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Editorial, por Cassiano Aguilar - Diretor de Redação / Jornalista Responsável 20.483
OS DIREITOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM MARIANA
A última reunião da câmara de Mariana,
no dia 27 de novembro, não foi como os
vereadores desejassem que fosse. A prefeitura
quer um dialogo amplo com a categoria, porém a
categoria não quer enrolação e sim objetividade.
Segundo relatos dos professores o secretário de
Administração, Sr. Júlio vem protelando o
processo e não busca objetividade, na mesma
linha a secretária de Educação mantém a mesma
postura.
O que mais espantou os
telespectadores que acompanham as reuniões da

câmara via site e redes sociais é que o vereador
Geraldo Sales (PDT) aﬁrmou que a cidade está
passando por está crise devido ao alto
investimento na campanha eleitoral de 2014. E
ressaltou “É importante para Mariana ter um
representante na assembleia legislativa”. Disse o
vereador
Entretanto, o nobre parlamentar não
aprofundou o tema deixando um leque de
suposições e entendimentos.
Já o diretor do Sindserv Mariana, Luiz
Salles foi enfático em aﬁrmar que a prefeitura não

quer cumprir o que está na lei e até hoje não se
manifestou para dar ilegalidade à greve, segundo
ele a prefeitura está omissa e prefere pagar a folha
de cargos de nomeação ao invés de pagar os
servidores da educação.
O vereador Zezé de Nego (PTB)
solicitou ao presidente da Câmara, Fernando
Sampaio (PRB) para que os projetos do
executivo sejam barrados até que a prefeitura
apresente com objetividade uma solução para os
professores, nesta mesma linha o vereador Bruno
Mól (PMDB) fez o mesmo pedido.

Portanto, é inacreditável presenciar
tamanha imperícia, compreendemos que os
recursos do caixa público estão em declínio, mas
deixar os professores sem receber o que é de
direito, não justiﬁca manter inúmeros cargos que
não altera a funcionalidade da gestão pública. Por
ﬁm ressalto que a cidade vem enfrentando uma
turbulência sem precedentes, mas uma gestão
inovadora que visa o futuro de sua gente não pode
se furtar em resolver as demandas de uma
categoria que representa o desenvolvimento
austero da cidade.

“POR DENTRO DO DIREITO”com Juliana Melo Franco Gomes de Almeida
DEMORA PARA REPARAR DEFEITO DE AUTOMÓVEL GERA DIREITO A
RESTITUIÇÃO, MAS NÃO A DANO MORAL

A demora superior a 30 dias para o reparo de
defeito em veículo gera o direito de restituição
integral do valor pago, nos termos do artigo 18,
parágrafo 1º, II, do Código de Defesa do
Consumidor (CDC). Entretanto, o atraso, de
forma isolada, não gera dano moral a ser
compensado pelo fabricante do carro.
A jurisprudência do STJ nos casos de
defeitos em veículos estipula que tais
ocorrências, isoladamente, não conﬁguram dano

moral, sendo necessário, para ﬁns de
indenização, outros fatores aptos a comprovar
abalo psicológico sofrido pelo consumidor.
Em hipóteses envolvendo direito do
consumidor, para a conﬁguração de prejuízos
extrapatrimoniais, há que se veriﬁcar se o bem ou
serviço defeituoso ou inadequadamente
fornecido tem a aptidão de causar sofrimento,
dor, perturbações psíquicas, constrangimentos,
angústia ou desconforto espiritual”, argumentou

a relatora.

No caso, houve apenas o atraso no
reparo e a intenção do consumidor de optar pela
restituição do valor pago. Os autos não registram
a necessidade de idas e vindas à concessionária
responsável pelo reparo, tampouco qualquer
outra situação que caracterizasse dano moral
indenizável.
A ﬁxação do dano moral está
justiﬁcada somente na frustração da expectativa

FALA SÉRIO? – com

do recorrido quanto à utilização de seu
automóvel e à reparação do mesmo para regular
fruição, sem ter sido traçada qualquer nota
adicional ao mero atraso que pudesse, para além
dos danos materiais e da opção de ver restituído o
valor pago pelo bem, ensejar a violação de direito
da personalidade a ponto de causar grave
sofrimento ou angústia.
Fonte: Supremo Tribunal de Justiça

Darcy Pereira de Carvalho

FUNDAÇÃO RENOVA: SERIA “A GALINHA DOS OVOS DE OURO”?

Nas últimas semanas, o assunto mineração e/ou
Samarco ganhou força nos meios de
comunicação de nossa Primaz. Diversas matérias
circularam na mídia escrita: provável retorno das
atividades da empresa (na perspectiva
municipal); anúncio de 600 demissões,
voluntárias ou não, no quadro da empresa;
chamada para Audiências Públicas, via edital de
convocação do Conselho Estadual de Políticas
Ambientais (COPAM), em Matipó, Mariana e
Ouro Preto; COPAM avaliará licença de empresa
até dezembro (declaração de um procurador de
justiça do MPMG); realização de oﬁcina que
projeta nova etapa no processo de retomada das
atividades da empresa; Prefeitura Municipal
sanciona Código Ambiental (Lei Complementar
168, de 07 de Novembro de 2017); em avançado
processo o novo Marco Regulatório da
Mineração, com destaque (como não poderia
deixar de ser, é claro!) para o item que trata das
alíquotas dos royalties da mineração. O

importante são recursos, sua aplicação é outra
coisa! Enﬁm, fomos bombardeados por uma
verdadeira tempestade de informações.
Por sua vez, a própria Samarco
conﬁrmou que “de acordo com o previsto no
Estudo de Impacto Ambiental do Licenciamento
Operacional Corretivo (LOC) do Complexo de
Germano” sua retomada de produção não tem
data prevista e quando voltar somente utilizará
26% de seu potencial produtivo. Podendo
ocorreu (ou não) no primeiro semestre de 2018.
Como o referido semestre (período de tempo
levado pela Terra para ir de uma extremidade a
outra do diâmetro da órbita, compreendendo um
período de seis meses) vai janeiro a junho, as
diﬁculdades e incertezas persistirão até lá.
No meio disso tudo, a Prefeitura
Municipal criou uma Comissão para tratar de
ações junto a Fundação Renova e a Câmara
Municipal de Mariana realizou no dia 22 de
novembro do corrente ano, ou seja, dois anos

após o ocorrido, uma reunião com o intuito de
“debater soluções a serem tomadas frente ao alto
índice de desemprego e falta de oportunidades
para as empresas locais”, tendo a Fundação
Renova como alvo preferido dos edis. Já me
manifestei sobre tal “tema”, mas não posso me
conter pela insistência de nossa edilidade em não
compreender a total amplitude do que
representou o rompimento da barragem de
Fundão. Permanecem numa ﬂagrante miopia de
compreensão. Insistem que a Fundação Renova
deva concentrar seu esforço técnico e,
principalmente ﬁnanceiro, no atendimento de
nossa Primaz. Essa mesma Câmara, que em
muitos momentos atrela-se ou alinha-se ao
discurso de um Executivo que pouco ou quase
nada produziu de concreto para achar soluções
que resolva efetivamente o problema de nossa
estagnada economia.
Convocar a Fundação Renova para
“pedir” indiscriminadamente recursos, vagas de

Receitas e Temperos

emprego para a mão de obra local ou
emplacamento de automóveis no município,
julgo ser muito paliativo e pouco eﬁcaz na
condução desse imbróglio causada pela
“negligência” das atividades da Samarco em
nossa cidade. Reaﬁrmo, pois já ﬁz tal aﬁrmação
em textos anteriores, que a Fundação Renova foi
criada para atender reparações do “maior crime
ambiental” sofrido pelo nosso país. Com todo o
respeito aos mais autênticos e fervorosos
marianenses, exigir que os recursos
(principalmente o ﬁnanceiro) seja aplicado
“prioritariamente” em Mariana é fruto de um total
desconhecimento de causa. É imaginar que a
Renova venha a ser “a galinha dos ovos de ouro”
para salvar o caos econômico que vivemos e que
foi construído ao longo de administrações
públicas sem qualquer noção de futuro.

Por hoje é só!

Por Cassiano Aguilar

1 batata-doce grande cozida e amassada;
3 colheres de farelo de aveia;
Frango cozido e desﬁado;
Queijo cottage;
1 gema de ovo para pincelar sobre o pão
(opcional).

Deixe a massa em formato de bolinha;
Repita o procedimento com o restante da massa;
Coloque os pãezinhos em uma forma untada.
Pincele a gema neles para ﬁcarem mais corados;
Coloque em forno preaquecido a 200o e deixe
assar por 15 minutos. Estará no ponto quando
estiver douradinho. O tempo varia conforme o
tamanho dos pãezinhos e a potência do forno.

MODO DE PREPARO
OBSERVAÇÕES
Coloque 2 colheres de farelo de aveia na batatadoce;
Adicione um pouco de leite desnatado ou de soja;
Misture bem com uma colher. Controle a
PÃO DE BATATA DOCE COM FRANGO quantidade de farelo de aveia e leite. Não deixe a
massa ﬁcar muito mole, senão ﬁcará difícil
O pão de batata-doce é ótimo para e tem tudo para agradar a família e amigos. Fique moldar a massa;
uma dieta. Ele é fonte super saudável de ﬁbras e de olho nos ingredientes e modo de preparo e Pegue uma porção generosa da massa e faça uma
proteínas. Quer mais um ponto positivo dele? surpreenda a família e os amigos.
bolinha. Acomode-a em um prato, abra a massa e
Esse pão prolonga a saciedade por mais tempo. A
coloque o frango e o queijo cottage. Faça outra
receita é básica para os marombeiros de plantão, INGREDIENTES
bolinha com a metade da massa para ser a tampa.
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Você pode congelar, basta colocar os pães no
congelador ou freezer antes de assar;
Varie nos recheios! Queijo cottage com espinafre
e queijo cottage com escarola são excelentes
sugestões de recheios. Use sua criatividade para
os queijos e verduras.
O pão de batata-doce pode ser levado como
lanche. Aqueça-o enrole em papel alumínio para
mantê-lo quentinho por até 3 horas.

