Jefferson Duarte

O FRACASSOImprimir
DO ESTADO SOCIAL DE DIREITO E A CRISE NA VENEZUELA
TEM MUITO A ENSINAR AO BRASIL.
Ao contrário do que o Governo de Nicolas Madura
propaga e a extrema-direitabrasileira acredita, o que
acontece na Venezuela não é uma Revolução
Socialista, mas uma tentativa frustrada de se criar um
Estado Social de Direito, teoria falida há mais de meio
século.
O keynesianismo é conjunto das teorias e
medidas propostas pelo economista britânico John
Maynard Keynes e seus seguidores, que defendiam,
dentro dos parâmetros do mercado livre capitalista, a
necessidade de uma forte intervenção econômica do
Estado com o objetivo principal de garantir o pleno
emprego e manter o controle da inﬂação.
Essa teoria econômica, nada tem de
revolucionária, surgiu depois da crise de 1929, numa
tentativa desesperada de salvar o capitalismo e impedir
uma possível expansão do socialismo cientiﬁco.
Keynes propunha um Estado provedor,
guiado por um líder paternalista, na maiora das vezes “
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um salvador da pátria” (entenda isso como ditador,
querido pelo povo). Durante a historia tivemos várias
experiências assim, nas Revoluções Árabes, no
castrismo, oriundo da Revolução Cubana e até mesmo
no Brasil, durante a Ditadura do Estado Novo e o curto
Governo de João Goulart.
Recentemente tivemos o fenômeno se
repetindo com a ascensão do Chavismo e com os
governos de Lula e Dilma no Brasil.
Segundo dados da Folha de São Paulo, a era
Lula chegou ao ﬁm com um recorde na área ﬁnanceira.
O lucro líquido de uma amostra de nove bancos (entre
eles, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco) somou R$
174,075 bilhões entre 2003 e 2010, em valores
nominais. Corrigida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), essa cifra pula para R$
199,455 bilhões, batendo de longe os resultados
registrados durante a gestão do tucano Fernando
Henrique Cardoso.

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

As mesmas nove instituições, entre 1995 e
2002, acumularam um ganho nominal de R$ 19,113
bilhões e R$ 30,798 bilhões a valores atuais. A
diferença entre os lucros corrigidos pela inﬂação nos
dois períodos é de 550%.Estudo inédito encomendado
pelo Ipea mostra que, entre 2006 e 2012, a fatia que os
5% mais ricos detinham na renda total do país passou
de 40% para 44%, ou seja, os ricos ﬁcaram mais ricos e
os os pobres mais pobres.
A principal conclusão do estudo é que a
concentração de renda entre a parcela mais
endinheirada, segundo os dados tributários, é muito
superior àquela veriﬁcada nos dados revelados pelos
brasileiros ao recenseadores do IBGE, sem que haja
qualquer tendência de queda. Entre 2006 e 2008, por
exemplo, ano em que as políticas de transferência do
governo eram alardeadas por Lula, houve o maior
aumento de concentração de renda na fatia de 1% mais
ricos.

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”

O mesmo salto ocorreu entre 2010 e 2011.
O estudo mostra ainda que a desigualdade entre os mais
ricos é maior nos dados tributários do que no
levantamento domiciliar. Outra conclusão do estudo é
que o estrato dos mais ricos é “blindado”, ou seja, a
desigualdade entre eles e o restante da população não se
estreita. “Se essa elite se mantém estável no tempo”, diz
o estudo, “a maior parte da mudança na desigualdade
deve ocorrer entre os estratos que estão mais na base e
no centro da distribuição.” Esses segmentos da base e
do centro não foram objeto do estudo.
Mais uma vez, a teoria do Estado de BemEstar Social, nos limites do capitalismo, se mostrou
ineﬁcaz. O que acontece hoje em países como Bolivia,
Venezuela e até mesmo Cuba (com uma fração da
burguesia refugiada em Miame) é uma disputa entre
diferente setores das classes dominantes.Fonte:
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA e o
jornal Folha de São Paulo.

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
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APÓS DOIS ANOS, CHEFE DO EXECUTIVO VAI À CÂMARA E APRESENTA
SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PRIMAZ DE MINAS
Com o objetivo de apresentar e
detalhar a real situação econômica de
Mariana, o prefeito Duarte Júnior (PPS)
esteve nesta segunda-feira (11) na Câmara
Municipal para expor os números referentes
à brusca queda da arrecadação e as ações que
estão sendo realizadas para conter os gastos
da máquina pública. Durante a apresentação,
o chefe do Executivo ressaltou as
adequações na gestão administrativa, o
empenho de todas as secretarias e enalteceu
o trabalho da Câmara de Mariana e a
importância da união entre os poderes para o
desenvolvimento do município.
“Foi uma importante ocasião de
debate e de esclarecimentos a ﬁm de
estreitarmos ainda mais essa sólida
parceria com o Legislativo. Precisamos,
nesse momento, de muita união em prol de

Mariana. É preciso que ignoremos
bandeiras partidárias ou qualquer tipo de
adversidade, porque precisamos superar os
desaﬁos pela cidade que tanto amamos.
Apesar da drástica queda da nossa
arrecadação estamos lutando para
continuarmos oferecendo com qualidade os
serviços essenciais básicos para a nossa
população. Mas, mais que isso, estamos
trabalhando com extrema transparência e
comprometimento para que o município
cresça de forma igualitária, ordenada e
justa”, disse o prefeito.
Diversos gráﬁcos e balanços das
ações foram exibidos, além da explanação
sobre a criação da Comissão de
Gerenciamento Financeiro e Orçamentário,
que trabalhará sobre a redução de despesas e
incremento das receitas para maior

Festa Alemã

equilíbrio das contas públicas. A
implantação da comissão, segundo o
prefeito, levou em consideração a queda de
receita decorrente da redução de repasses do
Fundo de Participação dos Municípios –
FPM, do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias – ICMS, e também sobre a
queda da arrecadação de Compensação
Financeira pela exploração de Recursos
Minerais – CFEM, em consequência da
paralisação das atividades da Samarco.
“Desde que assumi a prefeitura estamos
trabalhando para manter o equilíbrio das
contas e a criação dessa comissão vai nos
auxiliar a analisar e prever algumas
situações, por isso resolvemos criá-la”,
explicou Duarte.
Para o presidente da Câmara de
Mariana, Fernando Sampaio, a ida do

prefeito à Câmara é sempre positiva para
estreitar ainda mais o diálogo entre os
poderes.
“Sem dúvidas é importante essa união. A
Câmara tem cumprido seu papel de
ﬁscalização, e temos observado que o
Executivo tem trabalhado muito por
Mariana, apesar desse cenário de retração
econômica”, comentou. Para consolidar
essa parceria com o Legislativo Municipal, o
prefeito Duarte Júnior, ao ﬁnal da sessão
ordinária, reforçou a importância dos laços
para que Mariana conquiste melhorias
signiﬁcativas.
“Agradeço demais todos os vereadores da
primeira Casa de Leis de Minas Gerais que
me receberam muitíssimo bem para a
a p re s e n t a ç ã o d a n o s s a s i t u a ç ã o
econômica”, aﬁrmou.

Caldas
Novas
com a
Transnenem Turismo
Saída de Mariana
De 07 a 12 de outubro

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

A partir de
R$970,00
Endereço: Rua do Catete - 449 - Centro - Mariana
Telefone: (31)98865-0392 / 3558-5582
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ZEZÉ DE NEGO COBRA INFORMAÇÕES DO EXECUTIVO SOBRE A GUARDA
MUNICIPAL COM BASE NA DENÚNCIA FEITA POR VEREADOR
Em acordo com a denúncia realizada pelo
parlamentar, Tenente Freitas (PHS), que é Guarda
Municipal efetivo, em dizer que existem muitos
Guardas Municipais no setor Administrativo do
poder executivo e proporcionalmente poucos
Guardas desenvolvendo o trabalhando na rua.
Foi solicitado pelo Vereador, José Jarbas
Ramos Filho (PTB) - ZEZÉ DE NEGO a escala dos
Guardas Municipais e posteriormente será
solicitada a apresentação desta na Câmara
Municipal que é a casa do povo no que diz respeito
ao cumprimento da obrigação parlamentar que é

ﬁscalizar as ações do Executivo.
“Cabe ressaltar a importância da Guarda
Municipal para a nossa querida cidade, por este
motivo devemos ser objetivos em relação à
segurança de nossos marianenses. A união deve
acontecer entre os poderes. Não podemos permitir
que discursos levianos modiﬁquem o raciocínio da
população de forma a imaginar que está tudo bem,
porém não é isso que vem acontecendo. Exercemos
nosso papel de legislar com ética e pautando pelos
princípios da genuinidade sempre destacando em
primeiro lugar.” Disse Zezé de Nego.

