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O RECANTO DO ANIMAL VEIO TRAZER VARIEDADE, ATENDIMENTO,
QUALIDADE E PREÇOS COMPETITIVOS PARA A PRIMAZ DE MINAS.
Empresa busca no atendimento especializado, mix variado de produtos, prestação de serviços e ações sociais o seu diferencial compe

vo.

Confira pág.13

Foi perguntado para os entrevistados se
eles já tinham ouvido a rádio Mariana FM
e 71% deles responderam que já havia
escutado a rádio.

PONTOS POSITIVOS DA RÁDIO MAIS CITADOS PELOS ENTREVISTADOS:

A PESQUISA DE OPINIÃO E MERCADO SOBRE
AUDIÊNCIA, REALIZADA PELA PELA ESTATIS-UFOP
CONFIRMOU O QUE TODOS DA REGIÃO DOS
INCONFIDENTES JÁ SABIAM,
A MARIANA FM 93,5 FOI A MAIS CITADA PELOS
ENTREVISTADOS.

Fonte: Esta s-UFOP(Out e Nov/2017)
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São Cristóvão
Centro de Formação de Condutores

Fone: (31) 3557- 2767 Whatsapp 98212-0603 E-mail:cfcsaocristovao@yahoo.com.br
Rua Bom Jesus, 451 - Barro Preto - Mariana -MG
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Editorial, por Cassiano Aguilar - Diretor de Redação / Jornalista Responsável 20.483
O MÊS DA RENOVAÇÃO DA FÉ, ESPERANÇA E OS VOTOS DA PAZ!
O ano de 2017 apresentou inúmeras
incerteza, e claro, conquistas. As cidades de
Mariana e Ouro Preto chegam ﬁnalmente ao
último mês do ano de 2017. Os chefes do
Executivo procuram de toda forma fecharem
suas contas para iniciarem um ano que
certamente possibilitará novos caminhos.
Na última semana, o prefeito de
Mariana, Duarte Junior, participou de uma
coletiva de imprensa em que aﬁrmou que a cidade
no ano de 2018 receberá o estádio municipal, que

será instalado no bairro Cabanas. Esta obra será
entregue ao município no primeiro trimestre de
2018.
Outro tema, bastante comentado foi a
tarifação da água e esgoto, é certo que pagará
mais quem consumir mais, esse sistema já
deveria está em pleno funcionamento, talvez os
problemas ocasionados pela falta da água, não
fossem tão questionados como é atualmente.
Há quantos anos, muitos enchem suas
piscinas e ﬁcam por horas no banho de chuveiro?

Esses sim devem pagar pelo o que consomem.
Sou a favor da tarifa desde que não haja
proﬁssionalismo e compromisso em atender e
realizar um serviço de qualidade, e que também
não ocorra com o passar dos anos, aumento
sucessivo da tarifa, o que certamente prejudicará
a população.
O mês de Dezembro é um mês
especial, nele nasce a esperança de que a empresa
Samarco retome suas operações e que volte a
gerar renda e emprego na cidade. Que o mês de

dezembro demonstre aos políticos, que seu
eleitorado clama por igualdade e qualidade dos
serviços que vocês realizam em suas respectivas
cidades.
Portanto, esperamos que o mês de
dezembro reforce o sentido da união, do diálogo
sem enrolação, da objetividade das ações do
poder executivo e legislativo. Que o poder
judiciário seja fortalecido e que as decisões sejam
justas e que de fato concedam a justiça a quem
realmente precisa.

“POR DENTRO DO DIREITO”com Juliana Melo Franco Gomes de Almeida

AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO ASSÉDIO MORAL
O termo assédio moral é utilizado para descrever
situações extremas de violência psicológica no
trabalho, de natureza processual, pessoalizada, malintencionada e agressiva. O assédio moral se conﬁgura
como um conjunto articulado de armadilhas
preparadas, premeditadas, repetitivas e prolongadas.
Os comportamentos hostis ocorrem repetidas vezes e
por um período de tempo estendido. Sua prática é
permeada de intencionalidade no sentido de querer
prejudicar, anular ou excluir um ou alguns alvos
escolhidos.
Hirigoyen conceitua o assédio moral como:
Qualquer conduta abusiva gesto, palavra,
comportamento, atitude, que atente, por sua repetição
ou sistematização, contra a dignidade ou a integridade
psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu
emprego ou degradando o clima de trabalho. (2002,
apud SOBOLL,2008, p.8)
Apesar do assédio moral não possuir uma
legislação especíﬁca no Brasil, sua prática pode ser
punida através da legislação existente, ou seja,
encontra-se fundamentos na Constituição Federal, no
Código Civil, no Código Penal, e na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), como será exposto abaixo
mais detalhadamente.

A Constituição Federal em seu artigo 5º,
inciso V, diz o seguinte: é assegurado o direito de
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem; Nesse mesmo
sentido, o inciso X diz: são invioláveis a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.
Dessa forma, o assediador poderá ser
responsabilizado civilmente pela pratica do assédio
moral. Cabendo indenização a vítima, sendo material,
em casos em que o assédio tenha causado prejuízos
ﬁnanceiros a vítima, e também indenização moral, ou
seja, quando houver prejuízos não palpáveis, não
mensuráveis, isto é, danos psicológicos ou a sua
imagem.
No âmbito penal, o assédio moral poderá se
tornar um crime. Dependendo do caso, o assédio moral
poderá ser enquadrado no crime de calúnia, ou seja,
quando o assediador acusar o assediado pela prática de
algum crime não cometido, conforme artigo 138 do
Código Penal Brasileiro. Sua pena é detenção de seis
meses a dois anos mais multa.
Além disso, caso o assediador ofenda
publicamente a honra da vítima, poderá ser

caracterizado crime de difamação, nos termos do artigo
139, punível com detenção de três meses a um ano mais
multa. Ademais, se o assediador ofender a dignidade ou
o decoro da vítima, poderá tipiﬁcar crime de injúria, nos
termos do artigo 140 do Código Penal, cabendo
detenção de seis meses a um ano ou multa.
Já nos casos mais extremos, o assediador
poderá ser enquadrado em outros crimes, tais como,
lesão corporal, em casos de lesão a integridade corporal
ou a saúde da vítima, nos termos do artigo 129 do
Código Penal. Crime contra a liberdade individual por
constrangimento ilegal, isto é, constranger a vítima,
mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe
haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade
de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer
o que ela não manda, conforme artigo 146 do mesmo
dispositivo. Cabe também crime de ameaça:
Não estão esgotadas as possibilidades de
tipiﬁcação do assédio moral no Código Penal,
dependendo do caso, há vários outros crimes em que o
assédio moral poderá ser enquadrado. A CLT também
prevê consequências em caso de prática do assédio. Se
o assédio moral for praticado pelo dono da empresa,
preposto, superior hierárquico, ou algum outro
funcionário contra empregado, a empresa responde