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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EM GRANDE ESTILO GOLD, ORION E STYLE VENCEM A
COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL EM MARIANA

Fotos: Fabio Júlio

Aconteceu no último ﬁm de
semana, em Mariana, a 6ª Etapa da Copa
Integração de Futsal Masculino Sub.15,
Sub.17 e Feminino Livre que contou
com a participação de 24 equipes sendo
e l a s , Av a s t , O r i o n , G o l d L i o n ,
Ferroviário de Itabirito, Peniel, Opec,
Optc, Cerre, Manchester de Sete
Lagoas, Mineirinhas de Nova Serrana,
Fenix de Ouro Preto, Gigantes Antônio
Pereira, Tabajaras de Sete Lagoas,

Bonde dos Loucos e Industrial, UFC,
Águia de Mariana e Style de Mariana.
Na categoria Sub 15 o grande
campeão foi a equipe do Gold Lion que
venceu a equipe do Opec na ﬁnal ,já na
categoria Sub.17 a equipe do Orion
Venceu a equipe do Bonde dos Loucos
de Sete lagoas e também ﬁcou com o
titulo.
A grande ﬁnal da categoria
feminina quando a equipe do Style

Mariana venceu a Equipe do
Manchester pelo placar de 1 x 0 e ﬁcou
com o titulo da categoria.
A 6º Etapa da Copa integração
teve a participação de mais de 300
atletas.
“Gostaria de agradecer todas as
equipes participantes da Etapa e aos
patrocinadores: Juliano Duarte, Lemos
Contabilidade, Valmir do Gesso,
Vereador Tenente Freitas, Minasfer,

Prefeitura de Mariana, Primaz Esportes
e Secretaria de Desportos de Mariana,
agradeço também a equipe de apoio
Washington, Edmar(Doio), Karina, ao
Fábio Fotografo, a Paloma do Site
Primaz Sports e o Jornal Panﬂetu´s que
divulga as ações esportivas da cidade de
Mariana”. Disse Caburé.
A Copa Integração e uma
realização de Caburé Eventos
Esportivos.

CAIXA POLIETILÊNO 1.000L ECOFORT
R$ 235,00 À VISTA
CÓDIGO: 011726
CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 5.000L FORTLEV
R$1.850,00 À VISTA!
CÓDIGO: 006512

Endereço: Rua Monsenhor Horta 14 - Rosário
Telefone: (31) 3558-2334

PISO INCEFRA 45X45 REF: PD 33010
R$10,90 M² À VISTA!
CÓDIGO: 016110

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

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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Faça encomenda de tortas, bolos, salgados e quitutes na padaria que é
tradicional na Primaz de Minas.Ligue e solicite já!

Dia 01-15hrs

Agende sua
avaliação

Não perca!

Um sorriso muda o dia!
Telefone: (31) 3558-4354 /
(31) 98798-4512
Rua Piauí, nº 208/A. Bairro Colina. Mariana-MG
Telefone: (31) 3557-2043
Email: padaria.andrade@yahoo.com.br

Rua Sete Lagoas - 20 - Cabanas - Mariana

GUARDA MUNICIPAL E POLÍCIA MILITAR INTENSIFICAM FISCALIZAÇÃO DE
VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS
A Guarda Municipal de Mariana em conjunto
com a Polícia Militar, realizou blitzes na manhã
desta terça-feira (28) em diferentes pontos da
cidade com objetivo de trazer mais segurança à
população marianense e combater a proliferação do
transporte irregular de passageiros, que tem se
apresentado de forma danosa, colocando em risco a
vida do usuário.
Durante a ação vários condutores foram
abordados, entre eles pessoas que realizavam o
transporte clandestino de passageiros, foram feitas
21 notiﬁcações de trânsito entre as de competência
municipal e estadual em decorrência das
irregularidades constatadas, um veículo foi
aprendido e encaminhado para o pátio credenciado
pelo DETRAN na cidade de Ouro Preto.
De acordo com o Comandante da Guarda
Municipal, GM Maurício, além do risco de prejuízo
material e do desconforto de ﬁcar impedido de

Foto: Valério Freitas

seguir viagem, o usuário do transporte clandestino
ﬁca mais exposto a acidentes, uma vez que utilizam
veículos sem qualquer controle dos órgãos de
ﬁscalização, seguro de vida em caso de acidentes e,
normalmente, sem manutenção de qualidade.
“Nosso objetivo é garantir a segurança das
pessoas. Elas precisam entender que estão
colocando a vida em risco ao pegar um transporte
clandestino. Contamos com a colaboração de
todos e garantimos que as ﬁscalizações irão
continuar”, enfatizou o CMT Maurício.
Já no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
em seu Artigo 231, inciso VIII, efetuar o transporte
remunerado de pessoas ou de bens, quando não for
licenciado para esse ﬁm, salvo casos de força maior
ou com permissão da autoridade competente, é
considerada uma infração média, que pode gerar
uma multa de R$ 130, 16 como penalidade, além da
retenção do veículo que é a medida administrativa.

GUARDA MUNICIPAL REALIZA BLITZ PARA FISCALIZAR CONDIÇÕES DE
VEÍCULOS DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Visando a garantia da qualidade na prestação do
serviço de transporte público na cidade de Mariana, a
Guarda Municipal realizou na manhã desta terça-feira (28)
uma blitz nos ônibus da empresa “Transcotta”.
Na ocasião vários ônibus foram vistoriados, os
agentes da Guarda Municipal veriﬁcaram a quantidade de
passageiros, pontualidade do horário da linha,
documentação dos veículos e dos condutores,
funcionamento das plataformas elevatórias veiculares que
são destinadas ao embarque e desembarque de pessoas com
deﬁciência ou mobilidade reduzida, bem como se os
veículos apresentavam o selo de vistoria 2017 emitido pelo
Departamento Municipal de Trânsito.
Para a aposentada Maria das Graças Teixeira,
moradora do bairro Cabanas e que utiliza todos os dias o
transporte público, a ação da Guarda Municipal é muito
válida. “É importante saber e também presenciar que as
ﬁscalizações acontecem nos ônibus que utilizamos todos os

Foto: Valério Freitas

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

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

dias, isso nos dá uma tranquilidade maior, pois, algumas
vezes os ônibus não passam nos horários pré-estabelecidos
e também acontece a famosa lotação, mas sabendo que a
Guarda Municipal está ﬁscalizando, a tendência é que
melhore a prestação do serviço por parte da Transcotta”,
declarou Maria das Graças.
O Inspetor Chefe do Departamento Municipal de
Trânsito, GM Freitas, enfatizou que o objetivo da ação é
garantir um transporte melhor para a população. “Nossa
meta é coibir que irregularidades aconteçam na prestação
do serviço de transporte público em Mariana e faremos
todo o possível para garantir um transporte cada dia mais
seguro e de qualidade aos usuários”, aﬁrmou o GM Freitas.
Outras ações como essa que ocorreu nesta terçafeira (28) irão continuar por tempo indeterminado, podendo
ocorrer simultaneamente na cidade, distritos e subdistritos,
tudo isso para que a população marianense tenha um
transporte público de qualidade.
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NESTE ANO O NATAL DE LUZ DA PRIMAZ DE MINAS VALORIZARÁ
AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS DA CIDADE
Chefe do Executivo anuncia programação do Natal de Luz, evidenciando os patrimônios materiais e imateriais do município.
Dezembro já está aí e com ele a grande
magia do Natal. Mariana, mais uma vez,
será iluminada para esse período que
revigora a esperança das famílias
marianenses e mantém acesa a chama da
vida em nossa cidade. Eis que chega o
“Natal de Luz – Para Viver Mariana”. É
tempo de amor e união, tempo de mostrar
ao mundo as belezas da nossa cidade que
ﬁcará ainda mais deslumbrante entre os
dias 6 e 23 de dezembro. “O Natal é, sem
dúvida alguma, a época mais amada e
esperada do ano. Os presentes, os
sentimentos, os sorrisos compartilhados,
a alegria e a emoção, típicos dessa época
não têm comparação. Por isso, nada
poderá nos impedir de viver essa festa de
ﬁm de ano, momento em que novos
p ro p ó s i t o s , n o v a s m e t a s , n o v a s
prioridades enchem nossos corações”,
comenta o chefe do executivo marianense,
Duarte Júnior (PPS).
Além das luzes e decorações
natalinas, uma série de atrações culturais,
que, inclusive, se estenderá aos bairros e
distritos, promete encantar os marianenses
e turistas como shows com artistas locais,
retretas com as bandas da cidade e
convidadas, apresentação dos
quilombolas, cantatas de Natal, concertos
e o Oratório de Natal de Padre Viegas, a
grande atração desse ano que, pela
primeira vez, será encenado pelas ruas
históricas de Mariana. “Essa atração une a
beleza arquitetônica da nossa cidade a
uma manifestação cultural de uma de
nossas comunidades”, ressalta o secretário
de Cultura, Turismo e Patrimônio, Efraim
Rocha, que ainda reforçou que as
comunidades dos distritos estarão
envolvidas no evento apresentando
diferentes manifestações culturais

especiﬁcas de cada distrito.
Ainda de acordo com o secretário,
a nome do evento: “Para Viver Mariana”
foi escolhido para demonstrar que, mesmo
diante das diﬁculdades, a cidade continua
realizando seus eventos culturais,
valorizando seu patrimônio e,
principalmente, oferecendo opções de
lazer para a população marianense e para
turistas que, ao vir para a cidade, se
encantam e propagam as belezas de
Mariana. “Esse evento é uma
demonstração de que Mariana é uma
cidade viva, com um patrimônio cultural
que pode ir muito além do que
simplesmente as imagens mostram, um
patrimônio imaterial invejável, com
artistas que fazem a cidade brilhar,
especialmente pela celebração do Natal.
Quando digo brilhar não me reﬁro
somente as luzes no casario e nas árvores,
mas também a integração de seu povo e
por sua cultura e arte, aqui presentes
desde o início do Século XVIII”, aﬁrmou o
secretário.