Foto: Comunicação Câmara de Mariana

GERSON CUNHA RECEBE REPRESENTANTES DA SUBSECRETARIA
ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS
O vereador Gerson Cunha (PSC) recebeu em seu
gabinete, no dia 06 de setembro, representantes da
Subsecretaria Estadual de Politicas Públicas Sobre
Drogas.
Atendo um pedido do vereador a
Subsecretaria Estadual de Politicas públicas sobre
drogas de Minas Gerais, Sra. Patrícia, que designou
dois representantes de sua pasta para realizar as
vistorias no centro de convenções da cidade de
Mariana para que ﬁnalmente seja ﬁrmado o convénio

entre prefeitura e subsecretaria para realização da 7ª
Conferência Estadual de politicas públicas sobre
drogas no estado de Minas Gerais em que será
realizado nos dias 30 e 31 de Outubro de 2017 , com a
participação estimada de 800 pessoas dos municípios
mineiro.
Ao ﬁnal da vistoria o vereador acompanhou
os representantes até o gabinete do prefeito Duarte
Junior (PPS) para ﬁnalizar os detalhes desse
grandioso evento que a cidade de Mariana sediará.

ADIMAR COTA COBRA DA EMPRESA
TRANSCOTTA O RETORNO DO HORÁRIO
RETIRADO EM SANTA RITA DURÃO

Av. Nra. do Carmo 180 Vila de
Carmo Mariana

Na última reunião da Câmara de Mariana,
os parlamentares receberam os
representantes da empresa Transcotta para
questionarem as reclamações dos usuários. O
vereador Adimar Cota(PSC) juntamente do
vice-presidente da Câmara e vereador,
Deyvson Ribeiro (SD) cobraram
sistematicamente dos representantes das
empresas que retorne o horário retirado, que é
de extrema necessidade para a comunidade.

Ainda segundo Adimar, esse
horário é essencial na comunidade e a
empresa jamais poderia retirar sem um aviso
consistente. “Santa Rita Durão vem sofrendo
após a tragédia, a comunidade está isolada
das demais. Quero objetividade da empresa e
que volte a atender de forma satisfatória
nossa comunidade, continuarei cobrando
incansavelmente até que seja resolvido essa
lamentável situação.” Ressaltou o vereador.

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

0
99, 0
2
$
R
A.V
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VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA INCENTIVA
AÇÕES EM PADRE VIEGAS
da comunidade.
Esse encontro será nesse ﬁnal de semana, dias 16 e 17, e
Padre Viegas será “palco” para a Festa dos Jovens e Adolescentes da
Assembleia de Deus, III EJAAD 2017. Tendo como preletores Pr.
Wander Luiz e Luan Corrêa, e os cantores Robson e Mary e Kátia
Aparecida.
“Será um ﬁnal de semana de louvores e adoração a Deus”,
concluiu o vereador e vice-presidente Deyvson Ribeiro (SD).

Foto: Comunicação Vereador Deyvson Ribeiro

O vereador e vice-presidente da Câmara,
Deyvson Ribeiro (SD), foi convidado a conhecer
a sede da ACOMPAV (Associação de Moradores
de Padre Viegas), pelo professor Luiz Henrique,
que é natural do distrito.
A associação de moradores é uma
entidade voltada e direcionada para ações sociais.
Sua função é exclusivamente, pleitear perante os
órgãos públicos, melhorias para a comunidade,
com trabalhos essencialmente de cunho social.
Foram apresentados pelo presidente da
ACOMPAV (Associação de Moradores de Padre
Viegas), Júnior Eduardo Nonato, os projetos,
iniciativas e atividades desenvolvidas pela
Associação. A arte e a cultura foram pontuadas
essenciais para a valorização do distrito, e o
vereador Deyvson Ribeiro (SD), ﬁrmou
compromisso de estar junto com a diretoria em
busca de melhores desenvolvimentos para o
distrito. “Obrigado pela visita. Volte sempre e
será muito bem vindo. Certamente vamos colher
bons frutos dessa visita”, agradeceu Júnior

Nonato.
No próximo domingo, (17), a partir das
11h, haverá o primeiro almoço comunitário de
Padre Viegas, promovido pela ACOMPAV. O
cardápio será arroz, tutu, salada e pernil. Os
ingressos terão custo de R$8,00 e a renda será
revertida para manutenção das atividades da
Associação Comunitária de Padre Viegas.
“Quero parabenizar a ACOMPAV pela
organização, atuação e estrutura da sede da
Associação. E aproveito para reassumir meu
compromisso de estar junto com a diretoria,
sempre em busca de melhores desenvolvimentos
para a comunidade”, aﬁrmou Deyvson Ribeiro
(SD).
Na oportunidade, Deyvson Ribeiro
(SD), esteve com o grupo de jovens da Igreja
Assembleia de Deus de Padre Viegas, em que foi
recepcionado por Júnia Gonçalves e Robson
Pinheiro. A Igreja está promovendo o III EJAAD
2017 (Encontro de Jovens e Adolescentes da
Assembleia de Deus), e conta com a participação

TENHA COMODIDADE E CONFORTO COM OS MOTORES DE
PORTÃO DESLIZANTE E BASCULANTE!!!
VENHA À NOSSA LOJA, COMPROVE
O MELHOR PREÇO E PARCELE
EM ATÉ 3X SEM JUROS!!!

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

(31) 3560-1470
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VEREADOR MARCELO MACEDO DEFENDE O “HOMEM DO CAMPO” EM REUNIÃO
ORDINÁRIA COM O PREFEITO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Em reunião ordinária na Câmara
Municipal de Mariana nesta segunda-feira
(11), que contou com a presença do Prefeito
de Mariana Duarte Eustáquio Junior (PPS), o
Vereador Marcelo Macedo (PSDB) solicitou
a retirada do Projeto de Lei 71-2017, projeto
este que altera a Lei 1931/2005, sendo que tal
alteração tem como objetivo: a cobrança
ﬁnanceira do município no Projeto Patrulha
Agrícola ao produtor rural.
“Gostaria de solicitar a retirada do

Foto: Comunicação Vereador Marcelo Macedo

Projeto 71-2017, que traz um imenso
prejuízo ao “homem do campo”, sendo este
tão sofrido e esquecido. Acho um projeto
deste um absurdo, no momento de crise em
que vivemos, não podemos aprovar uma lei
que passaria a cobrar uma coparticipação
do produtor. Por isto, peço a Vossa
Excelência Prefeito Duarte, que reveja este
projeto com toda a sua equipe, para que não
possamos causar prejuízos ao produtor rural
da nossa região,” aﬁrma o Vereador Marcelo.

MAIS UMA CONQUISTA DO SINDICATO METABASE MARIANA: TRABALHADORES
DA MINA DE BRUCUTU NÃO SERÃO MAIS OBRIGADOS A FAZER HORA EXTRA
De acordo com denúncias recebidas pelo Sindicato nas
últimas semanas, os trabalhadores de todas as cinco letras
do turno (operadores de equipamentos e de usina) da Mina
de Brucutu da Vale estariam sendo obrigados pelos seus
gestores a chegarem mais cedo, uma vez por mês, para
participarem de reuniões completamente desnecessárias.
Os trabalhadores alegaram que, devido ao
horário do transporte, chegavam a sair de casa até DUAS
HORAS mais cedo na data determinada pelos
supervisores, para chegarem mais cedo aos postos de
trabalho.
A maior reclamação da categoria é de que, tendo
que chegar mais cedo na data marcada, eles perdem horas
de sono, não conseguem descansar o suﬁciente para o
próximo horário do turno, e ainda vão para os postos de
trabalho logo após jantar, gerando desconfortos no
ambiente de trabalho e até riscos em questão de segurança.