FALA SÉRIO? – com

pelo ato ilícito, pois esta é responsável por todos os atos
dos funcionários, devendo sempre prezar por um
ambiente de trabalho saudável.
Nos termos do artigo 483 da CLT, o assédio
moral poderá ser considerado falta grave cometida pelo
empregador, ensejando na rescisão do contrato de
trabalho, com o pagamento de todas as verbas devidas,
ou seja, o empregado vítima do assédio moral poderá
ajuizar uma ação trabalhista requerendo a rescisão
indireta do contrato de trabalho, podendo pleitear nesta
mesma ação indenização pelo assédio.
Ou seja, mesmo que o ato seja cometido por
um funcionário do mesmo nível hierárquico contra
outro funcionário, a empresa poderá ser
responsabilizada, pois tem o dever de ﬁscalizar e punir
todos os atos indevidos de seus funcionários.
Em relação ao empregado que comete o
assédio, sendo contra outro empregado ou contra algum
superior hierárquico, a empresa poderá dispensá-lo por
justa causa, conforme autoriza o artigo 482 da CLT.
Dessa forma, veriﬁca-se que apesar do assédio moral
não possuir uma legislação especíﬁca, tal ato é passível
de punição como base na legislação existente,
conforme exposto acima.

Darcy Pereira de Carvalho

FALA SÉRIO?
QUEM TEM PADRINHO, NÃO MORRE PAGÃO
Alguns Provérbios populares vêm sofrendo
alterações signiﬁcativas. Vejamos um bom exemplo.
Jacob Barata Filho (empresário conhecido como o “Rei
do Ônibus” no Rio de Janeiro) e Lélis Marcos Teixeira
(ex-presidente da Federação das Empresas de
Transportes do Rio de Janeiro). Ambos foram presos
por três vezes pelas Operações “Ponto Final” e “Cadeia
Velha” (da Policia Federal), um desdobramento da Lava
Jato que investiga um suposto esquema de pagamento
de propina a políticos e de fraudes em contratos do
governo do Rio de Janeiro com empresas de transporte
público. E foram soltos por três vezes, a última na
semana passada, por conseguirem “habeas corpus”
(ação judicial com o objetivo de proteger o direito de
liberdade de locomoção lesado ou ameaçado por ato
abusivo de autoridade).
E daí? Daí que nas três vezes, quem
concedeu a “liberdade” de ambos foi o Ministro do STF,
Gilmar Mendes. Novamente, e daí? Daí que o citado
Ministro teria supostamente “vínculos sociais” (é

padrinho de casamento da ﬁlha de Barata, que por sua
vez, o noivo da ﬁlha de Barata é sobrinho da esposa de
Gilmar) e supostamente “vínculo proﬁssional” (a
esposa de Gilmar, Guiomar Mendes, trabalha em um
escritório de advocacia que atua em casos relacionados
aos empresários). Só por isso, estão fazendo uma
verdadeira “tempestade em copo d'água” diante desses
meros e insigniﬁcantes laços de aproximação. Aﬁrma o
Ministério Público Federal que tais “supostos laços” o
torna (Gilmar) suspeito/incompatível para atuar como
magistrado no caso, principalmente na condição de
relatos de Habeas Corpus. Absurda conclusão!
Independente das argumentações apresentadas, penso
poder encerrar com a nova versão do Provérbio: quem
tem padrinho, não morre na prisão!

iremos citar seu nome) com o Troféu Gratidão.
Respeitamos toda e qualquer entidade,
independentemente de seu grau de reconhecimento
público, importância ou visibilidade. Manifesto tão
somente minha surpresa com a honraria.
Vivemos, e eu na condição de servidor
público também sinto “na pele”, um momento em que o
referido agraciado protela o cumprimento de decisões
judiciais, desrespeitando direitos constitucionais (por
dois anos nossa recomposição salarial não foi paga),
ignora paralizações e pedidos de diálogo, abusa do
direito de “arregimentar adeptos” através de um quadro
absurdo de nomeações que consome 40% do orçamento
para pagamento de pessoal. Esses são apenas alguns
itens que alimentam minha indignação. Fica a
esperança para que nosso chefe do Executivo se sinta
sensibilizado com a honraria e, caso não possa ter
“gratidão” pelos serviços prestados por seus servidores
PUXA, QUE INGRATIDÃO.
municipais, que tenha pelo menos respeito ao clamor
O chefe do Executivo marianense foi, das reivindicações constitucionalmente já apontadas
recentemente, agraciado por uma respeitada como de direito.
organização internacional de clube de serviço (não