da Câmara Municipal de Mariana e no
centro histórico, deixando a Praça Minas
Gerais ainda mais bela, harmônica e
iluminada.
RETRETA DE NATAL – O município que
preserva o maior número de bandas civis
em Minas Gerais deixará a Praça Gomes
Freire, que já estará iluminada pelas luzes
do Natal, mais atraente. A cultura e
tradição tomará conta da Praça.
CONCERTOS ORQUESTRAIS - A
Orquestra Sinfônica de Betim, Orquestra
Filarmônica El Shaday, de Mariana, e seus
Corais e a Orquestra de Violões de Santo
Antônio do Monte, marcarão o Natal de
Luz com espetáculos envolventes e cheio
Foto: Arquivo Jornal Panﬂetu´s
emoção.
RECITAIS DE CORAIS - Os Corais
ORATÓRIO DE NATAL - “Natividade – marianenses Canarinhos de Santana e Tom
Oratório de Natal”, obra do catarinense Maior, nas sacadas das casas da Rua
José Acácio Santana, conta a história de Direita, na Praça Gomes Freire, nos
Cristo desde a Profecia até o seu Bairros e alguns distritos, levarão com o
nascimento. Esse espetáculo será cantado seu canto marcante a mensagem de Feliz
e encenado, com acompanhamento Natal aos marianenses.
orquestral do Coral Nossa Senhora do SHOW DE ARTISTAS MARIANENSES
Rosário de Padre Viegas, distrito de - Os artistas marianenses que se
Mariana, pelas ruas do centro histórico de apresentam costumeiramente no Coreto da
Mariana e também no distrito de Santa Praça Gomes Freire, aos domingos e em
Rita Durão.
outras oportunidades, estarão juntos no
NATAL DOS QUILOMBOLAS - A mesmo palco, trazendo numa versão bem
Comunidade Quilombola da Vila Santa atual canções natalinas conhecidas
Eﬁgênia, do distrito de Furquim, u n i v e r s a l m e n t e n u m e s p e t á c u l o
apresentará a “Dança de Canções descontraído e cheio de alegria.
Natalinas Africanas” (Syahamba e DANÇA DAS FITAS - Dançar com ﬁtas é
Betelehemu), cantada na língua Iorubá quase uma brincadeira de criança, alegra
pelo Coral Tom Maior, num espetáculo de qualquer tipo de ambiente, festeja os
cor, swing e som.
nascimentos e casamentos, os movimentos
CANTATAS DE NATAL - Os Corais da das ﬁtas rodopiantes manifestam o ritmo
Universidade Federal de Viçosa (UFV), os da vida e a alegria de fazer parte dela. Essa
Corais de Mariana e convidados, manifestação cultural também estará
apresentarão duas Cantatas com 100 e 300 p r e s e n t e n o N a t a l d e L u z c o m a
vozes nas sacadas e escadarias do prédio comunidade de Monsenhor Horta.

Natal de Luz – Para viver Mariana
PROGRAMAÇÃO OFICIAL
DIA 06 DE DEZEMBRO (QUARTAFEIRA):
19h30 - Inauguração do “Natal de Luz –
Para Viver
Mariana”.
Local: Praça Gomes Freire.
Cortejo Natalino da Praça Gomes Freire à
Rua Direita.
Recital de Natal nas sacadas das casas da
Rua Direita.
Feira de Artesanato e Sabores.

20h30 - Recital de Natal com o Coral Tom
Maior.
Local: Bairro Santo Antônio.

DIA 08 DE DEZEMBRO (SEXTAFEIRA):
16h - Inauguração do Painel “Luz de
Mariana” – Mosaico ofertado
à Mariana por artistas mosaicistas de todo o
Brasil.
Local: Terminal Rodoviário.
20h - Concerto Natalino com Orquestra de
Violões “Acordes do Monte”,
de Santo Antônio do Monte.
Local: Praça Gomes Freire.

DIA 13 DE DEZEMBRO (QUARTAFEIRA):
20h - Concerto de Natal com as bandas da
Polícia Militar de Minas Gerais e Nossa
Senhora de Lourdes, de Vespasiano.
Local: Praça Gomes Freire.

DIA 16 DE DEZEMBRO (SÁBADO):
17h30 - Recital de Natal com o Coral
Canarinhos de Santana.
Local: Capela de Santana.
20h - Cantata de Natal – 300 Vozes – com
10 DE DEZEMBRO (DOMINGO):
os Coros de Mariana e convidados
11h - Banda na Praça.
Local: Praça Minas Gerais.
Local: Praça Gomes Freire.
20h - Oratório de Natal – Coral N. Sra. do
20h - Cantata de Natal com o Coral da UFV. Rosário de Padre Viegas e convidados.
Local: Praça Minas Gerais.
Local: Igreja Nossa Senhora de Nazaré,
Santa Rita Durão.

DIA 14 DE DEZEMBRO (QUINTAFEIRA):
18h – Casa dos Presépios - Abertura da
Exposição.
Local: Casa do Barão de Pontal, 50, Rua
Direita.
DIA 09 DE DEZEMBRO (SÁBADO):
20h - Recital de Natal com Canarinhos de
10h - Concerto Natalino com a Orquestra de Santana.
Violões “Acordes do Monte”,
Local: Praça Gomes Freire.
de Santo Antônio do Monte.
Local: Centro de Integração Familiar,
Cabanas.
DIA 15 DE DEZEMBRO (SEXTA19h - Recital de Natal com o Coral Tom
FEIRA):
Maior.
20h - Concerto com a Orquestra Sinfônica
Local: Capela do Bairro São Gonçalo.
de Betim e com o Coral da UNIMED,
20h - Recital de Natal com Madrigal Roda Betim.
Viva de Conselheiro Lafaiete.
Local: Praça Gomes Freire.
Local: Praça Gomes Freire.

DIA 17 DE DEZEMBRO (DOMINGO):
11h: Banda na Praça.
Local: Praça Gomes Freire.
16h - Espetáculo “O Menino que nasceu no
Circo” – Palhaço Furreca.
Local: Praça Gomes Freire.
18h30 - Recital de Natal.
Local: Igreja de Nossa Senhora Aparecida,
Cabanas.
20h - Concerto de Natal com as bandas de
música de Mariana.
Local: Praça Gomes Freire.

Local: Praça Gomes Freire.
DIA 21 DE DEZEMBRO (QUINTAFEIRA):
20h - Dança Natalina das Fitas da
comunidade de Monsenhor Horta.
Local: Praça Gomes Freire.
21h - Show Natalino com artistas
marianenses (Gilmar Veríssimo, Tony
Primo, Toninho Banana, Fernando Costa e
Uns e Outros).
Local: Praça Gomes Freire.
DIA 22 DE DEZEMBRO (SEXTAFEIRA):
20h - “Natividade – Oratório de Natal”,
apresentação coro cênico (Coral Nossa
Senhora do Rosário de Padre Viegas e
convidados) pelo centro histórico.
Local: Igreja de São Pedro.