Foto: Comunicação Metabase Mariana

O Sindicato Metabase Mariana, ciente da
situação e de todos os riscos que ela envolve, exigiu que
medidas fossem tomadas para garantir que a categoria seja
tratada com o devido respeito, prezando sempre pela
segurança, bem estar e harmonia no ambiente de trabalho.
Após as manifestações e paralisação realizada
pelo Sindicato Metabase Mariana na Mina de Brucutu,
contra a injustiça que a Vale vem fazendo com o
trabalhador, obrigando-os a fazer hora-extra, o Supervisor
de Base da Mina de Brucutu entrou em contato com um
diretor do Sindicato informando que as reuniões foram
suspensas.
O Sindicato Metabase Mariana agradece o apoio
e a conﬁança do trabalhador, pois sem o contato e as
denúncias recebidas não seria possível tomar iniciativas
que colaboram para a melhoria da qualidade de vida dos
trabalhadores.

COM CASA CHEIA, CÂMARA RECEBE PREFEITO DUARTE JÚNIOR E COMISSÃO DE
GERENCIAMENTO DE CRISE ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA
Saneamento básico, alto índice de desemprego,
abandono de obras públicas, potencial turístico e
projetos futuros foram alguns dos temas debatidos
durante a prestação de contas que o prefeito municipal
Duarte Júnior (PPS) apresentou na Câmara na noite de
ontem, 11 de setembro. A cidade, de acordo com Duarte,
vive um momento de instabilidade – atingida por uma
crise local e nacional, o que requer mais do que nunca
diálogo e unidade entre os poderes executivo e
legislativo.
A prestação de contas foi proposta pela
Comissão de Gerenciamento de Crise Econômica e
Orçamentária do município e contou com a participação
de membros dessa equipe (secretários de diversas
pastas) e do chefe do Executivo. Com o intuito de
esclarecer fatos e dúvidas em relação às contas públicas,
o prefeito mostrou dados que comprovam a alta queda de
receita municipal em relação aos anos anteriores e
apresentou os esforços que o Executivo tem feito para
superar o atual cenário.
O alto índice de desemprego, que já atinge

23% da população (de acordo com dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – Caged
gerados pelo Sine-Mariana) é um dos fatores mais
emergentes na cidade. De acordo com o prefeito, “é
preciso buscar parceria com outros setores, para gerar
emprego em Mariana”. Duarte aﬁrma que a Comissão de
Gerenciamento de Crise está trabalhando para trazer
empreendimentos para Mariana, mas que ainda não é
possível apresentar uma proposta concreta, já que ainda
está na fase do diálogo.
Duarte também falou sobre o potencial
turístico de Mariana como uma das saídas para a crise
atual. O momento de baixa na arrecadação se deve muito
à dependência econômica que historicamente a cidade
admite, justiﬁcou o prefeito, tendo em vista que “89% da
receita municipal é oriunda da atividade mineradora,
mudar esse quadro é um trabalho contínuo que terá
resultados em longo prazo”. De acordo com o prefeito,
esse potencial turístico está intimamente ligado ao
investimento que a cidade faz em relação à preservação
do patrimônio histórico e cultural, a cidade mantém

liderança no ranking entre os municípios mineiros, com
maior arrecadação de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) Cultural.
Durante a
reunião ordinária, todos os vereadores levantaram
questões que são emergenciais e urgentes no município.
Para o vereador João Bosco (PP) a má gestão municipal é
histórica e os problemas se transformaram “em uma bola
de neve”. O vereador também aﬁrmou ser inadmissível
que uma cidade com a arrecadação de Mariana não
contemple ações de saneamento básico. “A falta de
tratamento da água e esgoto e os problemas de
distribuição da água, principalmente nos distritos, e
subdistritos não podem continuar como estão”, aﬁrma o
vereador. O vereador Ronaldo Bento (PSB) também
questionou questões relacionadas à distribuição da água.
De acordo com Ronaldo, o bairro São Gonçalo está sem
abastecimento de água há 12 dias.
Já os vereadores José Jarbas (PTB) e Daniely
Alves (PR) aﬁrmaram que o número de cargos
contratados e os altos salários dos mesmos são um
problema que precisa imediatamente de solução. A

vereadora Daniely sugere que cortes em despesas como
contratos de aluguéis, consultorias, entre outros,
precisam ser revistos. A vereadora também questiona o
abandono de obras públicas, como o emblemático caso
da construção da creche do bairro São Cristóvão e a
carência pela destinação das moradias populares. “Os
apartamentos estão sendo ocupados irregularmente e
outros estão sendo depredados”, aﬁrmou a vereadora
baseada em relatórios apresentados pela Comissão de
Obras da Câmara.
Para o vereador Geraldo Sales (PDT) o
momento precisa de unidade para superação da crise que
a cidade enfrenta. O presidente da Câmara, Fernando
Sampaio (PRB) avalia o encontro como positivo e
acredita que as reuniões entre o Legislativo e o
Executivo marcam o início de unidade. “A proposta do
prefeito de nos reunirmos mensalmente demonstra que o
Executivo admite que o momento requer união e que
juntos podemos traçar o melhor para Mariana, unindo
forças entre os 15 representantes do Legislativo e todo o
Executivo”, aﬁrmou o presidente.

PROJETO CRIANÇAS DO SINDICATO
É UM SUCESSO NA CIDADE DE MARIANA
Iniciativa é do Sindicato dos Rodoviários que tem como objetivo, enriquecer
o conhecimento musical das crianças e adolescentes.
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Ouro Preto, Mariana e Itabirito é o
idealizador do projeto “Crianças do Sindicato”, esta
iniciativa partiu de seu presidente, Wanderson do
Sindicato.

Se você ainda não conhece o projeto entre em
contato agora mesmo e conheça está magniﬁca
iniciativa que já é um sucesso na Primaz de Minas.
Inscreva-se ligue para o telefone: (31) 3558-2986

Educação Infantil

& Fundamental I

Endereço: R. Pref. Jadir Macedo, 31 - Vila do Carmo, Mariana
Telefone: (31) 3558-5079
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GERSON CUNHA E DUARTE JÚNIOR COMEMORAM
MAIS UM ANO DE VIDA
Com a oportunidade de estabelecer a união em prol do desenvolvimento da Primaz,
prefeito e vereadores se encontram.
Nesta segunda, 11, o prefeito,
Duarte Júnior (PPS) e o parlamentar,
Gerson Cunha (PSC) comemoram
mais uma primavera. O parlamentar,
em seu sitio, recepcionou os nobres
colegas parlamentares, familiares e
convidados.
Os vereadores e o prefeito

tiveram uma segunda oportunidade
em dialogar, após a reunião da Câmara
que aconteceu mais cedo, no sentido
de unir forças entre o legislativo e o
executivo, vale ressaltar que sem a
união de forma ética e com princípios,
será difícil encontrar uma solução para
que a cidade saia da crise.

Neste segundo encontro, sem
dúvidas, surtirá um bom efeito para o
progresso e o desenvolvimento da
cidade de Mariana. Aﬁnal, é preciso
que os parlamentares se unam em
favor da população e trabalhem juntos,
para que possamos superar as
principais necessidades da cidade.