Receitas e Temperos

MACARON
Os "macarons" são um doce de origem francesa, que tem
um sabor suave e uma consistência aerada e crocante, não
é difícil de fazer, basta ter atenção e amor no preparo.
Veja abaixo passo a passo como fazer:
RECEITA
3 claras de ovos
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
125 gramas de farinha de amêndoas
200 gramas de açúcar de confeiteiro
30 gramas de açúcar reﬁnado
25 gotas do corante que desejar
RECHEIO:
130 gramas de chocolate barra ao leite
1 colher (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de nata (creme de leite fresco)
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POR FALAR EM PIRÃO!
Creio que poucos saibam, aﬁnal essa não é
uma notícia que deva ser interessante divulgar, mas a
nossa Corte maior (Supremo Tribunal Federal) decidiu
pela constitucionalidade (legalidade) do pagamento de
13º salário a agentes públicos. Os agraciados: Prefeitos,
Vice-prefeitos, Secretários e Vereadores. Isso
aconteceu “muito sem alarde” em fevereiro deste ano e
agora algumas “Casas Egrégias, vulgo, Câmaras
Municipais, após “longos e calorosos debates e
inúmeras discussões” já se “adequaram” para fazer jus
ao direito constitucional deste benefício.
Em Minas Gerais, os municípios de
Cordisburgo, Lagoa da Prata e Luz, já regularizaram
sua situação. Curiosamente a Associação Mineira de
Municípios (AMM) não sabe quantos municípios
ﬁzeram o mesmo. Sabe “apenas” que 70% dos
municípios mineiros não possuem recursos para pagar o
13º de seus servidores. Eis mais um Proverbiando para
ilustrar meu texto desta semana: em caso de farinha
pouca, meu pirão primeiro!

Por Cassiano Aguilar

MODO DE PREPARO:
Misture o chocolate, a farinha de amêndoas e o açúcar de
confeiteiro num recipiente.
Peneire a mistura até que ﬁque um pó bem ﬁninho.
Leve as claras de neve ao micro-ondas por 30 segundos.
Bata-as em neve, sempre acrescentando açúcar reﬁnado até
formar um creme ﬁrme.
Acrescente o corante até que o creme tenha um tom
homogêneo.
Com a batedeira desligada, acrescente a mistura da farinha
com o chocolate e o açúcar de confeiteiro.
Misture até que ﬁque homogêneo.
Use um saco de confeiteiro para embalar a mistura.
Utilize papel manteiga para forrar uma forma, e unte-a
com manteiga e farinha.

Leticia Aguilar – Designer e Diretora
Administrativa (31) 98632-8731
Ângelo Seraﬁm – Diretor Fundador /
Comercial (31) 98578-4257
Impressão: Jornal O Tempo
Tiragem Mínima: 5 mil exemplares
Circulação: Mariana, Ouro Preto, Catas
Altas, Santa Bárbara e Barão de Cocais

Forme 40 bolinhas utilizando o saco de confeiteiro, com
2 centímetros de largura e de distância entre elas. Elas
terão aparência achatada.
Leve ao forno pré-aquecido à 170º e por 7 minutos com a
porta fechada. Deixe mais 8 minutos com a porta
entreaberta. Utilize algum objeto para deixar uma
abertura na porta.
Deixe esfriar e com muito cuidado retire-os.
RECHEIO:
Leve o chocolate ao micro-ondas até derreter.
Acrescente-o aos outros ingredientes numa panela
Ligue um fogo baixo, e misture até que forme um creme
liso.
O macarron deverá parecer uma bolacha recheada com
muito creme.

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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RESIDENCIAL VILA ALEGRE CONSTRÓI HORTA
GOVERNO DE MINAS DIVULGA ESCALA PARA
COMUNITÁRIA COM AJUDA DO CRAS EM OURO PRETO
PAGAMENTO DO IPVA 2018
Governo anuncia redução média de 2,98% em relação ao que foi pago no ano de 2017.

Escala de vencimento

O próximo encontro será no dia 08 de janeiro às 14 horas.
Foto: Divulgação / Tabela IPVA 2018

A Secretaria da Fazenda de Minas
Gerais divulgou na manhã desta segundafeira a escala do pagamento do IPVA de
2018.
Os valores terão uma redução
média de 2,98% em relação ao que foi pago
em 2017. Os proprietários de veículo
começam a efetuar os pagamentos no
próximo dia 10 de janeiro.
Segundo a secretaria da fazenda o
valor emitido do IPVA para 2018 é de 5,12
bilhões. São 9,7 milhões de veículos

emplacados até 20 de outubro deste ano.
Como nos anos anteriores, quem
pagar à vista tem 3% de desconto.
A tabela está disponível no site
diarioeletronico.fazenda.mg.gov.br
O contribuinte pode consultar o
valor do pagamento relativo ao seu veículo
no site www.fazenda.mg.gov.br usando o
número do Renavam.
A consulta também pode ser feita por
telefone, no número 155, ou pelo aplicativo
IPVA-MG.

Foto: Divulgação CRAS / Cachoeira do Campo.

Em março deste ano, o Centro de
Referência de Assistência Social (Cras) de
Cachoeira do Campo deu início a uma série
de ações junto aos moradores do Residencial
Vila Alegre buscando a melhoria da
qualidade de vida. Nesta semana, os
moradores do bairro puderam aprender mais
sobre o processo de implantação de uma horta
comunitária.
A primeira reunião foi na quintafeira, 30 de novembro, e contou com o apoio
do diretor da Secretaria Municipal de

Agropecuária, Alexandre Negreiros. Foram
distribuídas sementes, bandejas e substrato
para cultivo de mudas. Também foi escolhido
o local onde será criada a horta, sendo todo
este processo realizado pelos próprios
moradores.
Além disso, a Prefeitura distribuiu
mudas de hibiscos para cercas vivas. A
participação dos moradores foi
extremamente importante. Todos se
comprometeram a cuidar da horta, mantendoa viva e cultivada após a implantação.