DIA 23 DE DEZEMBRO (SÁBADO):
20h - Encontro de Folias de Reis de
DIA 19 DE DEZEMBRO (TERÇAMariana.
FEIRA):
Local: Praça Cláudio Manoel.
19h30 - Concerto de Natal com a Orquestra 20h - Recital de Natal com Canarinhos de
Filarmônica El Shaday e Coral Exôdus.
Santana.
Local: Praça Gomes Freire.
Local: Estação Ferroviária de Furquim.
20h – Oratório de Natal – Coral Nossa
Senhora do Rosário e Convidados.
DIA 20 DE DEZEMBRO (QUARTALocal: Igreja Nossa Senhora do Rosário, em
FEIRA):
Padre Viegas.
20h - O Natal dos Quilombolas com a
21h – Folia do Menino com o Clube
comunidade de Santa Eﬁgênia e Coral Tom Osquindô.
Maior.
Local: Praça Minas Gerais.
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“NÃO HÁ VONTADE DO GOVERNO MUNICIPAL PARA RESOLVER
O PROBLEMA DOS PROFESSORES, ELES JÁ VENCERAM É UM DIREITO
DELES”. DISSE ZEZÉ DE NEGO NA CÂMARA DE MARIANA

No dia 27 de novembro, a Câmara Municipal de
Mariana recebeu a Secretária Municipal de Educação,
Juliana através do requerimento do vereador, José Jarbas
Ramos Filho (PTB) que solicitou inúmeros
questionamentos referente a lei nº 11738/2018 que
evidência o direito da carga horária dos servidores da
educação de 1/3 / 2/3. Ainda segundo a secretária foi
sugerido aos professores que aderissem o plano, o que não
foi aceito pela categoria que reivindica o que é de direito.
O secretário municipal de Administração, Sr.
Júlio foi enfático em aﬁrmar que a administração pública
quer um dialogo, porém que seja amplo e que juntos
encontrem a melhor maneira para superar este impasse.
Porém, os professores aﬁrmaram que o mesmo não vem
agindo com objetividade e sim encontrando maneiras para
protelar as ações dos referidos servidores o que pode
causar um grande transtorno, ou melhor, já está causando
aﬁnal os servidores não recebem.
A secretária de Educação, no entanto, disse que
“Os professores que estão em greve, não receberam os
dias não trabalhados, isso está na lei. Os valores que

seriam repassados para eles serão repassados para os
contratados que estão temporariamente nos cargos dos
professores em greve”, disse Juliana.
Já para o vereador Zezé de Nego:
“ O governo quer acabar com tudo, só não
acaba com a farra, a farra da cooperativa, a farra dos
cargos de conﬁança, inclusive peço o apoio dos
parlamentares para que através de requerimento
possamos convidar a comissão de crise, para que
apresentem a real situação do município, para que eles
digam o que será feito com os cargos de conﬁança e essa
reforma administrativa que nunca chega. Vai ser preciso
cortar os recursos das Bandas, dos corais e das entidades
do que assegurar o que é de direito dos professores?”.
Ressaltou Zezé.
Portanto, a reunião na câmara não surtiu o efeito
necessário para que o executivo apresentasse um efetivo
acordo, porém ﬁcou acertado que o líder de governo
agendará mais uma reunião para que assim a prefeitura
possa apresentar sua real situação e que ao menos cumpra
a lei e assegure o direito dos servidores.

VEREADOR GERSON CUNHA CONCEDE MENÇÕES HONROSAS
E MOÇÕES DE APLAUSOS EM MARIANA
No dia 24 de novembro, o vereador,
Gerson Cunha (PSC) teve a oportunidade
de conceder através da Câmara de
Mariana as homenagens de Moções de
Aplausos ao Sr. Antônio Pádua Pataro,
diretor do presídio da cidade de Mariana e
ao Dr. Silvério Rocha Aguiar, delegado
regional. Logo em seguida Gerson
concedeu as menções honrosas aos
grupos Sol de Marias, Coral Tom Maior e
o grupo que realiza a prestigiada batalha

de Rap das Gerais.
“É um momento em que nós
parlamentares homenageamos aqueles
que se destacam na sociedade, realizando
u m á rd u o t r a b a l h o e m p ro l d o
desenvolvimento da cidade. Felicito cada
um dos homenageados pelo amor que
sentem por nossa amada cidade.
Continuem desenvolvendo o trabalho de
vocês que é de extrema importância para
o nosso município”. Disse Gerson Cunha.

Jatobá - Loja 97 - Rosário - Mariana- MG

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

& Fundamental I
Assistências técnicas especializadas em celulares e
tablets; notebooks e desktops;
games; eletrônicos – TVs, microondas e
puricadores de água, são serviços essenciais que
precisamos em nosso dia a dia. Dentro destas
atividades há também os reparos nas placas dos
aparelhos eletrônicos.

Travessa Bom Jesus, nº 68 – Centro

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

EM 2018 A APAE MARIANA SERÁ A PRIMEIRA ASSOCIAÇÃO A RECEBER O
“MÃOS SOLIDÁRIAS”
A Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais, a
APAE Mariana, receberá em janeiro intervenções do
Programa Mãos Solidárias. Desde sua implantação, o
projeto vem fazendo a diferença, levando mais
qualidade de vida aos moradores marianenses. Na
manhã de quinta-feira (23), a coordenação do programa
se reuniu com representantes da associação para
ﬁnalizar os detalhes das ações, que contará também com
parcerias de comerciantes e empresários locais.
O intuito de realizar o programa em
associações e entidades sociais, segundo a coordenação,
é a ampliação do auxílio e do poder de amparo às
pessoas portadoras de deﬁciência, e também as que se
encontram em situação de vulnerabilidade social.
“Queremos melhorar o espaço e, consequentemente, o
dia a dia das pessoas que são atingidas diretamente
pelas intervenções. Já ﬁzemos nas escolas e agora

Fotos Pedro Ferreira | PMM

vamos dar mais esse passo. Temos a consciência da
importância desse apoio”, aﬁrmou o coordenador, Igor
Rola.
Para ampliar as atividades, a APAE Mariana
está buscando apoio junto aos empresários e
comerciantes de Mariana. Eles serão envolvidos e darão
suporte doando materiais de construção, vidros, janelas,
portas, material elétrico e demais itens necessários para
as intervenções. “Já encaminhamos ofícios a algumas
empresas e vamos aguardar o retorno. Será de grande
ajuda se aderissem a ideia. Queremos melhorar a vida
de nossos alunos. O programa vai levar melhorias para
a estrutura, mas se tivermos a adesão dos empresários
será melhor ainda”, aﬁrmaram os diretores, Antônio
Passos e Silvâna Nascimento. Aos interessados em
apoiar a causa da APAE Mariana, ligue 3557-3758 e
informe-se.

CONFRARIA CAPIM CANELA RECEBE MENÇÃO HONROSA DA CÂMARA
DE MARIANA “Não precisamos de muitos, apenas um pelo outro”.
Mariana, juntamente com os
Confrades, recebendo a Menção
Honrosa, pelo reconhecimento
aos relevantes trabalhos
prestados para a população
marianense e região.
De fato, a Confraria vem
realizando um magniﬁco
trabalho na área social da região
dos Inconﬁdentes. Vale ressaltar,
a importância desta união em
prol dos menos favorecido, isso é
motivo de reconhecimento e
valorização.

O vereador Juliano
Vasconcelos Gonçalves (PPS),
fez a indicação de Menção
Honrosa para a Associação
Confraria Capim Canela, que
recebeu a homenagem no dia 24
de novembro, no SESI-Mariana.
Mais uma vez a
Confraria Capim Canela, foi
homenageada pela Câmara
Municipal de Mariana.
O Presidente da
Confraria, Humberto, esteve no
Cine Teatro Municipal SESI-

Foto: Comunicação Câmara de Mariana

Promoção na império das camisas!
PROMOÇÃO NOVEMBRO
AZUL
Camisas de Malha a partir
R$ 19,90
Camisas Polo a partir R$ 24,90
Camisas Sociais a partir
R$ 39,90
Ternos Italianos a partir
R$ 159,90
Ternos a partir de R$ 139,90

"Traga um amigo ou amiga na Ballaio de Gata
e ao comprar ganhe 15% de desconto".
Rua; Bom Jesus, 125, Centro - Mariana

(31) 98818-6026

Império
Das

Camisas

Estamos prontos
para atender
Vocês!
Endereço: Rua Direita - 124- Centro - Mariana
Telefone (31) 3557-3917
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESPORTOS QUER A CIDADE DE MARIANA ENTRE AS CINCO
CIDADES MINEIRAS QUE MAIS RECEBEM INVESTIMENTO ATRAVÉS DO ICMS ESPORTIVO
Dedicação, proﬁssionalismo e valorização essa é a missão da secretaria de desportos da cidade de Mariana.
O ano de 2017 foi um ano positivo
no esporte da Primaz de Minas em que
foram realizadas inúmeras ações junto à
comunidade.
A Secretaria Municipal de
Desportes é divida em três
subsecretarias sendo elas: a
Subsecretaria de Infraestrutura, a
subsecretaria de Desportos e a
subsecretaria de Eventos Esportivos,
ambas as secretarias atuam de forma
conjunta com o propósito de fomentar o
esporte na cidade de Mariana.
Neste sentido a subsecretaria de
Infraestrutura desenvolve as ações de
reparo, manutenção e investimento em
áreas que demandam reformas,
inclusive através deste governo, foi
realizado durante o ano de 2017
inúmeras mediações em quadras e
campos da cidade como na quadra
poliesportiva do bairro Vila Maquiné, no
ginásio poliesportivo de Passagem de
Mariana e no ginásio do bairro Cartuxa
que em breve será entregue a
comunidade. Esses reparos tiveram
recursos próprios, inclusive a mão de
obra em que se investiu pouco, porém
realizando uma estrutura de primeira
qualidade.
A subsecretaria de Desportos
vem realizando vários projetos na
Primaz de Minas, dando continuidade a
um trabalho que já era desenvolvido no
sentido de incentivar projetos que são
necessários para alavancar a cidade
neste setor. A subsecretária implantou o
projeto “Caminha Mariana” que
incentiva a prática de realizar
caminhada, disponibilizando
proﬁssionais da área. Este projeto é
realizado na Pista de caminhada do
Bairro Vila Maquiné e incentiva a
população a realizar atividades físicas.
Já na pista da Alameda dos Inconﬁdentes
a população conta com proﬁssionais
altamente qualiﬁcados para auxiliar os
usuários sobre as vantagens de valorizar
a saúde, esse trabalho é realizado nas
segundas, quartas e sextas no período
matutino.
Já as ações da subsecretaria de
eventos esportivos é complexa e está em
ascensão, no ano de 2017 a cidade
realizou cerca de 90 eventos esportivos,
eventos estes que trouxeram a Mariana
aquecimento ao comércio e fomento ao
turismo.
“Mesmo com uma equipe
menor, ressalto a importância e o

p ro ﬁ s s i o n a l i s m o d a e q u i p e d a
Secretaria Municipal de Desportes que
não mediram esforços para que todos os
eventos acontecessem de forma positiva
para os turistas e principalmente para a
população”, disse Wagner Ramos,
secretário Municipal de Desportes.
Na gestão de Wagner, foi criado
o departamento de captação de recursos
em que tudo que vem sendo
desenvolvido neste ano, através desta
pasta, vai para o estado em que se
transforma em recursos, sendo
destinado aos membros que fazem parte

do Conselho Municipal de Esporte,
premiando assim as associações sociais
do município.
O Conselho Municipal de Esporte foi
formalizado através da gestão do
Prefeito Duarte Junior (PPS) com o
dever de valorizar e ﬁscalizar as ações da
pasta e ao mesmo tempo auxiliar as
demandas do setor em relação ao
município. Desde sua criação a cidade
de Mariana assistiu o progresso das
ações em conjunto, do Conselho
Municipal e da Secretaria de Desportos
saltando 100 posições no ranking do