O jornal Panﬂetu´s deseja ao
prefeito e ao parlamentar muitos anos
de vida e que para o bem da cidade de
Mariana a união destes dois poderes
seja benéﬁca para o crescimento da
cidade Primaz.
Conﬁra os ﬂashes da
comemoração

Telefone: (31)3557-3405

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 446 Vila do Carmo, Mariana
Telefone: (31) 3558-5080

Endereço: Avenida Manoel Leandro
Corrêa, 252- Centro - Mariana/MG
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CHEGOU EM MARIANA A MAIOR E
MELHOR LOJA DE UTILIDADES E
PRESENTES, COM
S
E
AD
PREÇOS ACESSÍVEIS E
UTILESID
0,99
ENTES
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E
MERCADORIAS SENSACIONAIS!
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IR DE R$

A PART

SCANER

XEROX
JARDINAGEM

DIGITAÇÃO DE TRABALHOS
BRINDES PERSONALIZADOS

FERRAMENTAS

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

(31) 9 9670-8664 - Vivo

darrosutilidadesepresentes@yahoo.com.br

Rua Direita - 38 - Centro - Mariana - MG

CÂMARA CONVIDA POPULAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE
PARCELAMENTO DO SOLO RURAL DA CIDADE DE MARIANA
Na próxima terça-feira, dia 12 de
setembro, a Câmara de Mariana realizará
audiência pública para debater o
Substitutivo ao Projeto de Lei
Complementar nº 84/2017 que trata do

parcelamento do solo rural em Mariana.
O debate visa dar oportunidade de
construir junto à população as diretrizes
para a formação de núcleos urbanos, de
sítios de recreio e industrialização e

identiﬁcar as devidas competências entre a
prefeitura, empreendedores e condôminos.
O projeto prevê que a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria
Municipal de Obras e Planejamento Urbano

são responsáveis pela aprovação dos
projetos de parcelamento do solo rural.
A audiência será realizada às 18h,
no Plenário da Câmara.
Mais informações pelo telefone: 3557-6202

FOLHINHA DE MARIANA É PATRIMÔNIO VIVO NOS COMÉRCIOS E
CASAS DA PRIMAZ DE MINAS
Você conhece a tradicional Folhinha
Eclesiástica da Arquidiocese de Mariana ou
simplesmente Folhinha de Mariana? Fundada
em 1870, o calendário é reconhecido como
Patrimônio Imaterial. Nele é possível encontrar
orações, instruções religiosas, regulamento do
tempo e fases da lua, épocas de plantio, tabela do
amanhecer e anoitecer, festas móveis, feriados,
normas canônicas diversas, além de propagandas
de comércios.
Segundo o diretor da Editora Dom
Viçoso, gráﬁca que possui a patente registrada
desse calendário, Darci Fernandes Leão, a

Foto: Eliene Santos | PMM

Folhinha tem grande representatividade para a
história do nosso município. “Nossos

antepassados e muitos conterrâneos viveram e
realizaram seus sonhos seguindo as orientações
dessa folhinha. Ela caminha lado a lado com o
homem e o progresso da nossa cidade. Mesmo
nesta época pós-moderna há muitas pessoas que
se orientam pela nossa folhinha não só para
questões de calendário, épocas de plantio,
orientações canônicas, mas até na escolha de
nome dos ﬁlhos”, ressaltou.
A Folhinha de Mariana foi
reconhecida no ﬁnal do ano passado como
Patrimônio Imaterial devido à sua importância
cultural, histórica, social e simbólica para o

município.
“Este reconhecimento signiﬁca que o
município se empenha para que esse bem
imaterial continue existindo e expandindo cada
vez mais, mostrando que Mariana que é a primaz
em muitas atividades e eventos, foi também a
primeira a confeccionar um calendário em uma
época em que este tipo de calendário só parecia
existir na Europa”, aﬁrma o diretor.
De acordo com Darci a folhinha pode
ser adquirida ligando para o telefone da Editora
Dom Viçoso (31) 3557-1233.

EXECUTIVO INSTITUI A COMISSÃO DE GERENCIAMENTO
FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO NA CIDADE DE MARIANA
Comissão surge com a missão de manter o equilíbrio de gastos da administração municipal.

Foto: Kíria Ribeiro | PMM

Considerando os reﬂexos da atual crise
econômica nacional e o resultado negativo
sobre a arrecadação do município, o prefeito
Duarte Júnior (PPS) instituiu, por meio do
decreto nº9.008, a Comissão de Gerenciamento
Financeiro e Orçamentário, que trabalhará
sobre a redução de despesas e incremento das
receitas para maior equilíbrio das contas
públicas. “Desde que assumi a prefeitura
estamos trabalhando para manter o equilíbrio
das contas e a criação dessa comissão vai nos

auxiliar a analisar e prever algumas
s i t u a ç õ e s . E s t a m o s p re p a r a d o s ,
diagnosticando todos os pontos que possam
ser contidos e melhorados”, aﬁrmou o
prefeito.
A implantação da comissão levou em
consideração a queda da receita decorrente
da redução de repasses do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM, do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias –
ICMS, e também sobre a queda da

arrecadação de Compensação Financeira pela
exploração de Recursos Minerais – CFEM, em
consequência da paralisação das atividades da
Samarco Mineração S/A. Serão avaliados,
mensalmente, contratos e instrumentos congêneres
relativos à aquisição de bens e à prestação de
serviços, com o objetivo de reduzir o gasto público.
A comissão é composta pelo Secretário de
Planejamento e Gestão, presidente da comissão,
Marlon Figueiredo, secretário de Saúde, Danilo
Brito, controlador geral, Rodrigo Ferreira,
secretário de Fazenda, José Carlos Sampaio,
secretária de Educação e Desporto, Juliana Alves
Ferreira, secretário de Administração e
Desenvolvimento Econômico, Júlio César
Vasconcelos e também pelo diretor do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, Israel
Quirino. Ações como prorrogação, ou celebração
de novos contratos no âmbito da administração
pública municipal direta, indireta, autárquica e
fundacional, irão observar a essencialidade do
objeto e o relevante interesse público.
Essas medidas observam o disposto no
artigo 58, 65, 78, caput, inciso XII e artigo 79,
caput, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e também são trabalhadas para atender a Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). Para conferir o decreto
na íntegra basta acessar o site da prefeitura:
mariana.mg.gov.br.
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Troféu Empresarial dos Inconﬁdentes 2017 –
Adolpho Monteiro Filho – In Memoriam
Evento acontece neste próximo dia 23 em que empresas e personalidades recebem o certiﬁcado
que comprova a qualidade dos serviços prestados a sociedade marianense no ano de 2017.

O Troféu Empresarial é
uma idealização do jornal
Panﬂetu´s que é o pioneiro na
realização deste evento na
cidade de Mariana, realizando
a primeira edição no ano de
2001, com a missão de
envolver de forma construtiva
a competição entre as
empresas que prezam pela
qualidade, ética e
comprometimento em ofertar
produtos de qualidade, com
um atendimento impecável e
na elaboração de ofertas que
beneﬁciam a comunidade.
Neste sentido a 6ª
edição do Troféu Empresarial,
homenageia em especial o
empresário Adolpho Monteiro
Filho que constituiu uma
belíssima família, pautando
pelo principio da humildade,
companheirismo e
desenvolvimento. Adophinho
foi um grande homem,
respeitando todos de igual
forma. Suas principais
bandeiras eram fraternidade e
igualdade, Adolphinho
sonhava com um mundo em
que todos tivessem as mesmas

oportunidades.
No dia 23 de setembro
a partir das 21 horas, a Arena
Mariana será palco do maior
evento empresarial da Região
dos Inconﬁdentes nos últimos
16 anos. Esse é o resultado de
um trabalho árduo que teve
como parceira efetiva a
empresária, Edna Monteiro
(Constrular), viúva de
Adolphinho, que se envolveu
de forma espontânea no intuito
de valorizar ainda mais a
magniﬁca homenagem ao seu
saudoso esposo.
O Jornal Panﬂetu´s
ressalta a importância da
participação dos empresários,
empreendedores, políticos e
personalidades neste evento
que enaltece a classe
econômica de nossa cidade
com a missão de driblar a crise
e juntos aos poderes legislativo
e executivo buscar formas
objetivas para incentivar a
classe comercial da cidade. É
neste evento que ações neste
sentido podem ser efetivadas
em prol do progresso da
região.