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
Utilidades
R$10,00

Arroz Beira Rio 5kg
R$

,90

9

Filé de peito Rivelli
1kg
R$

0
9
,
9

Linguiça Toscana KG

Biscoito Krokero 1,5Kg
R$

,99

R$

7

Coxa e Sobrecoxa
R$

9
9
,
4

Biscoito Vilma 400g

R$

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

0
9
,
9

2,99
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12ª EDIÇÃO DA FEIRA MULTISET DESTACA EMPREENDEDORISMO
NA PRIMAZ DE MINAS
Em sua 12ª edição, a
Feira Multissetorial de Mariana
– MultiSet 2017 – se consolidou
como uma vitrine para a
economia local, com destaque
para o fomento ao
empreendedorismo. O evento,
promovido na Arena Mariana,
entre 30 de novembro e 2 de
dezembro, gerou diversas
oportunidades para micro e
pequenas empresas dos setores
industrial, comercial e de
serviços.
F oram três dias de
rodadas de negócios, palestras
técnicas e motivacionais, cursos
e treinamentos, além de atrações
culturais, com programação
diversiﬁcada. Ao todo, 40
expositores participaram da
feira, organizada pela
Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de
Mariana (ACIAM) / Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDLMariana). Entre eles, estava a
Fortaleza Macon Materiais de
Construções, empresa com mais
de 20 anos de mercado em
Mariana. A gerente Geisiane da
Silva Oliveira avalia como
“bastante positiva” a
participação na Feira MultiSet
2017. “Precisamos nos envolver
em eventos empresariais como
este, apresentando os nossos
produtos e serviços, o que é
muito valioso”, destaca. Ela
também aprovou as palestras
“interessantes com consultores
renomados”.
Além de empresários, a
Feira Multissetorial
impressionou quem está fora do
mundo dos negócios. A
estudante Carla Diniz de Castro,
de 18 anos, gostou da mudança do

Foto: Divulgação / Fundação Renova

(31) 3557-4430
Avenida Nossa Senhora do Carmo, 449 Vila do Carmo - Mariana

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

evento para Arena Mariana e achou
positiva a ideia de reunir vários
segmentos em um só lugar. “Teve
opções para todo mundo. Foram
diversos estandes com mostra
v a r i a d a d e p ro d u t o s l o c a i s .
Acredito que isso tenha gerado
algum lucro”, disse.
Para a empresária Adilaine
Melo, promotora da Cachaça
Temperada de Minas, a Feira
MultiSet 2017 gerou mais do que
lucro: signiﬁcou oportunidade de
levar o produto para o exterior. “Foi
excelente principalmente pela
visibilidade que tivemos. O estande
ﬁcou movimentado nos três dias.
Conseguimos atingir o objetivo, que
era alcançar clientes do atacado, e
ainda recebemos convite para levar
a nossa cachaça para eventos em
Paris e Portugal. Uma
oportunidade e tanto para um
negócio novo”, comemora Adilaine,
ressaltando que a cachaça foi
lançada há apenas seis meses.
O prefeito de Mariana,
Duarte Junior, que participou da
cerimônia de abertura do evento na
quinta-feira (30/11), destacou a
importância da feira para o
fortalecimento da economia local.
“Fico feliz em perceber como os
empresários que passaram por
momentos extremamente difíceis
vêm superando a crise, se
reinventando dia a dia. Uma feira
como esta mostra que o nosso
empresário acredita que é hora da
virada”, ressalta.
Neste ano, a Fundação
Renova foi parceira na promoção da
Feira MultiSet e apresentou ao
público palestras e painéis com o
intuito de estimular a economia
local e fomentar ações de inovação e
tecnologia. O diretor de programas
da Renova, Marcelo Figueiredo,
agradeceu a oportunidade de apoio a
um evento que, acima de tudo,
motiva o empreendedorismo.
“A Fundação Renova tem o
compromisso de incentivar o
empreendedorismo local, além de
programas e projetos de

capacitação e fomento à economia.
Agradecemos à Associação
C o m e rc i a l d e M a r i a n a p e l a
oportunidade de estarmos juntos
neste evento, e ao poder público e à
sociedade por nos acolher nestas
iniciativas”, destaca Figueiredo.
O presidente da
ACIAM/CDL Mariana, Geraldo
Carvalho, reforça a importância da
Feira Multissetorial no fomento da
economia de Mariana. “Essa é a
contribuição da ACIAM para
reaquecer o comércio local.” A
programação do evento foi
idealizada para que empresários e
empreendedores tivessem contato
facilitado com entidades de
referência e pudessem conhecer
seus trabalhos, identiﬁcando formas
de dispor de parcerias para o
fortalecimento do ambiente de
negócios local. Passaram pelo palco
técnicos, diretores,
superintendentes e presidentes de
entidades como Sebrae, Fiemg,
Federaminas, FCDL, OCEMG,
UFOP, Fundação Dom Cabral, entre
outras, além de consultorias de
negócio e cases de sucesso local.
Além da participação na
feira, a Renova apresentou ao
público o Lab Truck Senai. Trata-se
de uma carreta que se transformou
em laboratório aberto: um ambiente
de conhecimento sobre novas
tecnologias e inovação, em que
estudantes e empreendedores
participaram de oﬁcinas e
experimentos voltados a despertar
novas possibilidades de negócios
e/ou atuação no mercado.
Segundo Paulo Rocha,
líder de Economia e Inovação da
Fundação Renova, a MultiSet é
importante por ser uma das
principais fomentadoras de
negócios em Mariana e região.
“As micro e pequenas empresas têm
papel-chave no desenvolvimento
regional e, certamente, espaços
p a r a t ro c a s d e e x p e r i ê n c i a ,
compartilhamento de conhecimento
e oportunidades de negócios, são
fundamentais para que elas
cumpram esse papel”, destaca.

Endereço: Av. Manuel Leandro Corrêa, 450, Mariana - MG, 35420-000
Telefone: (31) 3557-4271
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TRABALHADORES DA VALE APROVAM PROPOSTA DE
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018 COM 70% DE ACEITAÇÃO
O Sindicato Metabase Mariana
realizou nos dias 27, 28 e 29 desse mês
uma série de assembleias nas áreas da
Vale com o intuito de debater a proposta
de ACT da Vale para o período de
2017/2018 e, posteriormente,
promover a votação da proposta.
Com o objetivo de atender às
solicitações dos trabalhadores, foram
promovidas assembleias e dispostas
urnas de votação nos seguintes locais:
Clube Sema em Rio Piracicaba,
Ginásio Poliesportivo em Barão de
Cocais, Ginásio Poliesportivo do bairro
Santa Eﬁgênia em São Gonçalo do Rio
Abaixo, Arena Mariana e Sede do
Sindicato Metabase Mariana na cidade
de Mariana e Clube ECUCA em Catas
Altas.
O resultado foi de aprovação da
proposta por 70% dos trabalhadores.
Relembrando a proposta:
* Reajuste de 2,5% nos salários e no
Cartão Alimentação;
* Pagamento de 13º Cartão
Alimentação no valor de R$717,50 a

