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“POR DENTRO DO DIREITO”

Editorial, por Cassiano Aguilar -

Diretor de Redação / Jornalista Responsável 20.483

com Juliana Melo Franco Gomes de Almeida

A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR
Se considerarmos que ensinar pode ser um
sinônimo de educar, temos que educação é toda
inﬂuência exercida por um Espírito sobre outro,
no sentido de despertar um processo de
evolução. Educar é, pois elevar, estimular a
busca da perfeição, despertar a consciência,
facilitar o progresso integral do ser e essa
relação educativa pode se dar em qualquer
relação humana, ou seja, não ocorre apenas
entre o adulto e a criança.
Pode até ser invertida: uma criança
pode educar um adulto, na medida em que,
sendo um Espírito mais evoluído, produza uma
inﬂuência benéﬁca sobre ele.
Enﬁm, toda vez que um ser humano
desperta algo bom no outro se dá um ato de
Educação, tenham disso os protagonistas
consciência ou não e quando se fala de
educação, se evidencia o papel do professor no
contexto socioeducativo. Educar é uma tarefa
complexa, que exige uma carga intelectual
vasta, que exige muitas vezes o saber encarar
situações, o saber trabalhar com determinado
contexto, o encarar desaﬁos.
O papel do professor já não é há
muito tempo a mesma do passado, pois antes
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É PERMITIDA A IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA
(ASTREINTES) A ENTE PÚBLICO PARA
COMPELI-LO A FORNECER MEDICAMENTO

ele detinha “todo” conhecimento e passava aos
seus alunos aquilo que havia estudado sem
reﬂexão ou visão crítica dos conteúdos. Hoje,
felizmente, podemos e devemos ensinar nossos
alunos a pensar, a questionar e a aprender a
discernir, para que possam construir opiniões
próprias.
O poder da educação é proporcional à
grandeza do amor do educador pelo educando,
à sua capacidade de renúncia e doação, ao seu
interesse legítimo pela felicidade do outro. A
educação é tanto mais poderosa quanto mais
reconhece a liberdade do educando de aceitar
ou não a sua inﬂuência. Esse reconhecimento
não é indiferença, pois o poder da educação é
também proporcional ao esforço empregado
para ajudar o educando a encontrar seus
caminhos.
Portanto, vale ressaltar a necessidade
da valorização, incentivo e demais empenhos
para que essa classe seja amplamente digna e
merecedora dos mais nobres aplausos. Em
Mariana precisamos olhar com bons olhos
nossos educadores, estão desvalorizados e
podem até mesmo perder direitos, não vamos
permitir que isso aconteça em nossa cidade.

Em recurso especial representativo de
controvérsia, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu sobre a possibilidade de imposição de
multa diária (astreintes) a ente público a ﬁm de
compeli-lo a fornecer medicamento a pessoa sem
recursos ﬁnanceiros.
No caso em julgamento, uma mulher
requereu a condenação do Estado do Rio
Grande do Sul na obrigação de fornecer
medicamento de uso contínuo para o
tratamento de glaucoma primário de ângulo
aberto. A pretensão chegou ao STJ e foi
acolhida para conﬁrmar a imposição de multa
diária à Fazenda Pública.
O acórdão relembrou que a função
das astreintes é forçar que o devedor cumpra a
obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi
imposta, incidindo esse ônus a partir da
ciência do obrigado e da sua negativa de
adimplir a obrigação voluntariamente.
E o fato de a condenação se dar

FALA SÉRIO? – com

contra a Fazenda Pública não é suﬁciente para
afastar a imposição da multa. Pelo contrário:
em se tratando do direito à saúde, com maior
razão deve ser aplicado, em desfavor do ente
público devedor, o preceito cominatório, sob
pena de ser subvertida garantia fundamental.
Diante desses argumentos, a
jurisprudência do STJ, em reiterados
precedentes, admitiu a imposição de multa
cominatória (astreintes), Ex oﬁcio ou a
requerimento da parte, a ﬁm de compelir o
devedor a adimplir a obrigação de fazer, não
importando que esse devedor seja a Fazenda
Pública.
Se você cidadão que não possui
condições ﬁnanceiras para comprar os
remédios que precisa, o Estado e ou o
Município tem a obrigação de fornecer.
Caso os entes públicos se neguem a
fornecê-los, ingresse judicialmente para ver o
seu direito ser respeitado.

Darcy Pereira de Carvalho

VIRANDO ROTINA!
A Câmara Municipal de Mariana continua a
“choramingar” com as ações da Fundação Renova.
Fundação criada para reparar os danos do rompimento
da barragem do Fundão, ocorrido em Mariana/MG.
Nossos edis manifestam-se como se desconhecesse a
realidade e a extensão dos danos provocados pelo
acidente (versão Empresa) ou crime (versão MP).
Querem e pedem sempre mais, sem apresentar nada
em contrapartida. A palavra-chave é dinheiro. Numa
linguagem mais requintada denomina-se “recurso”.
Querem recursos! O mais interessante é ouvirmos
discursos veementes na busca diuturna por
transparência dos atos por ela (Renova) praticados nos
limites municipais. Exigem (os edis) critérios “claros”
para contratação de pessoal. A Câmara faz processo
seletivo para empregar ou, pelo menos, ﬁscaliza os
processos realizados pelo Município? A Fundação
estaria usando carros emplacados em Belo Horizonte.
Alguém conseguiria, pelo menos, identiﬁcar algum
veículo a “serviço da Câmara” que circule pelas nossas

ruas? Singelo questionamento, nada além disso!
NÃO SE PODE ELOGIAR
O Brasil gasta R$ 372 bilhões por ano em
segurança pública ou privada. São 60 mil mortes no
mesmo período em sua maioria jovens. Índices de
guerra civil! Esse é o “quadro negro” da realidade
brasileira. Na contramão dos dados nacionais, nosso
Prefeito “sob judice” aﬁrmou, julgo eu, tendo como
referência a Revista EXAME (que por sua vez se
respaldou no ranking Connected Smart Cities), que
nossa cidade é a quarta cidade mais segura do País. Nas
informações extraídas no google, esse ranking tem
como foco de pesquisa, analisar cidades “inteligentes,
humanas e sustentáveis”. Fiquei cabreiro ao saber que
éramos tudo isso! Ele (o ranking) considera
“inúmeros” critérios, dos quais a baixa “taxa de
homicídios” se destaca. Para nossa surpresa e na
“contramão da contramão”, os números divulgados
pelo ranking da “boca do povo”, os fatos desmentem

Receitas e Temperos

Por Cassiano Aguilar

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES
200g ﬁlé-mignon picado em cubos bem
pequenos
1/4 unidade cebola média picada
1 colher (chá) alcaparras picadas
1 colher (chá) salsinha picada
1 colher (chá) azeite extravirgem
1 colher (chá) mostarda de Dijon
1 colher (chá) molho inglês
1 colher (chá) ketchup
1 colher (chá) conhaque
1 unidade gema de ovo
4 gotas tabasco
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CADÊ A CONSTERNAÇÃO?
Você soube o que aconteceu em Somália?
Somália! Acho que já ouvi falar nele. Não era um
jogador de futebol? Talvez possa ser essa a principal
reação de muitos que lerem minha “coluna” agora em
formato “quadrado” (trocadilhozinho para relaxar!).
Estamos falando de um país que detém o título de “um
dos mais pobres do mundo”, No sábado (14 de
outubro) um atentado terrorista matou (os números são
contraditórios entre as agencias de notícias) mais de
350 pessoas, deixando outros 600 feridos. O que isso

signiﬁca? Quase nada! Sim, quase nada. As emissoras
de TV's não entraram no ar com “plantões exclusivos”,
nem alongaram suas transmissões e reportagens sobre
o ocorrido. Não se ouviram falar em “notas de
condolências ou repúdio” por parte dos grandes líderes
políticos. O conselho de segurança da ONU não se
reuniu em caráter emergencial. A apresentadora Ana
Paula Araújo (do Bom Dia Brasil) não se expressou,
para situações de atentados terroristas, com o seu
tradicional “que triste!” ou “uma tragédia!”. Aﬁnal
estamos falando da Somália. Um país “quase nada”,
que tem uma capital chamada Mogadíscio, não merece
outro tratamento que não seja “quase ignorado”, Já
imaginaram os efeitos com tamanho número de mortos
e feridos numa Paris, Madri ou Londres?