I C M S d o Es p o r te. A mis s ão d o
secretário Wagner Ramos é incluir
Mariana entre as cinco cidades de Minas
Gerais que mais recebem recursos do
ICMS esportivo. Hoje, Mariana está
entre as 10 cidades, o que resultará em
cerca de R$ 300 mil reais em recursos
para o esporte da Primaz de Minas em
2018.
“Em 2018 a pasta contabiliza a chegada
de recursos na casa dos R$ 300 mil reais,
sendo um recurso vinculado, ou seja, é
um recurso que vem do governo
estadual, resultado de um trabalho sério
e compromissado de nossa equipe.
Nossa missão é que até o ﬁnal do
mandato do prefeito Du, nossa cidade
ﬁque entre as cinco cidades mineiras
que mais arrecadam recursos através do
ICMS Esportivo”. Comentou.
Diante do atual cenário econômico da
cidade, essa conquista do ICMS
Esportivo para a cidade de Mariana vem
para fomentar o esporte e vai, além
disso. Certamente modiﬁcará a vida de
crianças e adolescentes. Mariana será
pela primeira vez contemplada com
recursos do ICMS Esportivo, isso se
deve pelo brilhantismo da pasta de
Desportos que ao longo do ano, realizou
uma exemplar trabalho.
Ainda este ano, Wagner Ramos elaborou
um projeto, que visa dar legitimidade
aos voluntários que trabalham e
digniﬁcam o espaço público. A missão
deste projeto é valorizar esses
colaboradores os isentando de realizar a
manutenção no espaço público, ﬁcando
a cargo do poder público e ao mesmo
tempo deixando a gestão do espaço para
esse formato de conselho, que por hora
será desenvolvido. O projeto de Lei está
na procuradoria municipal e depois
seguirá para votação na Câmara de
Mariana.
“Quero aqui agradecer imensamente
ao prefeito Du pelo apoio e investimento
no esporte, a sociedade marianense que
nos motiva e impulsiona, e claro a
secretária Municipal de Esporte em
nome de todos os colaboradores que
estão realizando um magniﬁco trabalho
para o esporte marianense. Agradeço
também o espaço cedido pelo Jornal
Panﬂetu´s pela forma maciça em que
valoriza o esporte de nossa cidade bem
c o m o i n f o r m a c o m p re c i s ã o a s
informações a nossa população”.
Finaliza o Secretário Municipal de
Desportes, Wagner Ramos.

(31) 35572566
(31) 35573715

Vamos participar!
RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 165, São José - Mariana - MG
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O melhor gás da Região!

PREFIRA SEMPRE O BOTIJÃO AZUL

O MAIS VENDIDO com total garantia de qualidade,
segurança e peso certo

Ligou....Chegou! Ligue já!
Aceitamos cartões:

Endereço: Avenida Nossa Sra. do Carmo, 876 - Mariana - MG

(31) 3558-6666 / 9 8266-5728
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM MARIANA É DISCUTIDO
EM REUNIÃO DE COMISSÃO

Na última segunda-feira, a
Comissão de Viação, da Câmara de
Mariana, que tem como membros
titulares o vereador Marcelo Macedo
(PSDB), presidente, vereadora Daniely
Alves (PR), vice-presidente, e o
vereador Deyvson Ribeiro (SD), vogal,
realizou uma reunião com os
representantes das operadoras TIM,
VIVO, CLARO e OI para discutir sobre
os serviços de telecomunicações em
Mariana e em toda sua área rural.
Estiveram presentes na reunião, a
Procuradora Municipal Inês Nezolda, o
Secretário de Obras Fábio Vieira e o
Secretário de Administração Júlio

Va s c o n c e l o s p a r a d a r s u b s í d i o s
necessários para adequação a Lei
nº2.865/2014.
A referida lei visa dar nova redação à
Lei Municipal nº 2.570/2011, que dispõe
sobre normas gerais para a Instalação de
Torres de Operadoras de Telefonia
Celular, Estações de Rádio Base e
equipamentos.
O Fábio Vieira, Secretário de Obras,
coloca a secretaria à disposição para
analisar, junto à administração e a
Procuradora do Município, Inês
Nezolda, o documento que será proposto
pelas operadoras, e pede o prazo até o dia
27 de dezembro para ser encaminhado à

Câmara.
“Vamos aguardar o prazo solicitado. O
diálogo e ações conjuntas para estreitar
laços e beneﬁciar os cidadãos

marianenses são essenciais para o bom
andamento dos serviços públicos.”,
concluiu o vereador Deyvson Ribeiro
(SD).
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Favo de
Mel
Interiores

Inauguração Favo de Mel Interiores

Sua casa com
muito estilo e
bom gosto!
No dia 17 foi
inaugurada a Favo de
Mel Interiores. Uma
Loja que traz um novo
conceito de decoração
para Mariana e
Região! Venha conferir
as novidade e deixar
sua casa ainda mais
linda e decorada!
O Natal está chegando,
nada melhor que
presentear alguém que
você ama com itens da
Favo de Mel
Interiores!

Endereço: Rua Bom Jesus - 161- Barro Preto
Telefone: (31) 3558-2139
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PRESIDENTE DO STTROP REALIZA ASSEMBLÉIA COM TRABALHADORES
DO TRANSPORTE
O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários
de Ouro Preto, Mariana e Itabirito,
Wanderson do Sindicato realizou no dia 28
de novembro, assembléia com os
trabalhadores do transporte de Asseio e
Conservação. A missão da realização da
assembléia foi a retirada da pauta de
reivindicação do exercício de vigência de
2018.
A Empresa é terceirizada da UFOP

Foto: Divulgação.

"Sindicon" em breve, o sindicato dos
rodoviários informará através de seu site e
redes sócias o andamento das negociações.
“Precisamos encontrar o melhor
caminho para os nossos associados, a meta
do sindicato é proporcionar e lutar pelos
direitos da classe, minha missão é
evidenciar e valorizar nossos trabalhadores
para que eles tenham seus direitos pleno e
assegurado”, comentou o presidente
Wanderson.

CÂMARA DE OURO PRETO SOLICITA AO DEER MELHORIAS PARA SANTO
ANTÔNIO DO LEITE
Com o objetivo de dar continuidade
às buscas por melhorias em trechos e vias de
Ouro Preto e distritos, o presidente da
Câmara, Wander Albuquerque (PDT), e os
vereadores Regina Braga (PSDB) e Vantuir
Silva (SD) reuniram-se na última sextafeira (24) com o vice-diretor geral do
Departamento de Ediﬁcações e Estradas de
Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG),
Dario Rutier Duarte. O objetivo foi
apresentar algumas demandas do
município, especialmente em alguns
trechos que dão acesso a Santo Antônio do
Leite.
“Trouxeram a solicitação da
pavimentação da travessia urbana no
distrito de Santo Antônio do Leite e também
o problema de desvio de tráﬁco pesado da
BR-040. Nesse sentido, eu assumi o
compromisso de mandar um engenheiro
fazer uma vistoria no projeto que já foi feito
pela Prefeitura e para aprovação interna do

DEER e depois submetê-lo ao secretário de
obras e, principalmente, ao governador do
Estado. Com relação ao desvio de tráfego,
vai o engenheiro do setor de segurança
rodoviário para fazer uma reunião e
discutir o assunto para nos apresentar a
proposta”, explica Dario.
Wander Albuquerque explicou a
situação: “Mais uma reunião que a Câmara
de Ouro Preto solicita. Hoje, nossa maior
reivindicação foi o trecho do distrito de
Santo Antônio do Leite, no alto do Boa
Vista, onde as pessoas têm sofrido
constantemente na época de seca, que tem
poeira, já no período de chuva tem barro.
Ficamos satisfeitos com a reunião e
continuaremos na busca por esses
benefícios para o distrito”.
A reunião contou com a presença
de quatro moradores do distrito, que estão
acompanhando o caso e apresentaram o
problema aos edis. O vice-presidente da

ELETROMAR
Luz para sua vida
Lâmpadas de LED com até 40% de desconto
Luminária plafon 25cm para 01 lâmpada

Lâmpada de LED 7W só

VENHA NOS
VISITAR!