Parceiros:
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FALTAM 09 DIAS PARA O MAIOR EVENTO EMPRESARIAL
DA
REGIÃO
DOS
INCONFIDENTES
EM
2017
O troféu Empresarial é uma realização do jornal Panﬂetu´s que enaltece as empresas e personalidades que se destacam em seu
segmento com dedicação, inovação e reconhecimento popular.

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

SHOW AO VIVO APÓS PREMIAÇÃO NOSSO DJ VAI AGITAR AINDA
MAIS A NOITE

DIVERSÃO GARANTIDA
PARA A GAROTADA

UMA ENTRADA DE LUXO!
MÚSICA COM O SAXOFINISTA

do SINDSERV MARIANA Francisco Assis

Os agraciados e
convidados que levarem seus
amados ﬁlhos, poderá
desfrutar de um espaço
especial, que será organizado
pela respeitável empresa de
decorações e festas, FAVO DE
MEL, que elaborara um
playground para as crianças.

Diego Fernandez. Músico
Maestro Proprietário da
Escola de Música e
Casa de Arte SambaPreto
em Ouro Preto
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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Hotel Pousada Azul
Empresarial

14/09/2017 a 28/09/2017

Apartamentos com até 4 dormitórios;
Área para estacionamento de veículos leves e
pesados;
40 leitos disponíveis com total conforto, higiene,
qualidade e requinte.
Temos condições especiais para empresas e autarquias,
venha e conﬁra nossas instalações.

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

IRON BIKER BRASIL FOMENTA NEGÓCIOS E ESTIMULA
A ECONOMIA E O TURISMO EM MARIANA
Pense em diversos ciclistas de
renome internacional. Agora some
isso com centenas de turistas do
Brasil e do mundo. Essa é a equação
exata para movimentar ainda mais a
economia e o turismo em Mariana,
sede do Iron Biker Brasil 2017, um
dos eventos esportivos mais
importantes da América Latina.
Além de participar da competição,
os atletas e os torcedores têm a
oportunidade de conhecer melhor
um dos maiores patrimônios
Endereço: Av. Manuel Leandro Corrêa, 450, Mariana - MG, 35420-000 h i s t ó r i c o s d e M i n a s G e r a i s ,
usufruindo de restaurantes e hotéis
Telefone: (31) 3557-4271
da cidade. Os comerciantes de
Mariana esperam obter o mesmo
sucesso dos anos anteriores.
Segundo o presidente da

Avenida Manoel Leandro Corrêa -Nº 391 Centro - Mariana

Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Mariana
(ACIAM), Geraldo Carvalho, o
evento esportivo sempre atrai
pessoas de diversos cantos do Brasil,
aumentando cerca de 20% a
movimentação da economia.
“Ficamos ansiosos quando é a
época do Iron Biker. A prova é
importante para destacar Mariana
no cenário esportivo, mas também é
essencial para fomentar a nossa
economia por causa do ﬂuxo intenso
de pessoas pelas ruas do
município”, disse. A comerciante
Sinara Vilela, que trabalha no ramo
alimentício há mais de 15 anos,
aguarda, ansiosa, o início do evento.
“É sempre bom demais para nós,

porque são em média 3400 pessoas a
mais em nosso município.
Precisamos muito de competições
como essa na cidade, e o Iron Biker
já é tradição em Mariana. Já nos
sentimos envolvidos com a prova,
principalmente, por aquecer a nossa
economia e contribuir tanto para o
fortalecimento da cidade”, contou.
A rede hoteleira de
Mariana, que engloba
aproximadamente 40 hotéis,
também já está pronta para receber
os competidores e turistas, com
quase 100% de ocupação. O prefeito
de Mariana, Duarte Júnior, destaca a
importância deste evento como
propulsor do turismo esportivo,
além de aquecer a economia. “É um

evento primordial para a nossa
economia e para o nosso turismo,
principalmente depois de tudo que
passamos com o desastre acometido
em nosso município. Muitas pessoas
deixaram de vir para Mariana
achando que a cidade estava
debaixo de lama. E isso não é
verdade. Estamos lutando, dia a
após dia, para reverter esse cenário,
porque a Primaz de Minas está mais
linda do que nunca”, disse o
prefeito.
A maior competição de
mountain bike da América latina,
Iron Biker Brasil 2017, acontece de
15 a 17 de setembro, ﬁm de semana
que alçará Mariana à condição de
capital mundial do ciclismo.

GRUPO MARIANA TUDO AZUL
Rua: André Corsino, 05 B – Centro – Mariana –
Minas Gerais
Reuniões: Segunda, Quarta e Sábados às 19:30h
Acesse nosso site www.alcoolicosanonimos.org.br
Telefone: (31) 3551-3890

(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.

Fermar Serralheria
Éder

31| 9 8467-6764

Rua Paraná, 189 - Colina - Mariana - MG

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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ALUMIX VIDRAÇARIA É REFERÊNCIA EM MARIANA COM
ESQUADRIAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO E FORROS DE PVC
Há anos no mercado da Primaz de Minas a Alumix vem desenvolvendo um excelente trabalho na elaboração
de esquadrias de alumínio, bem como com pisos laminados, vidros temperados e forros de PVC.

A empresa Alumix Vidraçaria
está na cidade de Mariana há anos
exercendo um exemplar trabalho na
elaboração e criação de Esquadrias
de alumínio, Vidros Temperados,
Forros de PVC, Cobertura em
Policarbonato e pisos Laminados de
fato a Alumix reúne qualidade e
elegância em atender com
proﬁssionalismo seus clientes.
Os sócios proprietários da
Alumix Vidraçaria, Giovanni e

Gilmar uniram em sua empresa,
proﬁssionais extremamente
capacitados e aptos a desenvolverem
serviços de genuína qualidade.
Giovanni e Gilmar são
empresários jovens, porém
experientes no mercado. Com o
espirito empreendedor, construíram
o alicerce através de uma jornada
pautada pela honestidade e pela
ética.
As Esquadrias são na

arquitetura, a denominação para as
janelas, portas ou portões,
venezianas e aberturas similares,
servindo para designá-las nos
projetos e construções, vale ressaltar
que é um artigo que agrega requinte
em sua obra ou reforma. A Alumix é
especialista neste segmento na
cidade de Mariana.
Está construindo ou
reformando? ligue agora mesmo
para a Alumix Vidraçaria e solicite o

orçamento, sem compromisso. A
empresa conta com um atendimento
diferenciado que reúne agilidade e
perfeição. A Alumix está localizada
na Rua das Bromélias, 155 – no
Bairro Jardim dos Inconﬁdentes, na
cidade de Mariana e atende pelo
telefone: (31) 3558-1488. Solicite o
orçamento pelo e-mail:
alumixvendas@hotmail.com ou
visite o site da empresa e acesse:
www.alumixvidracaria.com.br.

Com tanta promoção fica fácil encher o
carrinho no Varejão!
Varejão Popular
OFERTAS VÁLIDAS DE 01/09 A 17/09 OU ENQUANTO DURAR OS ESTOQUES!
Feijão Carioca
Tipua - 1kg
R$

Macarrão Santa
Amália com ovos

Fubá Mimoso
Sinhá - 1kg

500g

3,39

9

,8
$2

R

Café da Feira - 500g extra
forte e tradicional

5
1,5
$
R UN.

Sardinha Coqueiro
125g - UN

Açúcar Cristal
Alvinho 5kg

89

,19
R$ 6
Un

Arroz Beira Rio
Tipo 1 - 5 Kg

49

6,
R$

2,
R$

0,39

R$1

Maionese Mesa 500g pote

9

2,6
R$
un

Biscoito Marilan
Pit Stop 162g

,69

2
R$
un.

Sabão em Pó
Tixan - 1kg cx
5
5,8
R$
un.

Extrato de Tomate
Elefante - 340g
,55

3
R$
un

Desinfetante Pinho
Sol 500ml ,55

3
R$ .
un

Detergente Liquido
Limpol - 500ml

,45

1
R$
un

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

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

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

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

Telefone: (31) 3791-1313

SANTA BÁRBARA REALIZA O TRADICIONAL
DESFILE DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
O desﬁle cívico em comemoração ao dia da Independência do Brasil, foi realizado com sucesso, na manhã da quinta (07), em Santa Bárbara.