Comentários, sugestões, críticas ou mandado de
condução coercitiva: darcypc60@gmail.com

REFLEXÃO JORNAL PANFLETU´S

Pimenta-do-Reino moída na hora
a gosto
Sal a gosto

STEAK TARTARE

um tanto quanto essa segurança na Primaz das Gerais.
Tivemos uma série de homicídios nas duas ou três
últimas semanas. Se não me falha a memória foram
cinco. Não sou especialista na questão, mas esses
“outros dados” já seriam elevados para uma cidade do
nosso porte. Que possamos voltar aos bons índices da
Connected Smart Cities!

Separe duas tigelas com
diâmetros diferentes;
Coloque pedras de gelo na tigela
maior e, por cima, encaixe a de
tamanho menor com os cubos de
carne dentro;
Em seguida, acrescente os outros
ingredientes, exceto o azeite, e
misture delicadamente com dois
garfos;
Modele a carne em um aro
individual e espalhe o azeite por
cima;
Sirva imediatamente, com a
carne ainda fria, acompanhado
de batatas fritas, torradas ou
salada verde.

"Vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai."
(JOÃO, capítulo 8, versículo 38.)
Preconiza-se na atualidade do
mundo uma educação pela liberdade
plena dos instintos do homem, olvidandose, pouco a pouco, os antigos
ensinamentos quanto à formação do
caráter no lar; a coletividade, porém, cedo
ou tarde, será compelida a reajustar seus
propósitos.
Os pais humanos têm de ser os
primeiros mentores da criatura. De sua
missão amorosa, decorre a organização do
ambiente justo. Meios corrompidos
signiﬁcam maus pais entre os que, a peso
de longos sacrifícios, conseguem manter,
na invigilância coletiva, a segurança
possível contra a desordem ameaçadora.
A tarefa doméstica nunca será uma
válvula para gozos improdutivos, porque
constitui trabalho e cooperação com
Deus. O homem ou a mulher que desejam
ao mesmo tempo ser pais e gozadores da
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vida terrestre, estão cegos e terminarão
seus loucos esforços, espiritualmente
falando, na vala comum da inutilidade.
Debalde se improvisarão
sociólogos para substituir a educação no
lar por sucedâneos abstrusos que
envenenam a alma. Só um espírito que
haja compreendido a paternidade de
Deus, acima de tudo, consegue escapar à
lei pela qual os ﬁlhos sempre imitarão os
pais, ainda quando estes sejam perversos.
Ouçamos a palavra do Cristo e, se
tendes ﬁlhos na Terra, guardai a
declaração do Mestre, como advertência.

XAVIER, Francisco Cândido. Caminho,
Verdade e Vida. Pelo Espírito
Emmanuel. 28.ed. Brasília: FEB, 2009.
Capítulo 12.

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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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

PROFESSOR PACHECÃO REALIZA PALESTRA E REÚNE DEZENAS
DE JOVENS NO SESI NA PRIMAZ DE MINAS
Uma lição de empreendedorismo, uma estratégia de
desenvolvimento pessoal e social, uma demonstração de que o
ser humano é capaz de construir o seu futuro. A importância da
criação de ambientes favoráveis à inovação, mudança de
comportamento e criatividade como fatores importantes para
a realização dos sonhos. Tudo isso apresentado em uma
palestra motivacional descontraída ministrada pelo professor
Pachecão, nesta segunda-feira (17), no SESI Mariana.
Cerca de 180 pessoas participaram do evento, que
também contou com a presença do vice-prefeito, Newton
Godoy, além de representantes do SEBRAE, FIEMG, UFOP,
Câmara de Mariana e secretários municipais. “Atualmente, o
mercado de trabalho exige muito. Só se destaca quem tem
muito para oferecer. Quando apareceu essa oportunidade de
oferecer, em parceria com o SEBRAE, essa palestra para os
marianenses, não pensamos duas vezes. Sabíamos que essa
seria uma ótima oportunidade para que o empreendedor
aperfeiçoasse seu negócio e de fato foi”, ressaltou o vice-

prefeito Newton Godoy.
Com duração de quase 2 horas, o animado e criativo
Pachecão levou o público à loucura com a sua entusiasmada
palestra baseada em sua história de vida. Aplaudido de pé, o
professor encerrou o evento com a certeza de que aquele
momento seria a inspiração para muitos que ali estavam.
“Tenho certeza de que as pessoas vão sair daqui hoje sabendo
que são elas que vão construir a vida delas e que ninguém fará
nada por elas. Quero que todos aprendam a desenvolver
habilidades, inspirar as pessoas, colocar uma meta e depois
trabalhar. E, de verdade, que todos percebam que o prazeroso
da vida é superar desaﬁos, fazer o que ninguém fez,
estabelecer uma meta e chegar lá”, disse o professor.
E assim foi! A palestra do professor Pachecão
inspirou e ensinou muitos dos que estava ali presentes. A
estudante Milena Moura foi uma das que saiu satisfeita e com
uma lição para toda sua vida. “Quando há força de vontade e
Foto: Eliene Santos / PMM conﬁança, tudo é possível. Basta querer e tentar”, aﬁrmou.

Praticidade, conforto, economia, preço e design?
Tem tudo isso na Yamaha NEO 125. O que você está
esperando para adquirir a sua e facilitar do dia a dia?
*ATENÇÃO: QUEM ADQUIRIR UM MOTOCICLETA 0KM NA HUCAMOTOS YAMAHA E
APRESENTAR UM EXEMPLAR DESTA EDIÇÃO DO JORNAL, GANHARÁ UM BRINDE!

“FELIZ É AQUELE QUE TRANSFERE O QUE SABE E
APRENDE O QUE ENSINA”.
Cora Coralina
Feliz dia dos professores em especial os da escola Wilson Pimenta.

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.

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: RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 1520 – MARIANA – MINAS GERAIS
TELEFONE: (31) 99661-1030
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ENTREVISTA EXCLUSIVA COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA DA CIDADE DE MARIANA, JULIANO BARBOSA.
Segundo Juliano, prefeitura de Mariana atende cerca de 400 famílias com a distribuição de cestas básicas.
e RECRIAVIDA fazem parte da vida dos

um recurso estadual está em seu sétimo mês de

marianenses, nosso dever a frente desta pasta é

atraso, o governo de Minas não repassou para

incentivar e incentivar sempre.

nossa cidade, aliás, repassaram apenas nos
meses de Janeiro, Fevereiro e Março. São

Jornal Panﬂetu´s: A saúde anda lado a lado ao

recursos que complementam os cofres públicos

desenvolvimento social, por este motivo é preciso

para manter serviços essenciais e a estrutura do

erradicar a desigualdade em nossa cidade, a falta

CRIA, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar,

de saneamento e de uma alimentação decente,

RECRIAVIDA e muitos outros, ressalto a

implica em saúde, que gera milhares de reais em

importância destes recursos para nossa cidade.

gastos, o que a pasta (do desenvolvimento social)

Somando a isso, temos um outro agravante que

vem fazendo para alterar está estatística na cidade

foi o orçamento previsto pela União, a serem
destinados aos municípios no próximo ano,

de Mariana?

porém em 2017 Mariana recebeu cerca de um

Foto: Jornal Panﬂetu’s

Juliano Barbosa: A Politica Pública de

milhão e meio de reais, já com a previsão do

Assistência Social tem um leque de atividades,

Ministério de Planejamento do Governo Federal,

obvio que quando se fala em saneamento básico e

Mariana pode receber trinta mil reais, mais de

a parte nutricional envolve-se a secretária de

90% em queda de um ano para o outro. Neste

saúde, o SAAE e até mesmo o SASU. A parte da

sentido a população tem conhecimento de que a

alimentação envolve a questão nutricional, nossa

cidade sofre uma dura queda na arrecadação.

pasta possui uma politica de fortalecimento que

Estamos lutando ao lado do Colegiado Estadual e

atua junto a secretaria de saúde, fornecemos

com o Colegiado Nacional de Assistência Social,

alimentação para 400 famílias, fazemos o

no intuito de estabelecer metas para o nosso

possível para que estas famílias tenham um

município superar esta situação. No dia 25 deste

alimentação decente.