O PAGAMENTO DA TAXA
NEGOCIAL!
NESTE ANO NÃO SERÁ
COBRADA A TAXA NEGOCIAL.
D E S T A F O R M A , O S
TRABALHADORES NÃO
PRECISARÃO TRAZER A CARTA DE
RECUSA ATÉ A SEDE DO
METABASE MARIANA.
SINDICATO METABASE
MARIANA DIVULGA OS
conquistados em acordos anteriores, NÚMEROS FINAIS DA ADESÃO
mesmo com a reforma trabalhista que DOS TRABALHADORES AO
entrou em vigor no dia 11/11;
PROGRAMA DE DEMISSÃO
* Proposta válida até 30 de novembro VOLUNTÁRIA (PDV):
de 2017.

ser creditado até dez dias após a
assinatura do acordo;
* Nos demais benefícios ﬁnanceiros
reajuste pelo INPC de 1,83% (limites
de reembolso do plano de saúde, piso
salarial e benefícios de auxílio-creche e
auxílio-babá);
* Indenização de R$ 1.200, para ATENÇÃO:
descontinuidade do implante
odontológico e ortodontia;
AOS TRABALHADORES DA
* Manutenção de todos os benefícios VALE, NÃO SERÁ NECESSÁRIO

Germano: 201
Matipó: 007
Ubu: 054
Belo Horizonte: 014
Total: 276

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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DESIGN ODONTO CHEGA A MARIANA COM INOVAÇÃO
E PROFISSIONALISMO NO SETOR ODONTOLÓGICO
No Design Odonto você encontra todo tratamento que precisa, agende agora mesmo uma consulta.
O DESIGN ODONTO conta com
especialistas altamente qualicados e com
enorme desempenho prossional prontos
para lhe atender da melhor maneira
possível, na busca pela perfeição de seu
sorriso e demais procedimentos. A Dra.
Raquel Lima é casada com Bráulio
Henrique Semin de Oliveira, graduada em
odontologia pela Universidade Metodista
de São Paulo (UMESP), é especialista em
prótese pelo Instituto de Ensino da saúde,
efetivando aperfeiçoamento em estética
global do sorriso (Lentes e facetas de
porcelana – IBO), Dra. Raquel também
realizou curso de Bichectomia (Maxilo facial
Tips) e preenchimento pelo IBO.
Dra. Raquel Lima atua em Belo
Horizonte em grandes clinicas em que
realiza um trabalho sério e compromissado
com a ética. Em agosto de 2017 a Dra.
Raquel inaugurou seu consultório
odontológico na cidade Primaz de Minas,
com a missão de inovar no setor na cidade, o
Design Odonto proporciona aos seus clientes
comodidade, praticidade, tratamentos
modernos e de última geração auxiliados
por uma equipe de prossionais que amam
o que fazem e estão aptos a desenvolverem
um brilhante trabalho.
Dra. Raquel Lima é expert em
procedimentos estéticos com porcelana de
faceta, cirurgia de bichectomia, que é um
procedimento para anar o rosto, aplicação
de botox com preenchimento na questão de
harmonização facial atuando também com
implante que é a parte da prótese sobre
implante e ortodontia. Dra. Raquel garante
que seu consultório realiza todos os
tratamentos para que você se sinta feliz e de
bem com a vida.
O consultório odontológico da Dra.
Raquel é composto por dois consultórios
sendo um odontológico e um consultório
com Radiograa Periapical que é um
exame que serve para visualizar
radiogracamente a anatomia de um ou
mais dentes. A grande novidade é a
Radiograa panorâmica que em breve a
Design Odonto proporcionará aos seus
clientes, assim será possível realizar todo o
tratamento em um único lugar, na DESIGN
ODONTO. Em breve a Radiograa
Panorâmica estará em funcionamento e o
jornal Panetu´s divulgará com
exclusividade.
Atendemos todas as idades e temos
condições especiais para o natal e nal de
ano. Venha nos visitar, agende agora
mesmo sua avaliação.

Bichectomia
Antes x Depois

Agende sua avaliação com a simpática
Thuane!
(31) 3557-4262 / 9 8830-5270

Rua Bom Jesus - 148 Centro - Mariana - MG
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ADIMAR COTA PARABENIZA AÇÕES DO EXECUTIVO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PREMAR REALIZA
COM A CONQUISTA DO ICMS TURÍSTICO
A 1ª MOSTRA DE PROFISSÕES

O vereador da cidade de Mariana, Adimar
Cota (PSC) ressaltou a valorização que a gestão
do prefeito, Duarte Júnior (PPS) vem realizando
através dos investimentos na área cultural e
turística do município.
“Mariana vem perdendo sua receita,
porém nosso calendário de eventos está de
primeira, inﬂuenciando o fomento do setor
hoteleiro e aquecendo nosso comércio. Os
recursos que advém do ICMS Turístico

demonstram que as ações da secretária de
turismo é o caminho que todas as pastas devem
seguir assim como a secretária de Desportos.
Queremos ver nossa amada cidade valorizando
nossa cultura e história. Essa é a nossa missão,
ﬁscalizar para contribuir no progresso de nossa
cidade”. Ressaltou Adimar Cota.
Dos 853 municípios de Minas Gerais,
232 foram habilitados e a cidade de Mariana,
que já é campeã no ICMS Cultural, pela terceira
vez consecutiva, atendeu aos requisitos
estabelecidos e aparece na lista dos municípios
contemplados com nota máxima, 10. 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.