Fotos: Comunicação Prefeitura de Santa Bárbara

O desﬁle em comemoração aos 195
anos da Independência do Brasil,
começou às 7h30 na Rua João Mota e teve
a participação de escolas municipais,
estaduais e particulares, maçonaria,
Grupo Florescer, Resgate Rever, Guarda
Municipal, Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) e Corporação

Musical de Santo Antônio.
A Prefeitura de Santa Bárbara que desde
2013 resgatou a tradição do desﬁle cívico,
esse ano trouxe o tema 'Ética na
Sociedade'. A concentração que foi na
Rua Antônio Pereira Rocha reunindo
estudantes, diretores e professores santabarbarenses para uma reﬂexão baseada na

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

Tel:

31 3557-3269 / 3558-5307

E-mail: marmorariamariana@marmorariacascudo.com.br

situação atual do país.
Durante o desﬁle cívico foram
apresentadas pelas escolas 15 subtemas,
são eles: Ética e diversidade humana;
Ética das crianças; Ética ambiental; A
diversidade étnico-racial; Ética na saúde;
Ética e diversidade cultural brasileira;
Ética nas redes sociais; Ética na família;

Ética na educação; Ética na política; Ética
entre as nações; Ética no esporte;
Cidadania com ética; Ética no dia a dia e
Ética e seus valores.
A ética, segundo o ﬁlósofo Aristóteles é
caracterizada pela ﬁnalidade e pelo
objetivo de viver bem, ter uma vida boa
para si e para os outros.
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Vº CAMPEONATO INTERNO DE TAI CHI CHUAN E KUNG FU
DA ASSOCIAÇÃO HAMTAI E CONGÊNERES

O evento aconteceu no dia 03 de
Setembro de 2017 em Passagem de
Mariana, no Ginásio Poliesportivo Gerson
Cirilo Batista em que iniciamos o evento
com a execução do Hino Nacional,
participado pelo público presente, atletas
e os componentes da Mesa de Honra. A
Mesa de Honra foi composta por
apoiadores de nosso trabalho sendo eles, o
Wanderson Epifânio (STTROP), o
Vereador Cristiano Vilas Boas (PT), o
Mestre Aurindo José da UBKF - União

Brasileira de Kung Fu – Contagem e
Eduardo Ribeiro Anacleto, nosso grande
amigo vice-presidente da Associação
HamTai .
Foram homenageados também
nossos parceiros em registro de imagem o
Afrânio Silva, Diretor da GinSol, e nossa
incrível equipe de arbitragem formada pela
Cristiane Gomes, Bete Diniz e Bete Lara .
A equipe de arbitragem teve a contribuição
indiscutível do Sigung Aurindo José.
Foram realizadas antes das

ADOTE A FILÓ
Filó, ﬁlhote para adoção de
aproximadamente 5/6 meses. Resgatada
do CCZ a dois meses, em avançado
estado de desnutrição. Hoje já recuperada
procura um lar. É muito amorosa e
carente ao excesso. Quem vê essa
princesa não imagina tudo que já passou e
a luta que travou para sobreviver.
Contato: (31) 98919-5035

competições, lindas performances de Tai
Chi Chuan e Kung Fu mãos livres e com
armas, com atletas de Mariana , Passagem
de Mariana, Ouro Preto incluindo as
queridas Aline e Mery (cadeirantes) e da
Escola Tseu Chan Tao Lung de Contagem,
algumas das apresentações foram uma
prévia do que iremos levar para o
Panamericano de Artes Marciais Chinesas
que acontecerá em Lima Peru, neste mês
de Setembro .
Como resultado do Campeonato,

os atletas receberam certiﬁcados de
participação e 28 medalhas de Ouro e 11
medalhas de Prata, e 8 atletas não puderam
estar presentes.
Nosso muito obrigado a todos que
contribuíram para a realização desse
evento e parabéns aos alunos que
competiram, apresentaram e nos apoiaram
desde a organização do espaço, da
execução do evento e um show ao ﬁnal do
evento deixando tudo limpo e organizado,
um belo exemplo a ser seguido.
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Jatobá - Loja 97 - Rosário - Mariana- MG

(31) 3558-4159
(31) 9 8859-9502
vidracariadiamante2012@yahoo.com.br

CATAS ALTAS VACINA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTRA
VÁRIAS DOENÇAS ATÉ O DIA 22 DE SETEMBRO
A Prefeitura de Catas Altas já está
vacinando crianças e adolescentes menores de
15 anos contra diversas doenças na Campanha
de Multivacinação. A imunização está sendo
feita nos postos de saúde da sede e do Morro
D'Água Quente até o dia 22 de setembro.
No próximo dia 16 (sábado),
acontecerá o Dia D, quando as unidades de
saúde ﬁcarão abertas das 8 às 16 horas para
atualização de Caderneta de Vacinação do
Ministério da Saúde.
Para receber a dose, é preciso levar
os cartões de vacina e o do SUS.
Durante a campanha, serão
ofertadas todas as vacinas do Calendário
Básico, protegendo contra doenças como
Sarampo, Paralisia Infantil, Varicela,

Caxumba, Rubéola, Meningite, Hepatite A,
Hepatite B, Febre Amarela e o HPV.
Conﬁra quais serão as vacinas oferecidas
durante a Campanha de Multivacinação e as
faixas etárias alvo correspondentes:
BCG (formas graves de tuberculose)
– menores de 5 anos;
Hepatite A – menores de 5 anos;
Penta (hepatite B, difteria, tétano,
coqueluche e haemophilus inﬂuenzae B) –
menores de 7 anos;
Hepatite B – crianças de até 30 dias
de idade; crianças e adolescentes entre 7 anos
e menores de 15 anos;
VIP (vacina inativada contra a
poliomielite)– menores de 5 anos;
VOPb (vacina oral contra a

poliomielite) – menores de 5 anos;
Rotavírus humano – menores de 7
anos;
Pneumocócica 10 valente – menores
de 5 anos;
Meningocócica C conjugada –
crianças a partir de 3 meses de idade a
menores de 5 anos e adolescentes de 12 e 13
anos;
Tríplice viral (sarampo, caxumba e
rubéola) – crianças a partir de 12 meses de
idade e adolescentes menores de 15 anos;
Tetraviral (sarampo, caxumba,
varicela e rubéola) ou tríplice viral + varicela
(atenuada) – menores de 5 anos;
DTP (difteria, tétano e coqueluche)
– até menores de 7 anos;

dT (difteria e tétano) – para crianças
a partir de 7 anos e adolescentes menores de
15 anos;
dTpa (difteria, tétano e coqueluche
acelular) – para gestantes menores de 15 anos
de idade;
HPV (papiloma vírus) – meninas de
9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos;
Febre amarela - Criança a partir de
nove meses e adolescente menor de 15 anos
residente ou viajante das áreas com
recomendação de imunização ou com
indicação temporária de vacinação, não
vacinada ou sem comprovante de vacinação; e
criança e adolescente indígena, independente
da área onde reside, não vacinada ou sem
comprovante de vacinação.