mês, participaremos na Câmara dos Deputados

Dando continuidade,

estamos inﬂuenciando as hortas populares em

de uma audiência pública dentro deste tema. Já

que

conseguimos suprir algumas demandas

nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, em que a cidade já

inclusive de outras secretarias, porém vale

possui delegado, participarei da 11ª Conferência

Jornal Panﬂetu´s: O senhor vem trabalhando de

Recriavida festejaram o sucesso deste programa

ressaltar que as secretarias trabalham em forma

Nacional de Assistência Social, para debatermos

forma objetiva nesta importante pasta da

que está há anos na cidade proporcionando lazer

de rede, ou seja, trabalhamos unidos. Esse

essas mudanças que precisam acontecer em

Prefeitura, e observamos este trabalho em

aos jovens e idosos, o que a sua pasta tem feito

trabalho em conjuntos nos permitirá colher

nossa Mariana. Esperamos que o ano de 2018

diversas áreas, porém recebemos relatos de que

para ampliar e valorizar estes projetos na cidade.

melhorias mais à frente. Quando trabalhamos em

seja diferente e que os recursos voltem a chegar

rede com interligação na saúde, na assistência

em nossa cidade para que possamos realizar e

Juliano Barbosa: O CRIA e RECRIA, nasceram

social, com o SAAE, resolvendo os problemas de

efetivar um trabalho completo para a população.

algumas famílias não recebem as cestas básicas
disponibilizadas pela prefeitura, ou quando
recebem alegam que estavam há cerca de 2 meses

de uma concepção do trabalho em prol do

saneamento e a educação com proﬁssionais aptos

sem receber. O que você pode nos relatar?

fortalecimento do vinculo familiar, que é um dos

com o dever de enaltecer nossos jovens com um

requisitos da politica pública de assistência

aprendizado decente, por isso tenho certeza de

Jornal Panﬂetu´s:

Juliano Barbosa: Obrigado ao Jornal Panﬂetu´s

social, desde que assumimos a secretaria,

que nosso trabalho surtirá no futuro mudanças

parabeniza pelas numerosas ações realizadas no

pelo valoroso espaço concedido em suas páginas

tentamos modiﬁcar o formato da pasta, neste

objetivas e benéﬁcas para a cidade. Logicamente

ano de 2017, de fato a pasta do desenvolvimento

O jornal Panﬂetu´s lhe

a nossa Secretaria de Assistência Social. As

sentido reestruturamos o corpo técnico de

Mariana enfrenta uma difícil recuperação, após o

tem se destacado entre as demais, relate-nos as

cestas básicas são concedidas da seguinte forma;

assistência incluindo um psicólogo, no

lamentável rompimento, isso trouxe uma busca

diﬁculdades encontradas na pasta e deixe uma

tínhamos um gasto considerado no ano de 2016,

RECRIAVIDA possuímos um Terapeuta

ainda maior do serviço público, seja na saúde, na

mensagem para os marianenses que utilizam os

entretanto com a baixa dos recursos municipais,

Ocupacional e no CRIA possuímos um Pedagogo.

assistência, na ﬁla do SINE, isso traz medo,

serviços da secretária.

inﬂuenciado pelo lamentável rompimento da

Através dos coordenadores e técnicos,

porém com diálogo conforme está acontecendo,

barragem, neste sentido tivemos que repensar a

juntamente com os oﬁcineiros podemos trabalhar

aos poucos pincelaremos as demandas e

Juliano Barbosa: As diﬁculdades são aquelas

forma de distribuição das cestas e esse

maciçamente para encontrar os problemas

superaremos as diﬁculdades. Todo programa

identiﬁcadas em todos os municípios brasileiros,

quantitativo é mensalmente enviado aos bairros e

daqueles que utilizam os serviços. Para que eles

demanda investimento, neste momento estamos

nossa Mariana é um município que teve um

distritos de nossa cidade. Hoje, cada CRAS

não só frequentem o CRIA e Recria durante

construindo a horta nas proximidades do bairro

signiﬁcativo aumento na demanda de serviços

distribui cerca de 200 cestas básicas, essa

alguns anos e saiam com os mesmos problemas,

Cristal, essa horta fortalecerá as famílias que

sociais, a diﬁculdade tem sido manter esses

quantidade é o que a equipe consegue comprar

desta forma estamos trabalhando integralmente

possuem baixa renda, inclusive podem ser

serviços com a queda da arrecadação e o

com os recursos destinados a está pasta, de certa

para conhecer a real situação do usuário, seja ele

utilizadas nas escolas municipais de nosso

aumento da demanda. Mesmo com toda

forma além das 200 certas, possuímos 50

criança, adolescente ou idoso, nossa missão é

munícipio. O CRAS possui hortas verticais, todas

diﬁculdade, estamos efetivando alguns

unidades emergenciais que ﬁcam de plantão. O

s a b e r q u a i s s ã o s e u s p ro b l e m a s d e

com disponibilidade para a população, porém

programas que com integração da secretaria de

CRAS refez o cadastro de todas as famílias que

vulnerabilidade dentro de sua residência, para

essas ações demandam investimento, e é neste

desenvolvimento social, o governo municipal e a

eram contempladas, realizaram visitas na casa de

que a nossa equipe possa trabalhar essa unidade

sentido que trabalharemos.

cada contemplado para identiﬁcar as 200

familiar através do CRAS e que esse período, não

população conseguiremos realizar inúmeras
ações que irão beneﬁciar nossa cidade. É preciso

famílias que de fato estão em vulnerabilidade

seja apenas para aprender as oﬁcinas de músicas

Jornal Panﬂetu´s:

O município e o país

que a população acredite em nosso trabalho, que

social. Essas famílias recebem uma cesta no mês

e teatro, aﬁnal a oﬁcina é a peça chave para atrair

enfrentam uma dura queda na economia e uma

tenham acima de tudo esperança, pois estamos no

sim e no mês seguinte não recebem, porém, vale

e acolher crianças, jovens e idosos que buscam

instaurada crise politica, neste sentido, quais os

caminho do desenvolvimento. Esperamos

ressaltar que as famílias que não recebem neste

distração da rotina diária de vida. Neste sentido

desaﬁos da secretária de Desenvolvimento Social

continuar em 2018 atuando de forma objetiva em

mês, outras 200 famílias recebem, assim sendo,

nossa equipe busca compreender a situação

para o ano de 2018?

que realizaremos signiﬁcativas mudanças na

Juliano Barbosa: O maior desaﬁo em que

precisa de uma adequação, juntos encontraremos

em um espaço de 60 dias é possível contemplar

daquele usuário, para que o nosso corpo técnico

400 famílias com as cestas básicas, logicamente

possa agir e assim modiﬁcar a vida daquele que

área interna da secretaria, isso é natural, tudo

não seria ideal, aﬁnal o município possui uma

utiliza esses recursos. Com isso estamos

estamos presenciando é o não cumprimento dos

essas mudanças. Não existe nada compensatório

demanda crescente, mas nós temos trabalhado

fomentando, internamente fóruns de discussão

repasses de recursos estaduais e federais que não

de que trabalhar honradamente, chegar em casa

arduamente para suprir a demanda de nosso

com os oﬁcineiros. Ademais o oﬁcineiro é o que

estão em dia para com o município. Hoje

e dormir com a cabeça tranquila, ou seja,

povo. Faremos o possível para que assim que a

primeiro capta a intimidade desse aluno, ao

possuímos 12 meses de recursos federais em

estamos fazendo o possível para tentar atender

cidade se estabilize economicamente, possamos

captar é mais prático informar aos técnicos o que

atraso, sendo 6 meses de 2016 e 6 meses de 2017,

com primazia a população, que é quem paga

dar continuidade em nosso trabalho que sério e

vem acontecendo com aquele aluno essa

neste mês de outubro completaremos o décimo

nossos salários, são eles que merecem um serviço

compromissado com a ética, além de investir

intensidade transforma-se em uma relação de

terceiro mês sem os repasses e sem previsão de

de extrema qualidade.

mais em nossa área social.
Jornal Panﬂetu´s: Recentemente o Cria e o

conﬁança entre o oﬁcineiro e o aluno. Desta

quando serão liquidados para com o nosso

Obrigado à equipe do jornal Panﬂetu´s pelo

forma temos conseguido realizar um trabalho

município. Nosso desaﬁo seria colocar em dia o

espaço, estou a disposição da imprensa sempre

dedicado e apto a identiﬁcar problemas. O CRIA

recebimento destes recursos. O piso mineiro que é

que preciso.
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Agende sua
avaliação

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

Rua Sete Lagoas - 20 - Cabanas - Mariana
MINISTÉRIO PÚBLICO INVESTIGA CONTRATAÇÃO DE SHOWS
EM VÁRIAS CIDADES DE MINAS GERAIS
O Ministério
Público Estadual
deﬂagrou operação nos
municípios de Viçosa,
Teixeiras, Amparo do
Serra, Santa Cruz do
Escalvado e outras para
a apuração de denúncia
de fraude em licitações
para contratação
municipal de bandas
para shows musicais em
datas diversas.
A operação
conta com a cooperação

de promotores de
Justiça de várias
Comarcas e integrantes
do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao
C
r
i
m
e
O rg a n i z a d o / G a e c o ,
mantido pelo MPE. Eles
cumpriram mandados
de busca e apreensão de
documentos e similares
em residências e
endereços municipais um deles em Ponte
Foto: Reprodução Nova.