Engenharia, Medicina ou Direito? Uma
dúvida cruel para muitos jovens que vão
ingressar em uma universidade e ainda não
sabe que caminho seguir. Para ajudar a
guiar os caminhos de quem está perdido, o
Cursinho Pré-Vestibular Premar realizou a
sua 1ª Mostra de Proﬁssões. O evento
aconteceu na Escola Municipal Dom
Oscar.
Uma das organizadoras do evento, a
coordenadora do cursinho, Ana Carla
Pereira, conta que houve um grande
interesse por parte dos alunos nas
proﬁssões apresentadas e que o evento
contribuiu para norteá-los sobre os
desaﬁos e possibilidades dentro da
proﬁssão que contribuiu em suas decisões.

“A semana foi composta por palestras com
engenheiros, médicos, professores,
advogados, administradores, jornalistas e
psicólogos que contaram como a
graduação, o cotidiano da proﬁssão, os
desaﬁos e também as alegrias vividas com
a proﬁssão escolhida” salientou a
coordenadora.
O Cursinho Pré-Vestibular é uma
iniciativa da Prefeitura de Mariana por
meio da Secretaria de Educação. Se você
ﬁcou interessado em participar, as
inscrições podem ser realizadas até o dia
15 de dezembro na Escola Municipal Dom
Oscar.
Para mais informações sobre o cursinho
ligue: 3557-9030.

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

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

NOTA DE REPÚDIO
O SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
P Ú B L I C O S M U N I C I PA I S D E M A R I A N A / M G SINDSERVMARIANA, no exercício da representação de toda a
categoria dos Servidores Públicos Municipais de Mariana externa a sua
NOTA DE REPÚDIO aos termos do Comunicado, através da
Secretaria Municipal de Educação, que lhes foi dirigido pela
Administração Municipal o qual solicita que os servidores da educação
se apresentem para compor “comissão de servidores” para discutirem o
PLANO DE CARREIRAS DA EDUCAÇÃO.
A postura imoral da Administração Municipal atenta contra a
DIGNIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, que correm o
risco de PERPETUAREM MAIS UMA INJUSTIÇA CONTRA OS
PROFISSSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DE APOIO, como ocorreu
na época de implantação da Lei Complementar Nº 139/2014.
Nós servidores Públicos Municipais estamos sofrendo a maior
defasagem salarial dos últimos anos e devido a isso, está gerando uma
enorme perda do nosso poder aquisitivo. O reajuste 0 (ZERO) do ano
2017 e parte do ano de 2016 nos deixam com perspectivas tenebrosas
para 2018, pois não corresponde com o reajuste do SALÁRIO
MÍNIMO, nem tão pouco com as variações dos índices inﬂacionários
do IGPM, INPC ou IPCA; com o aumento no valor da CESTA
BÁSICA, todos acumulados durante o ano de 2015, 2016, 2017.
A Administração Municipal também atenta contra a
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a CONSTITUIÇÃO ESTADUAL e
a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MARIANA, pois todos os
dispositivos garantem o direito à REVISÃO GERAL ANUAL dos
vencimentos dos servidores públicos municipais, que agora se
encontram na iminência de sofrerem mais um duro golpe em seus
vencimentos.
O prefeito municipal até a presente data NADA FEZ CONTRA OS
EXCESSOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRA O EXCESSO DE
I M Ó V E I S A L U G A D O S , D A C O O P E R A T I VA D E
TRANSPORTE, COM A MELHORIA DE ARRECADAÇÃO DE
IMPOSTOS E TRIBUTOS PRÓPRIOS, CONTRA A SANGRIA
DE RECURSOS VIA OBRAS FARAÔNICAS E INACABADAS
MAS, JÁ PAGAS.
PROMETE “PLANO DE CARREIRAS”, mas quer excluir o
SAAE MARIANA, OS VIGILANTES, E OUTRAS
CATEGORIAS POIS IRÃO COLOCÁ-LOS EM UM “BOLO”
ÚNICO.
Quem não paga e reconhece o DIREITO CONSTITUCIONAL DA
REVISÃO GERAL ANUAL (NOSSOS SALÁRIOS), TEM
MORAL PARA OFERTAR PLANO DE CARREIRAS???
QUEM SÓ FICA CHORAMINGANDO PELOS CANTOS DO
MUNICÍPIO E FORA DELE, SOBRE “QUEDA NA
ARRECADAÇÃO” SEM NADA FAZER OU APRESENTAR DE
ALGO DE CONCRETO, PODE FALAR EM PLANO DE
CARREIRAS???

NÃO É PRA PERDER A ESPERANÇA,
O S I N D S E R V M A R I A N A A C R E D I TA Q U E S E R Á
MAS É PRA TOMAR VERGONHA NA CARA!!!
CONCEBIDO UM PLANO EXCLUDENTE, ONDE DEIXARÁ
DE FORA VÁRIOS PROFISSIONAIS E FUNÇÕES,
ISSO MESMO SERVIDOR, CHEGA!!!
TORNANDO A DESIGUALDADE AMPLIADA E COM Somos servidores, trabalhadores. Muitos aqui nasceram, cresceram,
CERTEZA CORTARÁ BENEFÍCIOS JÁ ADQUIRIDOS.
prestaram concurso e ajudam a construir esse município.

“PLANOS DE CARREIRAS” desta NATUREZA NÃO
ATENDEM AOS INTERESSES DOS SERVIDORES E O
SINDSERVMARIANA SE NEGA EM COMUNGAR COM
ATITUDES DE TAL PORTE.
Esses “planos” além de não atenderem os anseios dos servidores
municipais, inclusive daqueles que recebem menores salários, são
“planos mirabolantes e excludentes”, pois MENOSPREZAM E
D E S VA L O R I Z A M O S S E R V I D O R E S P Ú B L I C O S
MUNICIPAIS.
Tampouco a implementação do Plano de Carreira é motivo
determinante para a AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL,
já que essa obrigação decorre de uma SENTENÇA JUDICIAL e a
prefeitura municipal, além de descumprir uma ordem judicial, dado
em sentença, quer começar pelo plano da educação, este, que é um
plano recente, onde EXCLUI OS SERVIDORES NÃO
OPTANTES, NEGANDO-OS O DIREITO EXPRESSO NA LEI
E QUER AUMENTAR O QUANTITATIVO DE EXCLUÍDOS
de servidores públicos municipais, tratando-se de mais um GRAVE
DESRESPEITO E DESVALORIZAÇÃO da classe trabalhadora.