ROMARIA 550 LEVA SANTA-BARBARENSES EM CAMINHADA
ATÉ CATAS ALTAS
Em um trajeto de 20 km, um grupo de quase 30 pessoas percorreram parte do Caminho Religioso da Estrada Real rumo à Aparecida do Norte.
Neste último sábado (09), passaram
por Santa Bárbara e Catas Altas, os peregrinos do
Caminho Religioso da Estrada Real (Crer). A
viagem se faz para comemorar os 250 anos de
peregrinação à ermida da padroeira de Minas e o
tricentenário de aparição da imagem da
Padroeira do Brasil.
Rumo à Aparecida do Norte (SP), a
caminhada iniciou no dia 3 de setembro no Santuário Nossa Senhora da Piedade em Caeté
(MG), em jornada de 37 dias, passando por 38
municípios, num total de 801 quilômetros.
Para acompanhar os peregrinos, além
do vice-prefeito, Alcemir Moreira, cerca de 20
pessoas de Santa Bárbara se juntaram ao grupo
de quase 10 pessoas do projeto, considerando
caminhantes e equipe de apoio. Equipe, esta,
composta por dois carros e um cavaleiro.
Para o Vice-prefeito, foi muito válida a
oportunidade, não apenas pela satisfação na
realização do percurso, mas também pela
possibilidade de conhecer de perto o projeto e
poder viver a sua realidade para, assim, pensar
novos projetos nesse sentido. Entre os
participantes, o relações públicas Cláudio Leão,

apoio com motorista e proﬁssional técnico de
saúde.

de 51 anos, é um dos peregrinos que cumprirão
todo o trajeto. Para ele, o projeto tem permitido
enxergar o percurso com outros olhos,
permitindo uma interação melhor com as
comunidades que compõem o Caminho
Religioso da Estrada Real, até mesmo para
diálogos futuros sobre o desenho do trajeto.
Em uma bela manhã de sol, o grupo
partiu de Santa Bárbara, em frente à Matriz, às
nove da manhã, chegando a Catas Altas pouco

depois da duas da tarde, em um total de
aproximados 20 quilômetros. Um percurso que
permitiu interação entre os participantes de
diversas cidades, apreciação das paisagens
montanhosas de Minas e concentração para
aqueles que curtiram o propósito religioso do
circuito.
Em parceria ao projeto na cidade, a
Prefeitura ofereceu dois lanches, para saída e
chegada ao destino, além de ambulância de

O trajeto de 801 quilômetros será cumprido a pé, de bicicleta, a cavalo e em jipes 4x4.
Conforme o calendário, a partida de um grupo a
cavalo será em 17 de setembro; os ciclistas pedalam a partir de 24/9; e os condutores dos veículos off road darão a largada em 1º de outubro.
O encontro de todos será em 8 de outubro, em
Guaratinguetá (SP), seguindo no dia seguinte para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que
terá a grande festa em 12 de outubro. Quem quiser se unir ao grupo pode enviar e-mail para contato@sacrumbrasilidades.com ou ligar para
(31) 3564-4833.
Ao lado da Arquidiocese de BH, participam da empreitada a Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas
Gerais (Fecomércio MG), Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Sebrae
Minas, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), PUC Minas, governos de Minas e
de São Paulo, com as secretarias estaduais de Turismo, e outras instituições dos dois estados.
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Memória , Cultura e educação,

com Marly Moysés, educadora
e Presidente da Confraria das
Gaveteiras

Confraria
Das
Gaveteiras

2009 - A FORÇA DA UTOPIA
* Marly Moysés S. Araujo
Nunca a materialização de um sonho
teve, para tantos, nesta tricentenária
terra, um sabor tão doce, ainda que
vinte e sete anos depois...
Não tenho dúvida de que os ecos da
mobilização de jovens, mal saídos da
adolescência, que apostaram nesse
sonho, na bucólica Mariana dos anos
60 encontraram, em 2008, profunda
ressonância nos corações e mentes de
marianenses de todas as idades, como
aconteceu em 1982. Isto porque ideais
fundados em valores éticos falam e
convencem por si mesmos.
Assim, não tenho dúvida, também, de
que o movimento atual foi inspirado
naqueles mesmos ideais que
sustentaram a cruzada empreendida,
décadas atrás, pela Terceira Força –
como se autodenominara o grupo de
jovens estudantes e trabalhadores,
numa clara alusão à recusa ao modelo
então vigente de fazer política, que ao
invés de contribuir para o
desenvolvimento de Mariana, produzia
efeito contrário, - e o povo, ao abraçá-lo

sabiamente, conduziu à vitória nas
urnas em outubro daquele ano, como
que em um gesto de resgate do
compromisso, espontânea e livremente
selado em 1982, por meio do voto
secreto, aquele que deveria ter
ocupado, vinte e sete anos antes, a
cadeira de prefeito do município: o
advogado e professor Roque Camêllo.
Enquanto transcorria o rito de posse,
um turbilhão de lembranças passavame pela memória, trazendo o passado
e, com ele, muita saudade.
A sensação de que ali, entre nós,
estavam também celebrando a
concretização do sonho acalentado por
tanto tempo, todos os nossos
antepassados e amigos que já partiram
para sempre, não foi só minha. Outros
sentiram o mesmo.
Coincidentemente, o prefeito Roque, já
empossado, em seu belo e denso
pronunciamento revisitou, comovido, o
itinerário da Terceira Força citando,
além dos que ainda estamos por aqui,
aqueles que se foram de vez... A cada

nome citado, dos que já partiram,
podia-se sentir, também, a emoção dos
presentes.
A Terceira Força apostou na utopia.
Tomara que os jovens marianenses
descubram, no caminho da
mobilização, da participação e da
própria utopia, o prazer de contribuir
para o desenvolvimento de nossa terra
tão amada.
Tomando emprestadas as ideias do
prefeito Celso Cota, em suas
emocionadas e inspiradas palavras de
despedida, estou convencida de que,
munidos de alegria pelo sonho
concretizado; cheios de orgulho por
nossa terra que, rejuvenescida e
revigorada, torna-se cada dia mais
bela, poderemos apostar na certeza de
que, mobilizados e participantes,
iremos vê-la, em breve, elevada à
condição de Patrimônio Cultural da
Humanidade. Merecidamente.
* Coordenadora da “Confraria das
Gaveteiras”

Festa Cinderela para Marina!

Cinderela na comemoração do aniversário da princesa
Marina! Obrigada á toda família e em especial á
mamãe Marcilene Zambolim e á Vovó Madalena pelo
carinho de sempre e por mais um juntos!!

Endereço: Rua Bom Jesus, 161 - Centro - Mariana - Minas Gerais
Telefone: (31) 3558-2139 / (31) 98618-0635
www.favodemeldecoracoes.com.br
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KAREN SANTOS LANÇA CLIP “RAP GOSPEL”
No último sábado, dia 10, ocorreu no Teatro
Passo do Mestre (Mariana) o lançamento do Clip
“Obrigado meu Deus” da cantora gospel Karen L.
Santos.
O evento foi marcado por toda uma
cuidadosa produção que não se descuidou dos
mínimos detalhes. Ficou a cargo do radialista Teko
Rosa apresentar os convidados que, além de se
apresentarem, foram prestigiar o trabalho “da
amiga e companheira de caminhada” Karen.
Apresentaram-se, com muita emoção e
impecável zelo os seguintes convidados: o Rapper
Thadeu MDR e Carol (Ouro Preto), o Grupo “Vem

Foto: Darcy Pereira / Jornal Panﬂetu´s

Ni Mim Que Sou Passinho - com o espetáculo
Rafael Braga (sob o comando de Antônio
Orlando), W Will (BH), a Companhia de Dança
Keycyane Amaral (com Keycyane e Samuel) e na
mesa de som DJ Edd. Fechando a noite foi à vez da
“anﬁtriã” Karen.
Emocionada, ela dedicou seu trabalho
como “uma forma de agradecer a Deus por tudo
que passou e superou na vida”. Os pastores, Ales e
Marcelo marcaram forte presença.
O Jornal Panﬂetu's se orgulha em ter
participado deste momento tão especial em sua
vida: parabéns e sucesso Karen Santos.

CONFRARIA CAPIM CANELA REALIZARÁ PASSEIO CICLÍSTICO
BENEFICENTE EM MARIANA
A Ballaio de Gata é uma
@lojaballaiodegata

Ballaio de Gata

Rua; Bom Jesus, 125, Centro - Mariana

loja de moda feminina,
moderna e casual, com
peças elegantes,
confortáveis, descontraídas
e diferenciadas

(31) 98818-6026

No dia 24/09/2017, às 9 horas, na Praça Gomes Freire, acontecerá o 2º
Passeio Ciclístico da Semana Nacional de Transito e Cultura.
A inscrição será realizada mediante a doação de 1 Quilo de alimento não
perecível, os alimentos arrecadados serão destinados a Confraria Capim Canela que
ira doá-los para instituições ﬁlantrópicas e para famílias em vulnerabilidade social.
Participe, movimente-se e contribua com as ações sociais e beneﬁcentes da
cidade de Mariana.