IMPERDÍVEL
GRANDE PROMOÇÃO DE REMATRÍCULA!
REALIZANDO A REMATRÍCULA NAS DATAS ABAIXO O ALUNO
ESTARÁ CONCORRENDO AO SORTEIO DE UMA VIAGEM:
*
ADULTO - 1 FINAL DE SEMANA EM LAVRAS NOVAS
(com 1 Acompanhante)
*
CRIANÇAS - 1 DIA NO MINAS BEACH
FIQUE ATENTO AS DATAS E PARTICIPE!
Até 20/10 - 4 cupons
Até 30/10 - 3 cupons

Até 15/11 - 2 cupons
Até 30/11 - 1 cupom
Além disso, quem pagar o Material Didáti-

Av. Manoel Leandro Correa - 400 - Mariana/MG - 3557-1344
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Educação Infantil

& Fundamental I

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

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

APRENDER, DESAPRENDER E REAPRENDER
Por Gilcler Regina

GERSON CUNHA PARTICIPA DE COMEMORAÇÃO A NOSSA
SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE CRISTAIS

como um computador ou um Iphone que está
vazio e vai sendo carregado.
Você tem duas teclas para usar:
Arquive e delete. Se não usar com sabedoria, é
um candidato ao que chamo brincando de
"doença de alemão", isso mesmo, Alzheimer.
Já pensou então quando estes arquivos
(passado) vêm com vírus de descrença, medo,
incapacidade, negatividade?
Olha, não ter dinheiro é ruim, mas a
ignorância é o pior que pode acontecer a uma
pessoa. Agora, imagine ignorante e sem
dinheiro. É o pior dos mundos. Empreender
para o sucesso é igual estudar medicina ou
matemática. É estudo e depois ação. Lembrese, o diploma já vem com um carimbo atrás ou
mesmo um registro em cartório autenticando
como produto perecível com tempo de
validade.
Alvin Toﬂer, um dos gurus famosos
da administração disse que você deve
aprender, desaprender e reaprender. Está aí o
caminho. O que era sucesso ontem (emprego)
hoje não é mais. A relação será cada vez mais
de CNPJ para CNPJ, ou seja, de alguém que é
pessoa jurídica prestando trabalho para outra
pessoa jurídica.
Sem falar em todo o advento da
robótica que irá transformar a humanidade.
Em 2030 as pesquisas apontam que 85% das
proﬁssões ainda não foram criadas. Proﬁssões
tradicionais irão ser varridas do mapa e
surgirão outras que ainda nem sabemos e
outras ainda que serão altamente remuneradas.
A regra é: Não ﬁque parado. Aﬁnal,
não existe mercado parado, existe gente
parada. Então, estude o quanto puder,
conhecimento não ocupa espaço, pensar sai
barato, mas olhe a sua volta, o emprego está
sumindo, mas estão aparecendo muitas outras
oportunidades chamadas de trabalho e
clientes. Isso é empreendedorismo.

É bem provável que você, assim
como eu, já tenha ouvido que estudar é a
garantia de sucesso. Talvez tenham te falado
que a melhor coisa era ter um salário ﬁxo, pois
isso traria segurança. É muito provável que
você seja uma destas pessoas que cresceram
escutando a família falar sobre como seria
bom ser um funcionário público.
Por que vivemos desta forma? Por
que vivemos assim? A causa desse problema é
a educação tradicional. O século passado foi o
século do emprego. As pessoas queriam ser
empregadas por grandes empresas e
praticamente não existia o termo
"empreendedorismo".
Nessa época, foi ensinado que a
maneira de garantir estabilidade era estudar
muito, acumular o máximo de diplomas e
seguir carreira numa empresa de boa
reputação, ou no governo. Fomos moldados
seguindo o modelo prussiano, o qual era
formado a partir de treinamentos para a guerra
- o exército da Prússia foi treinado assim.
Com a Revolução Industrial, houve a
necessidade de treinar pessoas para trabalhar
nas fábricas. Então, percebeu-se que
adaptando o modelo prussiano para as escolas,
conseguiam-se operários para exercer funções
repetitivas, mecânicas, impedindo-se a
criatividade, espontaneidade e opiniões que
atrapalhassem a velocidade da produção.
Eu te pergunto: Quantas coisas que
você aprendeu no passado e que estão
travando hoje o seu progresso? A vida evolui Pense nisso, um forte abraço e esteja com
se você aprende e desaprende. Nosso cérebro é Deus!

Crédito: Comunicação Vereador Gerson Cunha

No dia 12 de
outubro, dia em que o
Brasil confraterniza o
descobrimento de
Nossa Senhora
Aparecida, padroeira
do país e comemora-se
o dia das crianças, é
uma data de extrema

importância para o Cristais para festejar o s i m b ó l i c a p a r a a
país, que vivencia dia de Nossa Senhora comunidade, o dia de
Nossa Senhora
momentos de extrema Aparecida.
diﬁculdade politica e “É um momento de Aparecida representa a
econômica.
r e n o v a ç ã o e esperança de dias
O vereador a g r a d e c i m e n t o , a melhores em nossa
marianense, Gerson comunidade de Cristais cidade”. Destacou o
Cunha (PSC) juntou-se é uma comunidade vereador
a Comunidade de aguerrida e está data é
Foto: Gerson Cunha ao lado da tradicional apresentação artística.

VEREADOR ENVIA REQUERIMENTO SOLICITANDO DA
FUNDAÇÃO RENOVA A PRESENÇA DO GERENTE EXECUTIVO
DE TERRITÓRIO RESPONSÁVEL PELA ÁREA AMBIENTAL 1

Foto: Arquivo / Jornal Panﬂetu´s

O vereador Adimar Cota (PSC)
em conjunto com o Presidente da Câmara
de Mariana, Fernando Sampaio (PRB)
apresentaram na Câmara, requerimento de
número 240/2017 com o objetivo de saber
da Fundação Renova se contratou novo
G e r e n t e E x e c u t i v o d e Te r r i t ó r i o
responsável pela área Ambiental 1,
anteriormente ocupado pelo senhor Álvaro
Pereira. Por este motivo a edilidade pede a
apresentação deste novo Gerente
Executivo na câmara.
O objetivo deste requerimento é
para que a Fundação Renova denomine
rapidamente um proﬁssional para este
posto, no sentido de que haja um efetivo
relacionamento entre o poder Legislativo e
a Fundação.

Telefone: (31)3557-3405

Endereço: Avenida Manoel Leandro
Corrêa, 252- Centro - Mariana/MG
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VEREADOR ZEZÉ DE NEGO SOLICITA PRESENÇA NA CÂMARA DE MARIANA DO
SECRETÁRIO DE SAÚDE E DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Através do requerimento 239/2017
apresentado na última reunião, dia 16 de outubro e
protocolado na câmara de Mariana com autoria dos
vereadores José Jarbas Ramos Filho – Zezé de Nego
(PTB), Juliano Duarte (PPS), Bruno Mól (PMDB) e
Ronaldo Bento (PSD) no sentido de requerer a
presença do Secretário Municipal de Saúde, Danilo
Brito e o presidente do Conselho municipal de
saúde, Dr. Rodrigo Mirando e demais membros,
para que compareçam na primeira casa de leis do
estado de Minas no intuito de apresentar a prestação
de contas da saúde e seus desdobramentos.
Na última semana os parlamentares

questionaram uma suposta denúncia em que
aﬁrmava que o executivo não havia realizado o
repasse mensal ao Hospital Monsenhor Horta, o que
pode acarretar em diversos prejuízos na saúde
municipal, inclusive na falta de atendimento e
demais necessidades.
“Não podemos permitir que tamanha
irresponsabilidade seja cometida por está
administração, a saúde deve ser prioridade bem
como a educação, nossa cidade merece muito mais,
lutarei insistentemente até que a nossa cidade tenha
qualidade nos serviços que realizam”. Ressaltou.

SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS REALIZA GRANDE EVENTO EM COMEMORAÇÃO
AO DIA DAS CRIANÇAS EM MARIANA
No dia em que se comemora o dia da
padroeira do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida é comemorado também o dia das
crianças. Neste ano a diretoria do Sindicato
d o s Tr a b a l h a d o r e s e m Tr a n s p o r t e s
Rodoviários de Ouro Preto, Mariana e

Itabirito em conjunto com a Tia Iza que é
colaboradora do sindicato e amigos foi
possível realziar um grande evento que
contou com a participação de várias crianças
dos bairros, Santo Antônio e São Gonçalo,
na Primaz de Minas.

No evento, as crianças desfrutaram de um delicioso
cachorro quente regados com refrigerantes, pipoca e
algodão doce, realmente foi um dia magniﬁco para
estas crianças que sonham com dias melhores.
O evento contou com a presença de parte da
Diretoria do sindicato, com as ilustres participações
dos vereadores, Gerson Cunha (PSC) e Ronaldo
Bento (PSB).
“Parabéns ao STTROP pelo exemplar trabalho que
vem realizando em prol de uma Mariana cada vez

melhor, tenho certeza que com pequenos gestos
podemos mudar a história de nossas crianças”, disse
Gerson Cunha.
“Parabéns a todos os envolvidos nesta benéﬁca ação e
claro viva a Nossa Senhora Aparecida, padroeira de
nossa Nação e que também nos iluminou neste lindo
evento realizado especialmente para as crianças de
nossa Mariana”. Ressaltou o presidente do STTROP,
Wanderson do Sindicato.

ELETROMAR
Luz para sua vida
NOS
VENHA R!
VISITA

Lâmpadas de LED com até 40% de desconto
Luminária plafon 25cm para 01 lâmpada

Lâmpada de LED 7W só

R$19,99

R$9,99
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
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FINAL DE SEMANA AGITADO NA PRIMAZ DE MINAS COM
A REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL VETERANO
Uma idealização do Caburé Eventos e Arlindo Luis que marcará o futebol veterano da cidade de Mariana.
Parabéns as equipes que realizaram um verdadeiro show em campo.
A tarde do último sábado, marcará
a cidade de Mariana no segmento do
esporte. O dia 14 de outubro entrará para
a história da cidade com a realização do
primeiro torneiro veterano de futebol
que teve como parceiro efetivo o
Sindicato dos Trabalhadores
Rodoviários de Ouro Preto, Mariana e
Itabirito.
Este torneio busca incentivar as
equipes da cidade e evidenciar o árduo
trabalho das equipes que buscam dar o
melhor dentro do campo.
Nesta primeira rodada
aconteceu três jogos um deles aconteceu

no estádio municipal de Águas Claras
com os times Aliança e Grêmio, o
Aliança jogou melhor e marcou 2 gols no
Grêmio.
Já nas duas partidas realizadas
no estádio do Olimpic, o Ferrujão
empatou com o Turin e o Minas Fer
marcou 3 gols no time Dois Irmãos que
diminuiu o diferença marcando 1 gol. Os
jogos são válidos pela primeira rodada
da Chave A e B.
A equipe de arbitragem,
extremamente comprometida em que
realizou um excelente comando no
campo e contou com o coordenador de

Arlíndo e sua querida esposa Alessandra!

arbitragem, Thiago Freitas e o jovem
Jean Ronaldo.
Os clubes participantes tiveram
o prazer de contar com cerca de 300
torcedores e apoiadores que
abrilhantaram as partidas nos dois
estádios.
O 1º torneio de futebol veterano
contou com os parceiros: SJ
Supermercados, Dr. Lubriﬁca, Shell,
STTROP, Constrular, Funerária São
Luiz, Parafer, Maximiliano, Sapucaia,
os vereadores da cidade de Mariana,
Deyvson Ribeiro, Tenente Freitas,
Fernando Sampaio, Adimar Cota e

Gerson Cunha e o Deputado estadual
Thiago Cota.
O torneio contou também com o
incentivo de divulgação dos veículos de
comunicação da região dos
Inconﬁdentes são eles, o Jornal
Panﬂetu´s, a Rádio Itatiaia e a TV Top
Cultura.
O 1 º To r n e i o d e F u t e b o l
Veterano é uma realização de Arlindo
Luis e Caburé Eventos com o apoio da
Prefeitura de Mariana e a da LEMA.
No próximo sábado acontece
mais uma rodada do torneio, prestigie
esse evento, venha torcer pelo seu time.
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Faça parte da melhor
internet da cidade
de Mariana, ligue e
faça já sua assinatura
pelo telefone
(31) 3558-5352.

Jatobá - Loja 97 - Rosário - Mariana- MG

Rua Wenceslau Braz, 337 – Centro – Mariana

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

PODER EXECUTIVO REALIZA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
PARA MAIS DE 200 AGRICULTORES DA CIDADE DE MARIANA
A Secretaria de Desenvolvimento Rural da
Prefeitura de Mariana recebeu recentemente 200
sacos de milho e 50 de feijão, em embalagens de
10kg, por intermédio de parceira entre a
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário (SEAD) e a Emater. As
sementes estão sendo distribuídas para
agricultores familiares do município pela
Secretaria de Desenvolvimento Rural. A
expectativa é de que 220 agricultores recebam um
saco de milho e um de feijão. Essa quantidade é
suﬁciente para o plantio de 0,5 hectares de terra,
podendo produzir até 50 sacos de grão.
O Presidente da Associação dos
agricultores familiares de Goiabeiras, Toﬁr José
Espiridião Ibraim, acredita que o projeto é de
extrema importância. "O projeto estimula à
agricultura familiar, incentiva o pequeno
produtor a produzir. Às vezes a gente deixa de

Foto: Pedro Ferreira / PMM

plantar porque as sementes tem um custo alto,
esse projeto dá sementes de qualidade e sem
custo", disse.
O secretário interino de
Desenvolvimento Rural de Mariana, Wander
Moreira, aponta que as sementes tem função para
além das vendas. "A doação, além de ajudar no
lucro dos agricultores, também ajuda em outras
áreas. Os grãos podem servir para própria
alimentação do agricultor, para alimentar os
animais do sítio. Tudo isso sem nenhum custo
para o produtor", aﬁrmou.
As entregas estão sendo feitas de forma
gradual para as associações de agricultores, mas o
produtor que preferir pode retirar as sementes na
sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural,
devendo apresentar o CPF. A secretaria é
localizada no Centro de Convenções - Praça JK,
sem nº. O telefone é: (31) 3558-4173.

JOGOS ESCOLARES DE MARIANA CONTARÁ COM MAIS
DE 1500 ALUNOS EM DIVERSAS MODALIDADES
Mariana segue investindo nos jovens talentos e
promovendo políticas públicas para o esporte e
lazer. Isso acontece porque a atual administração
reconhece que o esporte é de fundamental
importância, uma vez que provoca melhorias em
diversos aspectos da sociedade, resultando em
mais qualidade de vida. Pensando nisso, a
Prefeitura, através da Secretaria de Educação e
Desportos, realiza entre os dias 20 e 27 de outubro
28ª edição dos Jogos Escolares de Mariana (JEM).
“Mesmo com a nossa difícil realidade
ﬁnanceira, realizaremos os jogos. Vamos realizar
sim, pois enxergamos a importância do esporte
como ferramenta de desenvolvimento social para
os jovens, em especial para os mais de 1500

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

0
99, 0
2
$
R
A.V

Foto: Samuel Consentino | PMM

alunos que participarão esse ano. O evento é
importante, pois promove a prática esportiva,
descobre novos talentos e integra os alunos da
comunidade marianense”, destacou o prefeito
Duarte Júnior.
Ao todo 21 escolas, municipais,
estaduais e privadas, disputarão as modalidades
de futsal, handebol, basquete, vôlei, peteca, tênis
de mesa, dama, xadrez, ciclismo e atletismo,
divididas em dois módulos, Módulo I, 2003, 2004
e 2005, e Módulo II, 2000, 2001 e 2002, ambos
feminino e masculino. As disputas acontecerão na
Arena Mariana, no Centro de Referência à
Criança e Adolescência (CRIA), CVDR e na
quadra do bairro Vila Maquiné.
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Conheça nossa padaria e se encante por nossos quitutes!