R$19,99

R$9,99

Melhores marcas..
Melhores preços.. E MUITO

MAIS...

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

Associação de Moradores de Santo Antônio
do Leite, Raimundo Nonato, salienta que:
“Nós solicitamos a melhoria do trecho que
liga Santo Antônio do Leite até Engenheiro
Corrêa, cerca de 600 metros, com
pavimentação. Essa estrada, no período de
chuva, tem barro, mas, na seca, é de muita
poeira, incomoda muitos vizinhos. Tem
pessoas que moram próximo à estrada e que
convivem com isso por muitos anos”.
A vereadora Regina Braga
parabenizou os moradores do distrito.
“Quero parabenizar a movimentação da
comunidade de Santo Antônio do Leite, os
moradores, o Alto da Boa Vista, junto à
associação comunitária, e a Câmara
fazendo a parte dela, mais uma vez ao
DEER. Estamos buscando uma parceria
entre o órgão, Legislativo, Prefeitura e
empresa. Esperamos que resolva esse
sofrimento que vem de muitos anos. Vamos
continuar trabalhando e correndo atrás.

Saímos com esperança, uma vez que é um
trecho tão pequeno”.
O vereador Vantuir (SD) ressaltou
a importância do órgão realizar uma visita
no local em questão.
“O DEER realizará uma visita para
dar agilidade e tirar o sofrimento daquele
povo com a poeira; quando não é poeira, é
barro. Tomara que aconteça o mais breve
possível para solucionar esse problema
dentro do distrito de Santo Antônio do
Leite”.
Os vereadores aguardam a visita
do órgão ao local para avaliar o que poderá
ser feito para o trecho. A data da visita ainda
não foi deﬁnida e será amplamente
divulgada. Também participaram do
encontro o secretário municipal de Defesa
Social, Antônio Ramos, e os moradores de
Santo Antônio do Leite, Lucilene Alves,
Maria da Conceição Teixeira, Rosânia
Garcia e Marcelo Barros.
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CLUBE OSQUINDÔ E PROGRAMA LOUCOS POR LEITURA SÃO FINALISTAS DA
2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO IPL - RETRATOS DA LEITURA
Premiação acontece no dia 04 de dezembro, em São Paulo, e reunirá vencedores, especialistas e representantes das entidades do livro.
O Instituto Pró-Livro - IPL criado
pelas entidades do livro –
ABRELIVROS, Câmara Brasileira do
Livro (CBL) e Sindicato Nacional dos
Editores de Livros (SNEL), que desde o
início das suas atividades, em 2007,
propõem iniciativas exitosas visando
fomentar a leitura, difundir o livro e
transformar o Brasil em um país de
leitores, tem o prazer de apresentar os
ﬁnalistas da segunda edição do Prêmio
IPL - Retratos da Leitura.
O principal objetivo da
premiação é promover e difundir
experiências para que ganhem amplitude
e investimentos, orientem políticas
públicas e inspirem outras iniciativas
pelo Brasil. O Prêmio tem por ﬁnalidade,
também, reconhecer e homenagear
organizações que promovem práticas de
fomento à leitura.
“De acordo com a Pesquisa
Retratos da Leitura no Brasil, o país é

Foto: Divulgação

constituído por 56% de leitores com cinco
anos ou mais* – ou seja, 104,7 milhões de
l e i t o re s ” , c o m e n t a Z o a r a F a i l l a ,
coordenadora da pesquisa. “Temos ainda
muito a fazer para que os 44% de não
adeptos possam descobrir o prazer de ler.
Além desse amplo diagnóstico sobre a
situação da leitura no país, o IPL espera,
com o Prêmio, identiﬁcar e criar soluções
para ampliar o número de leitores no
Brasil”.
Embora o prêmio seja muito novo-

ainda não completou um ano desde o seu
lançamento – já tem mostrado bons
resultados para o Instituto Pró-livro:
atingindo na Plataforma Pró- Livro (site que
mapeia e recebe os cadastros dos
projetos)mais de 10 mil acessos durante o
mês de inscrições; 300 usuários com projetos
cadastrados na Plataforma e 114 projetos
H A B I L I TA D O S ( a t e n d e r a m a o
Regulamento e às Categorias deﬁnidas) para
concorrer ao Prêmio.
A Comissão de avaliadores que

selecionou os ﬁnalistas foi formada por
especialistas representando as categorias do
Prêmio: Dolores Prades (Revista Emília premiada 1ª edição), Iracema Santos do
Nascimento (USP- Literatura/formação
Leitora e consultora do Prêmio UNICEF),
Janine Durand (colaboradora do Instituto
C&A), Roberto Catelli (Ação Educativa),
Alex Criado (jornalista- professor
universitário -USP), Volnei Canônica
(Instituto Quindin) e Zoara Failla
(coordenação do IPL).
“Nesta segunda edição também
serão homenageados os projetos que,
segundo os especialistas, atenderam aos
principais critérios que orientaram essa
i n d i c a ç ã o , c o m o : re c o n h e c i m e n t o ,
relevância, abrangência, continuidade,
história e inovação”, aﬁrma Zoara Failla.
O evento de Premiação para entrega
de Selo a todos os ﬁnalistas e de Troféu a três
premiados por Categoria, vai acontecer dia
04 de dezembro de 2017, no Unibes Cultural,
em São Paulo.
Agende!

COM INÍCIO DAS CHUVAS SAAE MARIANA RECEBE MENOS DE 8% DE
PEDIDOS DE CAMINHÃO PIPA
A falta de chuvas assolou Minas Gerais
por dois meses e ameaçou
signiﬁcativamente o abastecimento de
água no município de Mariana. A estiagem
foi tanta que causou a emissão de alerta do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

(SAAE) pedindo que os moradores
economizassem água.
Toda essa situação foi sentida
dentro da autarquia com a enorme
quantidade de ordens de serviços abertos
pelos usuários do sistema solicitando

abastecimento suplementar e notiﬁcando a
falta d'água em diversos bairros e distritos.
Com a chegada das chuvas no mês
de novembro foram recebidos menos de
8% de reclamações de falta de água, se
comparado com o mês de setembro que foi

o mais crítico.
O SAAE Mariana ainda salienta
que, mesmo com a chegada do período
chuvoso, é necessário manter a economia
de água, pois o sistema de fornecimento
melhorou, mas ainda não está no seu auge.
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TRABALHADOR QUE RECEBER MENOS QUE O MÍNIMO DEVERÁ
PAGAR A RECEITA DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇÃO
As novas regras trabalhistas permitem que as empresas contratem trabalhadores esporadicamente
A Receita Federal publicou no
Diário Oﬁcial da União nesta segundafeira (27) instrução normativa que
regulamenta a forma como o trabalhador
que receber menos que um salário
mínimo em determinado mês deve fazer.
A reforma trabalhista, feita pela
Lei nº 13.467 de 2017, trouxe a
possibilidade de o segurado empregado
receber valor mensal inferior ao salário
mínimo, como no caso de trabalho
intermitente.
Nestes casos, o trabalhador terá
que complementar a contribuição à
Receita para atingir o índice de
contribuição daquele período. A
alíquota ﬁcou deﬁnida em 8% e o
empregado terá até o dia 20 do mês para
efetuar o pagamento.
Na prática, o Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) RFB nº 6, deﬁne o
seguinte: o empregado deverá, no mês
em que receber menos que o salário

mínimo, aplicar sobre a diferença na
contribuição a alíquota de 8% e efetuar o
pagamento do próprio bolso.
Por exemplo: se neste mês o
empregado receber R$ 837, ele deverá,
até o dia 20 do próximo mês, pagar à
Previdência 8% sobre os R$ 100 da
diferença entre o recebido e o valor do
salário mínimo, atualmente em R$ 937.

De acordo com a receita, se não ocorrer
essa complementação o mês não será
computado como tempo de serviço.
“Não será computado como
tempo de contribuição para ﬁns
p re v i d e n c i á r i o s , i n c l u s i v e p a r a
manutenção da condição de segurado
do Regime Geral de Previdência Social

(RGPS) e cumprimento de prazo de
carência para concessão de benefícios
previdenciários, o mês em que a
remuneração recebida pelo segurado
tenha sido inferior ao salário mínimo
mensal e não tenha sido efetuado o
re c o l h i m e n t o d a c o n t r i b u i ç ã o
previdenciária complementar”, aﬁrma
o texto do ato da Receita Federal.
As novas regras trabalhistas
permitem que as empresas contratem
trabalhadores esporadicamente. Dessa
forma, o pagamento pode ocorrer
apenas pelos dias trabalhados o que
pode resultar em remuneração menor
que o mínimo. Anteriormente ao novo
texto, a lei permitia apenas contrato de
25 horas, que era a menor modalidade. A
nova legislação, no entanto, não
estabelece quantidade mínima de horas.
Na prática, o trabalhador pode ser
contratado por serviços por duas horas
semanais, por exemplo.

Alugue pelo melhor preço
Melhor atendimento
Conforto em atender bem!