Gostamos de nossa função, somos pessoas simples e generosas.
Durante muitos anos vimos passar pela prefeitura, pessoas que prometem e
não cumprem, acreditamos mesmo apesar de toda desesperança numa vida
justa, honesta e moral, não nessa herança maldita que acomete Mariana.
Só que alguma coisa deu errado. Muita coisa, aliás, deu errado. Sobrepondose a todos os defeitos históricos, veio mais uma porcaria para administrar
Mariana.
Se teve uma coisa que o governo do Du conseguiu fazer foi foder todo sistema
público municipal e atrasar em anos o desenvolvimento de Mariana.
Culpa tudo e todos e não apresenta NADA, NADICA DE NADA!!!
COMO TODO MUNDO TEM QUE REAGIR UM DIA,
CHEGOU A NOSSA VEZ!!!
VAMOS PARAR MARIANA!!! VAMOS NOS FAZER RESPEITAR!!!
SEM SALÁRIOS POR DOIS ANOS E CAMINHANDO PARA O
TERCEIRO, SEM PLANO DE CARREIRAS E CONDIÇÕES DE
TRABALHO. SOMOS TAXADOS DE CULPADOS, MAS CARGOS
COMISSIONADOS EM EXCESSO, GASTOS DESNECESSÁRIOS COM
ALUGUÉIS, COOPERATIVAS, CONTRATOS, ETC.

O SINDSERVMARIANA não compactuará jamais com a manobra
da Administração Municipal no sentido de carrear aos Servidores
Públicos o ônus de ﬁnanciar as atividades cuja manutenção é de
responsabilidade exclusiva do município.
Caberá aos integrantes da categoria o poder de decisão sobre a forma
como se dará a mobilização em torno da reivindicação do direito
inalienável do trabalhador que é o seu SALÁRIO DIGNO, JUSTO
e HONESTO e PLANOS DE CARREIRAS QUE
C O N T E M P L E M T O D A S A S C AT E G O R I A S D A
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E A AUTARQUIA SAAE, NÃO
ADMITINDO QUALQUER QUE SEJA ELA EXCLUSÃO!!!

SINDICATO DOS SERVIDORES FUNCIONÁRIOS E
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARIANA/MG
SINDSERVMARIANA
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA – Presidente

ASSEMBLEIA GERAL DOS SERVIDORES DIA 15/12/2017, ÀS
10:00 HORAS.
Na sede Rua Barão de Camargos, 191 Centro
VAMOS DECIDIR!!!
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NOTA OFICIAL DO VEREADOR JOSÉ JARBAS RAMOS FILHO - ZEZÉ DE NEGO
SOBRE A TÍMIDA MANIFESTAÇÃO E O DOCUMENTO DE REPÚDIO
Na democracia é assim todos tem direito a manifestação pacíﬁca e republicana.
Fica claro a indução do Governo atual para assinatura do
documento, que não chegou às 400 assinaturas, apenas lembrando que
atualmente temos mais de 400 cargos de conﬁança nesta Administração.
Além de assinado em sua maioria por Nomeados, demonstrando o claro
interesse do Executivo em tentar neutralizar o Legislativo de atuar.
Nesta situação o vereador José Jarbas Ramos Filho - ZEZÉ DE
NEGO em sua defesa incansável contra a “Gastança Desordenada”

com esse absurdo de cargos de conﬁança na cidade,
sendo atualmente mais de 400 cargos. Muito mais que a
Prefeitura da cidade de Nova Lima, que possui uma
população duas vezes maior e que arrecada bem mais
que nossa querida Mariana.
“Em relação a tímida manifestação, adivinha

quem compareceu? Os amiguinhos e privilegiados do
Poder”, disse Zezé de Nego.
O vereador ressaltou o respeito por toda e
qualquer manifestação paciﬁca e disse: “Inclusive
deixo aqui a sugestão para uma manifestação em favor
dos nossos educadores e contra as atrocidades que
estão sendo patrocinadas por este Governo Municipal
contra os Professores. Já deixo aqui o meu justo
REPÚDIO contra o IMORAL e ILEGAL Projeto do
Governo Municipal que quer prejudicar mais uma vez
os nossos educadores, adiando o pagamento das férias
para o décimo quinto dia útil de Janeiro, sendo esta
mais uma prova inequívoca da “Gastança
Desenfreada” com os Cargos de Conﬁança e os seus
Amiguinhos do Poder”.
O parlamentar agradece aos mais de três mil
Servidores Municipais e toda a sociedade que tem
apoiado o trabalho do vereador, as inúmeras
mensagens de apoio ao exercício do mandato que o
povo o concedeu na reeleição da Câmara. Zezé de
Nego é a favor dos educadores contra essa tirania que
Governa a cidade de Mariana e que busca
constantemente retirar os direitos dos nossos
EDUCADORES e em breve das demais categorias,
pontou o vereador.
“Podem contar comigo sempre, em favor de uma
Mariana mais Justa e Igualitária”. Zezé de Nego.

Fermar Serralheria
Éder

31| 9 8467-6764

Rua Paraná, 189 - Colina - Mariana - MG
Rodovia MG 129 - 160 - Gogô - Mariana
(31) 9 8795-8003
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Tintas e Ferramentas de
Pinturas em Geral!
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As cores na s olhos, como a beleza
o
que seduzem sos na poesia!
ver

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

Favo de Mel Interiores
o
t
s
o
g
Bom ilo
t
s
E
e

Deixe sua casa ainda mais bonita
e aconchegante com os produtos
da Favo de Mel Interiores!