Rua Piauí, nº 208/A. Bairro Colina. Mariana-MG
Telefone: (31) 3557-2043
Email: padaria.andrade@yahoo.com.br
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14ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE CUSCUZ DE PADRE
VIEGAS FOI UM SUCESSO DE PÚBLICO

Fermar Serralheria
Éder

31| 9 8467-6764

Rua Paraná, 189 - Colina - Mariana - MG

A tradição é sempre marcada por festejos e
comemorações que solidiﬁcam ainda mais as
particularidades de uma comunidade, e em Padre
Viegas, um dos mais antigos distritos de Mariana, não é
diferente. Na quinta-feira (12) aconteceu no distrito a
14ª edição do Festival de Cuscuz, que movimentou a
localidade levando os sabores das iguarias,
apresentações musicais, praça de alimentação e espaço
de lazer para a criançada.
“Não há retorno melhor do que o empenho e
dedicação de uma comunidade que vê o potencial de seu
povo. É extremamente gratiﬁcante ver a cultura se
fortalecer e sempre apoiaremos quem quer o melhor por
nossa cidade. Ver o sorriso e a gratiﬁcação no rosto de
todos que encontrei na festa nos dá a certeza que
estamos fazendo o melhor por nossa cultura e para
nossos marianenses”, ressaltou o prefeito Duarte Júnior
durante o evento.
Segundo o comerciante e morador de Padre
Viegas, Gerônimo Pardal, ver o crescimento do Festival
só conﬁrma o sucesso do evento. “É muito e saber que
todos nós da comunidade participamos desse
crescimento. Esse ano, assim como os outros, tivemos
um movimento muito bacana. Ver as pessoas

prestigiarem a nossa comida e o nosso espaço só nos
motiva ainda mais”, aﬁrmou, enaltecendo o evento,
realizado anualmente pela comunidade com corealização da Corporação Musical Sagrado Coração de
Jesus e em parceria com a ACOMPAV (Associação
Comunitária de Padre Viegas), Coral Nossa Senhora do
Rosário, Associação Cavalgada de Padre Viegas e 7 de
Outubro Esporte Clube.
Após o Festival de Cuscuz, a comunidade deu
início às comemorações de aniversário do distrito, que
completa em 2017, 312 anos. Durante todo o ﬁnal de
semana foram realizadas a 7ª Feira de Arte e Artesanato
de Padre Viegas, apresentações para as crianças, shows,
celebrações, bandas de música, e claro, a melhor
gastronomia local, que alegraram a população e
visitantes.
“Há três anos participo das festividades. É um
ﬁnal de semana esperado por toda a família. As pessoas
são muito acolhedoras, a festa segura, comida de boa
qualidade. Meus ﬁlhos se divertem e nós revemos
nossos amigos. Já está em nossa agenda para o próximo
ano. Não perderemos por nada”, disse Jailson Moreira,
que veio de Belo Horizonte junto da família para
prestigiar o ﬁnal de semana em Padre Viegas.

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

Fotos: Raissa Alvarenga / PMM
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A 172ª SUBSEÇÃO OAB-MG-MARIANA COMEMORA
OS SEUS 10 ANOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO.
Nestes anos de existência, procura
não só assistir e valorizar o advogado,
como também, participa ativamente de
ações em favor da comunidade e
cidadãos. Nesta perspectiva a OAB-MG
criou a Comissão Especial para o Caso
Mariana e o Comitê de Cidadania e
Conciliação para Solução de Conﬂitos e
Reparação de Danos, especiﬁcamente
para o Caso Samarco, por meio de outras
Comissões Municipais (Educação e
Desportos, Cultura, Ação Social,
Proteção ao Consumidor), em parcerias
com a Prefeitura Municipal e Câmara
Municipal de Mariana, Poder
Judiciário, Ministério Público, cumpre
ainda a sua missão de OAB Cidadã.
Especiﬁcamente nos últimos meses, em
comemoração a primeira década

Baile 2017-Público

realizou:
Dia 15 de março Comemoração do Dia
Internacional da Mulher.
26 de abril, Campanha de Vacinação
Antigripal H1N1, TRIVALENTE,
promovida e subsidiada pela Caixa de
Assistências ao Advogado de Minas
Gerais-CAAMG-OAB-MG;
15 a 21 de maio, apoio a etapa
microrregional do Programa Minas
Esportiva/Jogos Escolares de Minas
Gerais – JEMG/2017- Federação de
Esportes Estudantis de Minas GeraisFEEMG;
24 de agosto de 2017, palestra com o
Desembargador do TJMG Caetano Levi
Lopes, tema: Um ano da vigência do
Novo Código de Processo Civil
Brasileiro, na Unipac-Mariana;

30 de Agosto de 2017, inauguração do
Parlatório, com duas salas, no Presídio
de Mariana, antiga reivindicação da
classe o que proporcionará maior
dignidade e conﬁdencialidade no
atendimento do advogado, seu cliente
ou assistido. Logo após, na Casa do
Advogado, o descerramento de placa
comemorativa dos 10 Anos e
lançamento de Selo pela Empresa
Brasileira de Correios.
03 de setembro de 2017, Projeto Pedal
Legal, desbravando as trilhas de Minas,
incentivo a prática do ciclismo
proporcionando outros benefícios à
saúde, cujo percurso aconteceu da
Estação de Trem Mariana a Estação de
Trem Ribeirão do Carmo;
27 de setembro de 2017, I Seminário

Palestra Unipac -novos inscritos 24-08-17

Municipal do Direito do Consumidor e
Relações de Consumo, Centro de
Convenções Alphonsus de Guimaraens
Filho em parceria com o PROCONMariana-PMM.
Dia 29 de setembro de 2017 e o IV Baile
do Advogado-Baile da Década, no Salão
Nobre do Marianense Futebol Clube,
em Mariana, ocasião em que várias
instituições e personalidades foram
homenageadas.
Outras campanhas estão em
andamento e por vir Outubro Rosa,
Novembro Azul- Campanha pela
Prevenção e Cuidados da Diabetes,
Dezembro Campanha de Prevenção
Contra o Vírus HIV, todas em parceria
com Caixa de Assistências ao Advogado
de Minas Gerais-CAAMG-OAB-MG

Baile 2017 Advogados

Baile 2017 - Brinde

Placa Comemorativa

Parlatório Inaugural I

Palestra Unipac 24-08-17

Parlatório Inaugural II

Lançamento Selo

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-627
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A Ballaio de Gata é uma
loja de moda feminina,
moderna e casual, com
peças elegantes,
confortáveis, descontraídas
e diferenciadas

@lojaballaiodegata
Ballaio de Gata

Rua; Bom Jesus, 125, Centro - Mariana

(31) 98818-6026

É INICIADO O CADASTRO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EM MARIANA
A partir do dia 18 de outubro a
Prefeitura de Mariana deu início
ao processo de cadastramento
para crianças que desejam
ingressar em uma unidade escolar
de Educação Infantil da Rede
Municipal de Educação de
Mariana em 2018. Os
responsáveis poderão fazer o
cadastro até o dia 24 de
novembro, em todas as creches
municipais de educação infantil
mais próxima de sua residência
ou seu local de trabalho, de 8h às
17h.
São necessários no ato
do Cadastramento os documentos
originais dos pais ou
responsáveis (CPF e RG),
certidão de nascimento da Foto: Samuel Consentino | PMM

criança, comprovante de
residência, comprovante de
trabalho dos responsável e
comprovante de renda da família.
A sede da secretaria ﬁca
localizada na Avenida Bom Jesus,
número 16 – segundo andar. Mais
informações pelo número (31)
3557-9030.
A Secretaria ainda
ressalta que a participação do
cadastro único não garante a vaga
em creches, e por isso será feita
uma classiﬁcação das crianças de
acordo com os critérios de
prioridades estabelecidos no Art.
5º do Decreto nº 9.065. Não tendo
prioridades ou classiﬁcação por
ordem de chegada às creches
municipais.

Festa Paris para Priscilla!!
E para a comemoração do aniversário da Priscilla este tema lindo e luxuoso Paris!! Parabéns a linda Priscilla que
você continue linda, inteligente e carinhosa. Obrigada aos pais da Priscilla em especial á sua mãe Solange.
#festaparis #parisparty #paraisparaPriscilla #FavodeMel.

www.favodemeldecoracoes.com.br

Endereço: Rua Bom Jesus, 161 - Centro - Mariana - Minas Gerais
Telefone: (31) 3558-2139 / (31) 98618-0635
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TROFÉU DAS DÉCADAS ENALTECE O ESPORTE DA PRIMAZ
DE MINAS E RECONHECE OS MELHORES DO ANO DE 2017
Em noite de confraternização, atletas, empresas, personalidade, empresários e empresas recebem o
reconhecimento de incentivo e atuação no esporte da cidade de Mariana.