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 398 - Vila do Carmo, Mariana
Telefone: (31) 3557-3961

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

Hotel Pousada Azul
Empresarial

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
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PELA PRIMEIRA VEZ OURO PRETO RECEBE RECURSO
DO ICMS TURÍSTICO
Com nota máxima, Ouro Preto vai receber pela
primeira vez os recursos do ICMS Turístico. O
município que integra o Circuito do Ouro obteve 10,
que é a pontuação máxima dada pela Secretaria de
Estado de Turismo de Minas Gerais para a organização
turística na cidade.
O ICMS Turístico é o incentivo que devolve
aos municípios mineiros uma boa parcela de recursos
do tributo, abastecendo os Fundos Municipais de
Turismo e motivando o desenvolvimento do turismo
local por meio de ações e projetos. O recurso é
garantido por lei estadual, que destina parte da
arrecadação do tributo para fundos de turismo.
Para receber o ICMS Turístico, os municípios
inscritos devem atender a alguns requisitos, como ter
implementada uma política pública de turismo, um
plano municipal de turismo e estar integrado a um
circuito, no caso de Ouro Preto, é o Circuito do Ouro, o
qual o secretário de Turismo, Indústria e Comércio de
Ouro Preto, Felipe Guerra toma posse como novo
presidente do circuito nesta semana.
Felipe destaca a conquista: “é uma felicidade
muito grande receber pela primeira vez o ICMS
turístico. Para Ouro Preto, que é uma cidade indutora,
sinto que ﬁzemos nosso dever de casa, entrando em
consonância com o Estado. Obtivemos a nota máxima,
o que demonstra o trabalho da Secretaria de

Turismo de Ouro Preto. É uma satisfação muito
grande obter esta conquista, mesmo em um
momento de crise. Aproveito para parabenizar os
proﬁssionais que trabalham na Secretaria de
Turismo, com destaque à turismóloga, Fabiana
Nonato, que vem fazendo este trabalho
primorosamente ao longo dos anos”, enfatiza.
Para Fabiana Nonato, atender pela

Foto: Divulgação Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio - Patrícia Souza

primeira vez todos os critérios para a habilitação
do ICMS é um grande feito para o
desenvolvimento sustentável do turismo em Ouro
Preto.
“Este resultado comprova o quanto avançamos
nas Políticas Públicas de Turismo. Sabemos que

ainda há muito o que fazer, mas estamos trilhando
no caminho certo. Agora, a nossa
responsabilidade aumenta mais. Somos o destino
indutor do Turismo em Minas Gerais e, hoje,
consagramos com êxito. Parabéns Ouro Preto!”,
ressalta.
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Memória , Cultura e educação,

com Marly Moysés, educadora
e Presidente da Confraria das
Gaveteiras

Confraria
Das
Gaveteiras

ABENÇOADA LIÇÃO
Marly Moysés S. Araujo
Conheci frei Cláudio nos anos 80, quando após
deixar o cargo de diretora do Departamento de Ensino de 1º
Grau da Secretaria de Estado da Educação, passei a
integrar, a convite do saudoso professor Marcos Noronha,
ex-bispo de Itabira que também deixara a Superintendência
da Educação, a equipe multidisciplinar do Programa de
Desenvolvimento de Comunidades (PRODECOM), da
Secretaria de Estado de Planejamento.
Criado na gestão do secretário Paulo Haddad e tendo
como seu executivo o economista Dilson Cosme Ramos, o
PRODECOM foi a mais bela, democrática e bem-sucedida
iniciativa do governo no campo da mobilização e inclusão
social em Minas.
Éramos uma pequena equipe, integrada por proﬁssionais
de arquitetura, sociologia, pedagogia, assistência social e
engenharia, e tínhamos a missão de atuar, em parceria com
as comunidades de menor renda, nos aglomerados da
capital e comunidades urbanas e rurais do interior, na
execução de projetos de melhorias urbanas, além de nos

caber discutir com as associações comunitárias demandas
relativas à educação, saúde, saneamento básico, enﬁm, ao
cotidiano das comunidades.
Durante um encontro no morro do Papagaio, ouvi, de uma
participante, entusiástica referência à obra de frei Cláudio no
Acaba Mundo.
Moradora da Serra, eu frequentava a igreja de Santana, e ali,
de novo, alguém mencionou frei Cláudio. No domingo
seguinte, lá estava eu na igreja do Carmo. Lembro-me de que,
na segunda-feira, iríamos pela primeira vez à Vila Marçola. Ao
ﬁnal da missa, minha emoção era tanta, após ouvir frei
Cláudio, que cheguei a perder o foco do motivo que me levara
ali.
Quando consegui falar-lhe, ele me ouviu pacientemente. Ao
ﬁnal, bondoso, me disse mais ou menos o seguinte: vá com o
coração aberto, minha ﬁlha, e ouça, ouça sem pressa. Você não
terá todas as respostas sempre. Mas se chamada por Deus para
essa missão é um bom começo. O ﬁm, seu compromisso de
cristã, é que vai ditar. Vá com Deus.

E eu fui. Na volta para casa, anotei e procurei seguir o que
ouvi. Ainda hoje me lembro, com saudade, das reuniões a
céu aberto, noite adentro, com líderes comunitários na Vila
Cemig, no Cafezal, na cidade de Oliveira e em dezenas de
lugares por onde andamos. Cerca de mil projetos, na capital
e no interior, levaram, em dois anos, a marca do
PRODECOM e, sobretudo, mantiveram mobilizadas as
comunidades, que descobriram sua própria força e a
importância da conquista de sua autonomia. As palavras de
frei Cláudio eram presença constante em minha memória.
Mas o sonho acabou. O governo seguinte mudou o
PRODECOM para a Secretaria de Estado do Trabalho e
conseguiu desmobilizar as lideranças comunitárias,
distribuindo cesta básica para o povo.
Devo a frei Cláudio, esse guerreiro do bem, a abençoada
lição. Fiz grandes amigos nas comunidades e com eles
aprendi muito. Meus ﬁlhos, hoje casados, moram no bairro
Sion e são seus paroquianos. De Mariana, onde vivo, peço a
Deus que continuem sendo.

AGRICULTURA FAMILIAR RECEBE INVESTIMENTO PESADO PARA OS ALUNOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS
As Secretarias de Desenvolvimento
Rural e Educação da Prefeitura, em parceria com
a Emater – MG atuam no Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). A lei nº 11.947,
instituída em 2009, garante que 30% do valor
repassado do PNAE deve ser investido na
compra de produtos advindos da agricultura
familiar, mas a Prefeitura de Mariana investe em
torno de 60%, ou seja, o dobro. O total investido
neste ano chega a mais de 470 mil reais.
Os produtos são destinados aos alunos da

rede municipal de educação, levando comida de
qualidade e sem agrotóxico. Os produtores usam
processos naturais para plantar, cultivar e extrair
os alimentos. Isso quer dizer que o processo não
agride o meio ambiente. O uso de agrotóxicos e
outros agentes químicos também não são
permitidos. Assim, solo, rio, fauna e ﬂora não
correm risco de ser contaminados
acidentalmente.
A iniciativa é boa também para os
fornecedores, os agricultores familiares de nosso

município. Eles se organizam em associações –
ou outras formas individuais-, e participam de
licitação, denominada Chamada Pública. São
mais de 50 famílias participantes que produzem
frutas, ovos, quitandas, mel, café, verduras e
legumes. As entregas são feitas semanalmente
nas escolas. “É muito importante pra gente
participar deste projeto. Além de conseguirmos
vender os produtos, eles são sem agrotóxicos,
plantados com muito amor para as crianças”,
aﬁrmou Nilza Trindade de Oliveira, produtora

rural.
Segundo o Secretário interino de
Desenvolvimento Rural, Wander Moreira Alves,
o programa evita a migração dos agricultores. “A
iniciativa evita o êxodo Rural e atua como
gerador de emprego e renda no campo, além de
fornecer alimentos de qualidades às crianças de
nossa rede municipal”. Para mais informações, a
Secretaria de Desenvolvimento Rural é
localizada no Centro de Convenções - Praça JK,
sem nº. O Telefone é: (31) 3558-4173.

Qualidade e Elegância

E-mail: alumixvendas@hotmail.com

Rua das Bromélias, 155- Jardim dos Inconfidentes
Telefone: (31) 3558-1488 / www.alumixvidracaria.com.br

Faça parte da melhor
internet da cidade
de Mariana, ligue e
faça já sua assinatura
pelo telefone
(31) 3558-5352.