Rius
Modas

A Rius Modas completa
20 anos e quem ganha o
presente é você Cliente!

Mês de setembro cheio de
promoções! Venha conferir!

Não seja igual, seja NEO
A scooter feita para você! Uma motocicleta econômica e prá ca, é automá ca, possui faróis em LED,
tem um design moderno, combina com você e cabe no seu bolso!
A NEO 125 vem com um sistema de freios UBS, onde o freio dianteiro é acionado automa camente
quando se aciona o freio traseiro, garan ndo maior segurança na frenagem. Assistência 24hr, revisão
a preço ﬁxo e seguro a preço ﬁxo.

Ternos slim corte italiano R$149,90
Terno -

R$120,00

Rua Direita - 08 - Centro - Mariana - MG.
Promoção na império das camisas!

Império

Terno Slim Corte italiano

R$149,90

Das

Camisas

À vista R$7.990,00 + frete ou entrada de
R$3.382,00 + 12x R$484,00 TAXA ZERO!
Modelo NEO 125 UBS ano/modelo 2017/2017. Preço Público Sugerido: R$ 7.990,00 à vista, sem frete. Preço de Venda R$ 8.453,00 à vista (base ICMS 12%) com frete incluso no valor de R$ 463,00, ou ﬁnanciamento na modalidade de CDC em 48 meses: Entrada de R$ 0,00 (0%) e parcelas mensais ﬁxas e sucessivas
de R$ 315,00. Taxas de juros de 1,99% a.m. e 26,68% a.a. Custo efe vo total (CET) 37,33% a.a., IOF no valor de R$ 36,72. Seguro de proteção ﬁnanceira no valor de R$ 460,18. Valor total a ser ﬁnanciado R$ 9.663,90 e valor ﬁnal total (com encargos de ﬁnanciamento) de R$ 15.120,00. Em 12 meses: Entrada de R$
3.382,00 (40%) e parcelas mensais ﬁxas e sucessivas de R$ 484,00. Taxa de juros de 0% a.m. e 0% a.a. Custo efe vo total (CET) 29,11% a.a., IOF no valor de R$ 21,98. Valor total a ser ﬁnanciado R$ 5.806,98 e valor ﬁnal total (com encargos de ﬁnanciamento) de R$ 9.190,00. Em 24 meses: Entrada de R$ 2.536,00
(30%) e parcelas mensais ﬁxas e sucessivas de R$ 313,00. Taxa de juros de 0,99% a.m. e 13% a.a. Custo efe vo total (CET) 26,89% a.a., IOF no valor de R$ 25,20. Valor total a ser ﬁnanciado R$ 6.656,20 e valor ﬁnal total (com encargos de ﬁnanciamento) de R$ 10.048,00. Para o cálculo da CET foi considerada a tarifa
de cadastro de R$ 490,00 e valor médio de registro de contrato de R$ 224,00. Carência de 30 dias para pagamento da primeira parcela de ﬁnanciamento. Condições válidas exclusivamente para ﬁnanciamentos realizados pelo Banco Yamaha Motor do Brasil S.A., limitadas a 250 unidades de cada modelo
(independente do plano) de 01/09/2017 a 30/09/2017, apenas nas Concessionárias par cipantes. Para o cálculo da CET foi considerada a tarifa de cadastro de R$ 490,00 e valor médio de registro de contrato de R$ 224,00. O valor da taxa de registro de contrato pra cado em cada Estado altera o valor da parcela
de ﬁnanciamento divulgada. Conﬁra o valor da taxa de registro de contrato vigente e ICMS no Estado de emplacamento da motocicleta no ato da compra. O cliente ao contratar o seguro de proteção ﬁnanceira terá os bene cios do produto de seguro proteção ﬁnanceira Cardif. Em caso de perda de emprego por
demissão sem justa causa para CLT ou incapacidade temporária para autônomos, há quitação de até 6 (seis) parcelas do ﬁnanciamento no limite máximo de R$ 1.500,00 por parcela. Consulte condições gerais do seguro e a CET no momento da contratação, assim como demais condições de taxas sem seguro.
Consulte também condições em até 50 meses. Crédito sujeito à aprovação. As motocicletas Yamaha estão em conformidade com o Promot (Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares). SAC Produtos: (11) 2431-6500 - sac@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: 0800-774-9000 - 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.

Itabira: Av. Osório Sampaio 217, Vila Santa Rosa - Tel: (31) 3840-1644
Mariana: Av. Nossa Senhora do Carmo 440, Vila do Carmo - Tel: (31) 3557-2656

Estamos prontos
para atender
Vocês!
Endereço: Rua Direita - 124- Centro - Mariana
Telefone (31) 3557-3917
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NA PRIMAZ C OM
VANDERLEY LÚCIO
COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA LIGA
ESPORTIVA DE MARIANA SEGUE COM JOGOS
NOS FINAIS DE SEMANA EM CAMPOS
DA SEDE E DISTRITOS DE MARIANA.

Mais uma rodada realizada, com resultados
surpreendentes. Uma equipe não
compareceu para realizar a par da.

Juventude 1 x 2 Cachoeirense
Barro Branco 1 x 1 Sete de Outubro
Claudiense 2 x 4 PARMA

CONFIRA OS RESULTADOS DE MAIS UMA
RODADA:

Primeira Divisão:
Morro Santana 3 x 0 Esporte
Guarany 1 X 2 São Caetanense
8 de Dezembro 1 x 0 Cafundão
Independente 0 x 4 Primeiro de Maio
Goiabeiras 0 x 2 Águia de Ouro

Segunda Divisão:
Bento Rodrigues 1 x 2 Unidos de Santa Rita
Vila Nova 3 x 1 GASA

ALMOÇO SOLIDÁRIO.
Lúcio e Dani,
pais dos Atletas
Victor e
Gustavo,
agradecem a
todos os amigos
e parceiros pelo
efe vo apoio na
realização do
almoço
solidário, que
teve como
obje vo
angariar fundos
para que o
Gustavo e sua
equipe
par ssem, na
manhã da úl ma
terça-feira para
a Colômbia com
o obje vo de
buscar medalhas
em mais uma
disputa de
compe ção
internacional.
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Sociais da Leticia Aguilar,
Horóscopo da semana para Câncer
Pode sentir certo cansaço, preguiça ou desânimo ao longo do dia. Tente reagir para
dar conta das tarefas. Cuidar de quem ama será um prazer: demonstre seu carinho.
Palpites: 63, 81 e 18. Cor: vermelho.

Visitas ilustres ao Jornal Panﬂetu’s...

Seja bem atendido na Vidraçaria
Alumix por essas simpáticas
recepcionistas!

Desejamos que esse novo ano de vida
que se inicia, seja regado a sorrisos,
vitórias, saúde e paz! Felicidades Prefeito!

Mateus da Padaria São Camilo
em visita descontraída no
Jornal Panetu’s ! #MelhorPadaria

Pastor Roberto completou mais
um ano de vida no dia 11/09.
Que Deus continue te iluminando!

Os nossos queridos amigos, Luiz e Ondina
em recente passeio à Cuba.
Casal maravilhoso!

do Jornal Panetu’s!

Mais um aniversariante especial do
Mês! Nosso querido Vereador Gerson
Cunha! Muitas felicidades e sucesso!

Na Wizard Mariana as crianças aprendem brincando! Hoje a aula
teve até picnic! Obrigada teacher Jaqueline!

#Tr euEpresarial2017

Entrega do uniforme patrocinado pelo Jornal Eleita a melhor loja de suplementos pela segunda
vez consecutiva, a FitLine estará presente no
Panetu’s, para a equipe Gold Lion! Que seja
Troféu Empresarial 2017!
um incentivo para esses atletas tão talentosos!

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