Fomentar e valorizar o esporte
marianense, essa tem sido uma das
missões do Jornal Panﬂetu´s desde 2013,
em que os presidentes de clubes e
personalidades ligadas ao esporte da
cidade de Mariana buscam através do
jornal, incentivo a essa classe que possui
uma visão inovadora os adolescentes e
jovens marianenses que querem um
futuro melhor, no sentido de incentivar e
evidenciar o esporte da cidade.
O jornal Panﬂetu´s recebeu no
dia 6 de outubro, na sede do (CVRD) em
Mariana o prestigiado Troféu das
Décadas, que em 2017 homenageou

especialmente, Raimundo Dirceu.
Outros veículos de comunicação
receberam o reconhecimento são eles,
Rádio Itatiaia de Ouro Preto, Top
Cultura, Roberto Verona (Território) e o
Programa Futebol Show da cidade de
Ponte Nova, ambos os veículos
divulgam e apresentam maciçamente a
população sobre o que acontece no
esporte da cidade.
O evento objetiva reconhecer os
melhores jogadores desde a década de 60
aos dias atuais, além de atletas de outras
modalidades esportivas, imprensa e
incentivadores do esporte.

O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior esteve no evento e recebeu uma
homenagem do idealizador, Caburé.
“Fico extremamente feliz em receber um
prêmio como esse e reaﬁrmo meu
compromisso com o esporte marianense.
Nós, enquanto gestores, precisamos
fomentar a prática do que é saudável e
prazeroso. Parabenizo ao meu amigo
Caburé pela iniciativa em promover esse
evento que motiva nossos atletas e os
reconhece”, disse o prefeito.
Já o anﬁtrião do evento, Caburé
destacou a importância de valorizar o
esporte na cidade de Mariana e disse:

“Quase não consigo dormir, aﬁnal é um
evento que valoriza nosso esporte e
demais segmentos, agradeço aos
apoiadores deste evento, sem vocês seria
impossível realizar está bela noite de
re c o n h e c i m e n t o , p a r a b é n s a o s
homenageados desta edição do Troféu
das Décadas”, ressaltou caburé.
Em sua segunda edição, o
evento homenageou o Raimundo
Dirceu, carinhosamente conhecido por
Gogoy, treinador de times de futebol de
Mariana e distritos, além de jogador,
presidente e outras funções ligadas ao
esporte.

As fotos do evento estão a disposição no Studio Élcio Rocha (31) 3558-5149 / 3557-1995
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Qualidade e Elegância

E-mail: alumixvendas@hotmail.com

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

FAÇA SUA PARTE, ECONOMIZE ÁGUA E LEIA ATENTAMENTE AS
DICAS DO SAAE MARIANA.
O Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE) comunica que, devido à
baixa no volume de água das captações,
Mariana atravessa um período crítico no
abastecimento. Aliado a isso, os caminhões
pipa não são suﬁcientes para realizar o
abastecimento suplementar, conforme a
demanda que hoje existe no município.
Por isso, ﬁque atento nessas dicas do
SAAE e economize água:
- Diminua o tempo debaixo do chuveiro. E

não se esqueça de fechar a torneira ao se
ensaboar.
- Adote o hábito de usar a vassoura, e não a
mangueira, para limpar a calçada e o quintal
da sua casa.
- Feche a torneira ao escovar os dentes e fazer
a barba, essa atitude pode economizar até 10
litros de água por cada uso.
- Conserte os vazamentos da sua casa.
- Observe se a boia da sua caixa d'água
funciona adequadamente.

MAX PRECISA DE SUA AJUDA!
Foi resgatado abandonado em uma caixa sem
conseguir se mover, já está em seu Lar
Temporário recebendo todo amor e carinho do
mundo!
Ele precisa de doações: Fraldas P; Tapete
higiênico; Lenços umedecidos; Cobertinhas; Óleo
de girassol e Pomada para assaduras.
Contato:
(31) 98546-0399
(31) 98318-2866
(31) 98885-5085

POR FAVOR, NOS AJUDE A AJUDAR!
Ajude a IDDA a cuidar e manter seus animais
resgatados. Temos vários animais em lar temporário
que seguem em reabilitação para serem adotados.
[
Contatos:
Mariana: (31) 98881-6457 / (31) 98279-9824
Ouro Preto: (31) 98839-8121 / (31) 98919-5035

Vamos ajudar!!

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

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

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
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Memória , Cultura e educação,

com Marly Moysés, educadora
e Presidente da Confraria das
Gaveteiras

Confraria
Das
Gaveteiras

PASSANDO A VIDA (PROFISSIONAL) A LIMPO
* Marly Moysés S. Araujo
Minha ﬁlha retira da impressora, amassa e
põe de lado a folha de papel inteirinha,
digitada. Ante o meu olhar intrigado, explica:
Borrou!... Sem pensar, retruco: melhor passar
a limpo. Ela sorri de leve e eu me dou conta
de que a expressão “passar a limpo” não
combina com a era do computador: Não
combina, no caso em questão. Por outro lado,
sigo pensando, estes tempos tão sombrios e
turbulentos, de tantas tragédias e tão
chocantes revelações sobre a conduta de
homens públicos deste país comportam, sim,
o resgate dessa que é uma das práticas
usadas na educação escolar e que
acompanha todo mundo desde a infância:
passar a limpo...
Na verdade, é como se revivêssemos a
época em que o jornalista Boris Casoy, com sua
obstinada pregação cotidiana pela TV,
conseguia colocar em destaque a
essencialidade da educação, pela associação
natural que o telespectador fazia dessa
educação com o enfático bordão: “É preciso
passar o Brasil a limpo”. Quem não se lembra
de, pelo menos uma vez na escola, ter tirado seu
exercício do rascunho e passado, caprichosa e
cuidadosamente a limpo, página por página?
Quem não se recorda de um “visto, parabéns
pelo capricho” ou então de um “continue assim,
parabéns”? O prazer de fazer algo bem feito e
ser por isso premiado é inesquecível. Assim
como é incômoda, desconfortável e também
inesquecível a censura, explícita ou não, pelo

rascunho mal feito, pela completude e
imperfeição do dever. Hoje, mais do que nunca,
é preciso “passar o Brasil a limpo”, para
exorcizar os maus ﬂuídos, os resíduos do
obscurantismo, da má-fé, da mediocridade.
Como se o país fosse uma grande
escola, onde todos se preocupassem em tirar do
rascunho sua produção, em passar a limpo com
nitidez, limpa e claramente, tudo o que fazem.
Nas escolas, com o retorno às aulas, o jargão
“passar a limpo” precisa envolver desde os
diretores escolares até os vigias, passando
pelas cantineiras, pelo pessoal da limpeza,
pelos professores, pelos especialistas, pelos
pais e, é lógico, pelos alunos, razão de ser da
instituição escolar, num amplo movimento de
autocrítica. Passar a limpo condutas, relações,
conceitos, preconceitos, atitudes. Passar a
limpo sentimentos, comportamentos. A
consciência de que a escola é a instituição mais
pública que existe, pelo fato de por ela pesarem
e nela conviverem seres humanos de todos os
credos, raças e condições sócio-econômicas,
tem de presidir esse momento do “passar a
limpo”.
No caso especíﬁco da escola pública
propriamente dita, ou seja, a que é mantida com
tributos pagos pelo povo, esse “passar a limpo”
supõe a consciência aguda de que os recursos
que a mantêm vêm do bolso dos cidadãos,
cabendo aos que respondem por seu pleno
funcionamento, em todos os sentidos, a grande
responsabilidade de geri-los com parcimônia e

seriedade. Um lápis que se desvie, embora
monetariamente pouco pese, tem o mesmo
peso, do ponto de vista ético, que os bilhões de
reais desviados do orçamento da União.
Porque esse lápis foi adquirido com dinheiro
público, portanto de todos. A merenda, o
material de consumo, o mobiliário, os livros da
biblioteca, enﬁm, tudo o que representa recurso
para fazer funcionar bem a escola é bem
comum e, portanto, precisa ser utilizado
corretamente em benefício da coletividade. A
rigor, o tempo de cada um – docente, dirigente,
servidor, todos remunerados com os tributos
pagos pela sociedade – é bem comum,
precioso bem que tem de ser empregado
plenamente a serviço da missão da escola:
ensinar e ensinar bem. A negligência, o
desinteresse, a impontualidade, a baixa
assiduidade e o despreparo têm o triste condão
de transformar rapidamente em feio rascunho a
instituição que carrega na origem do seu nome
a evocação da alegria (escola, em latim, quer
dizer lugar alegre). Passar a vida proﬁssional a
limpo, na educação, é dizer um vigoroso e
sonoro sim a tudo que se oponha aos
desmandos, ao abuso de poder, à negação da
ética. É reescrever o cotidiano em claras e
redondas letras, sem rasuras, sem
necessidade de borracha ou corretivo,
limpamente.
* Coordenadora da “Confraria das Gaveteiras”