E-mail: marmorariamariana@marmorariacascudo.com.br

Rua: Hélvio Moreira Morais, nº 70 - Vila do Carmo
Mariana - MG - Cep: 35420-000

Rua Wenceslau Braz, 337 – Centro – Mariana
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OURO PRETO ELEGE NOVA CHAPA DA ACEOP
PARA O PRÓXIMO BIÊNIO

Foto: Comunicação ACEOP

Na terça-feira (28) ocorreu, na
sede da Associação Comercial e
Empresarial de Ouro Preto, a
eleição pra deﬁnir a gestão do
próximo biênio 2018/2019. Com
chapa única, a eleição foi deﬁnida
com vinte e dois (22) associados
presentes, dos quais vinte (20)
foram votantes.
A gestão eleita para o
próximo biênio 2018/2019 é
composta pelo atual vicepresidente da ACEOP, Paulo
Raimundo Ferreira, que dará
continuidade ao trabalho que vem

Rodovia MG 129 - 160 - Gogô - Mariana
(31) 9 8795-8003

realizando na Associação, em
conjunto com nova Diretoria e novo
Conselho Fiscal. O vice-presidente
agradeceu pela conﬁança
depositada nele e aﬁrmou que
reforçará o espirito administrativo
da Casa em sua gestão.
A chapa eleita é composta
por: Valmir Maximiano, Raimundo
S a r a i v a , Wa l k i r i a C a r v a l h o ,
Cláudio Carneiro e Richer Lucas
que são vice-presidentes; Márcio
Faria, Carolina Niquini, Cláudia
Santos, Miguel Filho, José Sávio
Queiroz, Natalino de Figueiredo,

João Bernardo de Souza, José
Henrique Braga, Ronaldo Dutra,
G e n i l d a G o l i a , Wa n d e r s o n
Carvalho, Filipe Lage, Edigar
Moreira, Maria das Graças Alvares
e Reinaldo Cesar Silveira que são
diretores; João Torquato, Leto
Lopes e José Hilário Júnior que são
titulares do conselho ﬁscal; Claudio
Luiz Neves, Euro Teixeira e Sônia
Maria Vianna de Oliveira que são
suplentes do conselho ﬁscal.
A nova Diretoria e o novo
Conselho Fiscal tomam posse em
29 de janeiro de 2018

ESTÁ ABERTA ATÉ O DIA 4 DE DEZEMBRO A
CONSULTA PÚBLICA SOBRE TARIFAS DE ÁGUA E
ESGOTO EM MARIANA
Está aberta até o dia 4 de
dezembro a Consulta Pública do
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico da Zona da
Mata de Minas Gerais (CISAB ZM)
para dar total transparência e
permitir que os moradores de
Mariana estejam por dentro e
respondam o questionário sobre a

tarifação do saneamento básico do
município de Mariana.
Este estudo tem sido
pensado para buscar a autonomia
ﬁnanceira para o SAAE Mariana,
visto que, com recursos internos,
através de estrutura e níveis
tarifários adequados, o saneamento
do município poderá ter

investimentos na melhoria dos
serviços prestados ao município.
Os interessados em
participar da Consulta Pública
podem acessar o relatório para
análise e também encaminhar seus
comentários e sugestões pelos sites:
w w w. m a r i a n a . m g . g o v. b r o u
www.cisab.com.br. Participe!

NESTA SEGUNDA-FEIRA COMEÇA AS INSCRIÇÕES
ARA CURSINHO PRÉ-ENEM 2018
Avenida Manoel Leandro Corrêa -Nº 391 Centro - Mariana

(31) 3557-4411

Você que vai fazer o Enem
em 2018, as inscrições para a prova
de seleção do cursinho Pré- Enem
Municipal acontece do dia 4 a 15 de
dezembro na Escola Municipal
Dom Oscar de Oliveira, de 14h30
às 21h30. Para se inscrever você
deve levar seu documento de
identidade, CPF, histórico escolar e
uma foto 3x4. A prova de seleção
acontece no dia 4 de fevereiro de
2018, às 8h no mesmo local das
inscrições.
Após a aprovação, os
alunos podem realizar as
matrículas do dia 19 a 28 de na
secretaria da escola e as aulas se
iniciam no dia 01 de março de

2018. O cursinho é uma iniciativa
da Prefeitura de Mariana, por meio
da Secretaria de Educação, com o
intuito de preparar os alunos da
rede pública que já se formaram ou
ainda vão se formar para o Exame

Fermar Serralheria
Éder

31| 9 8467-6764

Rua Paraná, 189 - Colina - Mariana - MG

Nacional do Ensino Médio – Enem,
principal porta de entrada para
Universidades públicas e cursos
técnicos proﬁssionalizantes em
todo país. Para mais informações
ligue 3557-9030.
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NA PRIMAZ C OM
VANDERLEY LÚCIO
VEM AÍ A ELEIÇÃO PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA LIGA ESPORTIVA DE MARIANA.
LIGA ESPORTIVA DE MARIANA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
Liga Esportiva de Mariana – LEMA, através de sua Diretoria, devidamente representada Pelo seu Presidente, Sr. Adilson José Carneiro, em consonância com o estabelecido pelo
Estatuto da instituição referenciada, convoca todos os Presidentes dos clubes ﬁliados para participação no processo de eleição para Diretoria, gestão 2018 /2021. Conforme previsto
no Estatuto, podem votar somente os Presidentes dos clubes ﬁliados ou um representante indicado munido de seus documentos juntamente com uma procuração registrada em
cartório, desde que estejam em dia com suas obrigações para com a LEMA. A inscrição das chapas deverá ser apresentada, enviado juntamente com esse edital de convocação, onde
conste obrigatoriamente a assinatura e qualiﬁcação completa de cada candidato, bem como a indicação do associado que ﬁgurará, para todos os efeitos, como representante da
chapa. A inscrição das chapa deverá ser realizada dentro do prazo previsto neste Edital, com entrega dos documentos na sede da LEMA. Desta forma, A LEMA convoca todos os
Filiados para participarem das eleições para nova Diretoria.
Cronograma:
1) Período para inscrição da Chapa: 27/11/217 a 15/12/2017
2) Data para homologação das Chapas: 19/12/2017
3) Divulgação do deferimento das inscrições: 21/12/2017
4) data da Eleição: 27/12/2017 às 18:00 início da votação às 19:00 termino da votação na sede da Liga Esportiva de Mariana, não haverá atraso a Urna será fecha as 19:01min.
Atenciosamente,
ADILSON JOSÉ CARNEIRO
PRESIDENTE – LEMA

ANGELA APARECIDA DE ARAÚJO
SECRETARIA

MAIS UM EVENTO ESPORTIVO REALIZADO EM MARIANA – VI ETAPA DA COPA INTEGRAÇÃO.
Realizado entre os dias 24, 25 e 26 de novembro, a VI Edição da Copa Integração, competição de FUTSAL, nas categorias sub 15 e sub 17 masculino e feminino livre. A competição
contou com a participação de 24 equipes das cidades de Mariana, Ouro Preto, itabirito, Sete Lagoas, Nova Serrana, Vespasiano e Belo Horizonte.

NA CATEGORIA SUB 15 A EQUIPE
MARIANENSE GOLD LION FOI A CAMPEÃ.

ORION - EQUIPE CAMPEÃ NA
CATEGORIA SUB 17.

Na categoria Feminino a equipe
campeã foi Style.

O projeto Social Gold Lion com a participação
de duas categorias na VI Copa integração, além
de conquistar o primeiro lugar na categoria Sub
15, a equipe da categoria Sub 17 ﬁcou em 3º
lugar.
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Todas as diculdades, todos os nais, são oportunidades para recomeçar, para renovar, e enquanto houver vida,
esperança e capacidade para lutar, tudo o que você desejar, sonhar, você pode alcançar, o segredo está em nunca
desistir!

Dica da Lê ..

Água para uma pele bonita: um spray de água mineral ou água de coco pode ser usado no rosto para
ajudar a manter a pele com uma boa aparência. Outra boa dica é mergulhar o rosto em água gelada para
ajudar a esconder olheiras, inamações e inchaços.

Design de sombrancelhas: Mara Anjos

A arte de fazer sobrancelhas começou quando eu tinha
apenas 13 anos. Fazia das minhas vizinhas e irmãos. Nada
de mais, porém daí já se notava um "jeitinho pra isso".
Trabalhei em um pequeno salão de beleza por volta dos 14
anos, fazia de tudo lá principalmente sobrancelhas; nunca
havia feito cursos apenas fazia.. Depois comecei atender
nas casas aleatoriamente. Após alguns anos entrei pra
universidade e pensei que iria parar, mas foi ao contrário,
lá comecei fazer das minhas colegas, professoras e
funcionários; nesse momento estava trabalhando no salão
da Belinha uma grande pessoa, ﬁquei por quase três anos
lá; a partir de então Fiz cursos de aperfeiçoamento criei
uma página no Facebook e postava alguns trabalhos. Mas
a vontade de aprender foi além, fui pra conselheiro
Lafaiete ﬁz um curso de micropigmentação; comprei
todos materiais e meus pais me ofereceram a parte da
frente da casa deles pra eu trabalhar, então abro o Studio
Mara Anjos em Setembro de 2016, uma grande
realização, os atendimentos só aumentaram e me sinto
super realizada até aqui! a cada sorriso de uma cliente
feliz com meu trabalho é uma satisfação enorme. Deus me
abençoou muito me dando capacidade e oportunidade. E a
vontade de aprender mais para oferecer o melhor, anda
comigo todo dia.

Um #tbt fantástico da festa Safari do Théo! Que festa
maravilhosa e muito divertida! Parabéns aos papais Bruna
e Vandinho por essa família linda e abençoada!

‘’...como é bom ter você.. ‘’ , escreveu Franciele
Mendes para seu namorado Thiago Marião.

Juliana e Cecília curtindo bastante a viajem
no Ceará! Olha o sorriso de felicidade!
Divirtam-se meninas!

João Vicente é o aniversariante deste sábado dia 02/12
quando irá completar 9 anos de idade, que Deus
abençoe e ilumine sempre seus caminhos! Muito
sucesso e felicidades!

Carlos Sagat, da Brutos Muay Thai, campeão da
VII Copa Kaladans Figth, na cidade de Luz/MG.
Garantiu vaga para o mundial de Muay Thai na
Argentina, em 2018

Visitas especiais na residência do Jornal Panetu’s!
Presença vip em nossa coluna social do nobre
Dr. Rodrigo Marinho, Cláudia Marinho, Tetê e Têra Vereador e Presidentes da Câmara de Mariana,
Parentes queridos do Diretor Fundador, Angelo Seram!
Fernando Sampaio.

Elegância com Estilo
Rua Jorge Marques, 177 - Bairro Colina - Mariana - MG