_____________________________________________

18

98529-4754

Empresarial e Notícias

facebook.com/JornalPanetus

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

19/10/2017 a 26/10/2017

VEM AÍ O 7º CAMPEONATO MINEIRO DE ESPORTE
CONTATO EM MARIANA
Nos dias 21 e 22 de outubro
Mariana recebe o 7º Campeonato de
Esporte de Contato com modalidades
que envolvem contato físico entre os
jogadores em combate. A abertura
oﬁcial do evento será no dia 21 às 12h na

Arena Mariana e contará com a
participação de 300 atletas que
disputarão pelas medalhas de ouro,
preta e bronze.
As competições acontecem na
Arena Mariana e conta com diferentes

modalidades de lutas como K1,
inspirada em lutas como Muay Thay e
Kickboxing e os lutadores devem lutar
apenas de pé, o brasillian grappling que
se assemelha com a Luta Livre esportiva
e Jiu-Jítsu brasileiro, o boxe chinês e o

tradicional que se diferencia por não
utilizar as pernas no ataque, além de
uma exibição de Kung Fu e luta clássica.
A entrada é franca e toda comunidade
está convidada para prestigiar e torcer!

POR UMA CIDADE MAIS LIMPA PARA TODOS,
PREFEITURA INTENSIFICA AÇÕES DE LIMPEZA NAS RUAS
A manutenção e
limpeza das vias da cidade
seguem a todo vapor. Uma
ação necessária e pensada
para garantir a segurança e a
qualidade de vida da
população, além de manter
as belezas da cidade sempre
bem cuidadas. A Secretaria
de Obras e Planejamento
Urbano da Prefeitura de
Mariana tem intensiﬁcado os
trabalhos e todos os bairros e
distritos estão sendo ou
serão atendidos.
São diversas
atividades como a varrição
manual, coleta de lixo,
pintura de meio ﬁo, capina
mecanizada e manual,
limpeza das bocas de lobo e
bueiros, limpeza das
margens dos cursos d'água e
outras mais. No momento, o Foto: Samuel Consentino / PMM

município está atendendo os
bairros Cabanas, Cartucha,
Santa Clara, Santa Rita de
Cássia e Vale Verde. Logo
em seguida, os bairros
Cruzeiro do Sul e Dom
Oscar.
É importante
lembrar que o período
chuvoso está se
aproximando e que essas
ações não surtem efeito caso
a população não coopere no
que puder. Por isso, evite
jogar lixo nas ruas ou em
lotes próximos e se atente
aos horários e dias que a
coleta de lixo passa pelo seu
bairro, você é o maior
parceiro da Prefeitura nos
cuidados com a cidade. Para
ﬁcar por dentro de todas as
atividades, acesse o site da
Prefeitura de Mariana.
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NA PRIMAZ C OM
VANDERLEY LÚCIO
COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA LIGA ESPORTIVA DE MAIS UMA COMPETIÇÃO A NÍVEL ESTADUAL
MARIANA DÁ INÍCIO A FASE SEMIFINAL DA COMPETIÃO
SERÁ REALIZADA NA PRIMAZ DE MINAS.
No Sábado, dia 21 de
DA PRIMEIRA E SEGUNDA DIVISÃO.

Em jogos de ida e volta, as equipes se enfrentaram buscando uma vaga para a
ﬁnal, tanto para segunda, quanto para primeira divisão.
VEJA OS RESULTADOS DA PRIMEIRA RODADA DAS SEMIFINAIS.
PRIMEIRA DIVISÃO:
Morro Santana 1 x 2 Olimpic
8 de Dezembro 3 x 4 Bandeirantes
SEGUNDA DIVISÃO:
VEJA OS RESULTADOS DA PRIMEIRA RODADA DAS SEMIFINAIS.
Unidos de Santa Rita 0 x 1 Meninos da Vila
Vila Nova 3 x 1 Colômbia

outubro acontece, na
Arena Mariana o sétimo
campeonato mineiro de
esporte contato em que
estarão participando
vários atletas das
cidades de Mariana,
Ouro Preto, Itabirito,
Contagem, Betim,
I b i r i t é , Vi ç o s a ,
Cachoeira do Campo,
A m a r a n t i n a ,
Conselheiro Lafaiete,
Juiz de Fora, Belo
Horizonte , Sete Lagoas
e Diamantina.
Prestigie este
evento, e traga sua
torcida.
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19/10/2017 a 26/10/2017

98529-4754
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Sociais da Leticia Aguilar,
Na delegacia
– Seu delegado meu marido saiu de casa ontem a noite, disse que ia comprar arroz e até
agora não voltou. O que eu faço doutor?
– Sei lá, faz macarrão!!
Piada do Momento…
O bêbado atravessa a rua e um buzina bibi… O bêbado olha pro carro e diz: – Eu
também bibi, e muito!

Arlíndo completou mais uma primavera dia 17/10.
Sua linda família te deseja tudo de maravilhoso em
sua vida! Felicidades e muito sucesso!

Linda e loira! Essa é a Jenniffer Querollen,
que passa pela nossa coluna social
esbanjando charme e simpatia!

Olha quem gravou seu programa em Ouro Preto, sim,
a linda Angélica. E a Flávia Mapa com sua amiga não
perderam tempo e logo registraram o momento! Lindas!

Quem faz presença vip em nossa coluna
social hoje é o nosso querido amigo Edvaldo
Andrade! Sempre feliz e de bem com a vida!

Ganhador do Sorteio do Jornal Panetu’s,
na oportunidade tivemos como patrocinadores:
Preto Decor e Valmir Gesso! Parabéns Juninho!

Mensagem da semana...

Uma pessoa muita querida completou
mais um ano de vida nesse mês de Outubro!
Rui Souza! Nós do Jornal Panetu’s te
desejamos muita saúde, paz e sucesso!
Felicidades!!

Quando nos comprometemos com o melhor de nós mesmos só coisas boas acontecem e o êxito é inevitável. Tem coisa melhor
do que ir dormir com a sensação de dever cumprido e motivado para acordar no outro dia e fazer ainda mais e melhor do
que fez hoje?
Quando você aprende a gostar do que faz e encara aquilo como um projeto de vida, como algo que te traz, além da
realização profissional, a sua realização íntima e pessoal, tudo fica mais fácil, mais leve e até mais divertido de fazer,
mesmo em frente aos problemas e adversidades – que existem para todos e em todas as áreas de atuação.
Você só precisa encontrar a motivação dentro de você e mantê-la viva, pulsante, não importa o que acontecer. Porque é a
força do trabalho que impulsiona o homem para suas maiores conquistas.
Lívia Barros Calado

Dica da Lê...

* A partir de Quinta-feira começa a famosa festa da batata em Ouro Branco, com cantores famosos como Marília Mendonça, MC Kevinho e muitos
outros, minha dica ca pra quem for de carro e irá beber. Cuidado galera! A pista é perigosa! Se beber, leve um amigo que será o motorista da
rodada e não irá ingerir bebidas alcoólicas!!
* Está rolando sorteio novo lá no meu facebook: Leticia Aguilar, dessa vez com o patrocínio do CIRCUITO APROVEITE! É muito bacana a proposta
que a Mariana Dulico está trazendo para Mariana, vale a pena conferir!
* Final do ano está chegando... é hora de começar a pensar em tudo que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim, o que devo corrigir, ainda dá
tempo de correr atrás do PREJU! FICA A DICA! FORÇA NA PERUCA!

Eventos da Semana.. (tirando meu aniversário
dia 20 hahah, tem mais alguns).
OUT 19 - QUI - 33º Festival da Batata Ouro Branco · Praça De Eventos
OUT 21 - 9 anos de Mocambos - Sáb 15:00 · República Mocambos ·
Mariana
OUT 21 - Rock das Fotos - Formandos Escola de Minas 17.2 - Sáb 15:00 ·
Ouro Preto Tênis Clube
OUT 21 - IX Calourada Farmácia & Automação - Sáb 15:00 · República
Katapulta · Ouro Preto
OUT 21 - Batalha do Complexo - Sáb 19:00 - Praça Tiradentes -Ouro Preto
OUT 21 - - Aquecimento The Madness - Sáb 22:00 · República Partenon Ouro Preto