Endereço: Rua Bom Jesus - 161- Barro Preto
Telefone: (31) 3558-2139
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25 ANOS DE SUCESSO E INOVAÇÃO NA
PRIMAZ DE MINAS

O Colégio Flecha iniciou as suas
atividades pedagógicas no dia 10 de
fevereiro de 1992, intitulado como
Instituto de Desenvolvimento Infantil
Bloquinhos Mágicos. O ensino ofertado
era referente à Educação Infantil
(maternal II até o antigo 3° período) e as
atividades aconteciam na sede
provisória, situada na rua Bom Jesus,
número 638, na cidade de Mariana. Em
1993, um novo passo foi dado na direção
da realização de novos sonhos, a partir da
inauguração da sede própria da escola,

localizada, hoje, na rua Santa Clara, 841.
Após dois anos, chegou o
momento de estender o nível de ensino
aos alunos que cresciam nos Bloquinhos
Mágicos e então foi implementado o
antigo 1° Grau (1ª a 4ª série).
Com a demanda crescente pelos
serviços educacionais ofertados pela
instituição, em 1999, foi implantado o
Ensino Fundamental, de maneira
gradativa. No ano seguinte, com a
visualização de um novo patamar de
crescimento, a escola ganhou uma nova

denominação: Instituto Prisma.
Durante toda a primeira década
dos anos 2000, a instituição se destacou
notavelmente a partir da sua maneira
moderna de pensar a educação. Um
número cada vez maior de famílias
passou a depositar na escola a importante
missão de construir bases sólidas para o
crescimento acadêmico, pessoal e
intelectual de seus ﬁlhos, sobrinhos e
netos.
Em 2017, a partir do início de um
novo ciclo com a ﬁnalização da

Hotel Pousada Azul

Agende sua
avaliação

Empresarial

ampliação da estrutura física e a abertura
do Ensino Médio, a escola reforça ainda
mais a inovação como sua marca.
Vi s u a l i z a n d o u m a n o v a f a s e d e
crescimento e planejando os seus
próximos 25 anos, o então Instituto
Prisma apresenta a sua mais nova versão:
Agora, Colégio Flecha.
Convidamos você a nos
conhecer para compreender o porquê de
sermos hoje a principal referência em
educação na região dos inconﬁdentes.
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.

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

Rua Sete Lagoas - 20 - Cabanas - Mariana
ENDEREÇO: RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 1520 – MARIANA – MINAS GERAIS
TELEFONE: (31) 99661-1030
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"Traga um amigo ou amiga na Ballaio de Gata

Po
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D

ESTUDANTES DA UNIPAC - MARIANA APRESENTAM
TRABALHOS SOBRE LIVROS E FILMES QUE ABORDAM
rte
ua
ASSUNTOS DO DIREITO

O recurso a obras cinematográﬁcas para
complementar o conteúdo ministrado em sala de
aula ou para sensibilizar os alunos tem sido
bastante utilizado. No entanto, se não for bem
pensado, esse recurso pode desviar os alunos do
objetivo e deixá-los ainda mais dispersos e
desinteressados É preciso saber organizar bem as
atividades e orientar os alunos, dando toda
assistência necessária. A literatura sempre soube
aproveitar muito bem temas ligados ao Direito,
como Liberdade, Justiça e Democracia.
De clássicos a best-sellers, em prosa ou
teatro, muitos livros trazem a área legal como
cenário. É interessante associar os ﬁlmes a
recursos adicionais como artigos de jornais,
revistas, textos da internet, livros paradidáticos,
música ou literatura, pois isso amplia ainda mais o
trabalho de conteúdos na escola. Também é
possível unir materiais de diferentes épocas para
estabelecer parâmetros e comparações entre o
contexto antigo e o contexto atual.
Os ﬁlmes podem ser utilizados para
apresentar o conteúdo, ou após a aula teórica, para
ajudar a esclarecê-lo. O que vai determinar essa
escolha é o nível de complexidade com que o
assunto é tratado na obra. Se considerarmos que a
abordagem é simples, superﬁcial, podemos
utilizar o ﬁlme para introduzir o assunto e
despertar interesse nos alunos. Se a abordagem for
profunda, ele pode ser utilizado como

complemento da aula teórica. Nesse caso, o ideal é
que após o ﬁlme ocorra um debate, no qual o
professor poderá perceber dúvidas e pontos de
diﬁculdade. Esse é também um bom momento
para a introdução dos materiais complementares
citados anteriormente.
Os professores podem trabalhar com os
alunos questões que envolvem ética e cidadania,
explorando trechos do ﬁlme onde o preconceito se
mostra de forma explícita. Para isso, é indicada
uma conversa inicial com os alunos a ﬁm de
veriﬁcar em que medida eles entenderam a
narrativa, suas tramas e como elas terminam.
Foi com esse intuito que os alunos do 2º
Período do Curso de Direito da UNIPAC Mariana,
realizaram nesta semana, a apresentação de um
trabalho sobre livros famosos, como Sobrevivi
pra Contar, Discurso do Rei, Argo e Negação.
Entre os temas mais diversos, estavam a Negação
do Holocausto, a invasão da Embaixada dos
Estados Unidos no Irã durante a Revolução
Islâmica de 1979, o Genocídio em Ruanda e a
diﬁculdade que todo herdeiro do trono tem no
momento de assumir a direção de uma monarquia.
Usando muita criatividade e empenho
total, os estudantes organizaram peças teatrais,
gravaram vídeos, simularam entrevistas. O Jornal
Nacional de William Bonner, o apresentador
Antônio Carlos da Itatiaia Ouro Preto e até o nosso
Jornal Panﬂetu´s, receberam uma singela
homenagem. Na pessoa do aluno Gisley Freitas,
um dos nossos repórteres foi interpretado com
muito talento.
Os trabalhos apresentados fazem parte
da disciplina Redação Jurídica, ministrada pela

e ao comprar ganhe 15% de desconto".
Rua; Bom Jesus, 125, Centro - Mariana

(31) 98818-6026

Educação Infantil

& Fundamental I

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

professora e escritora Magna Campos.

Jatobá - Loja 97 - Rosário - Mariana- MG

(31) 3558-4159
(31) 9 8859-9502
vidracariadiamante2012@yahoo.com.br
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
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MARIANA REALIZA ENCONTRO COM EDUCADORES PARA
CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Estado da Educação de Minas Gerais,
Elizete Fernandes, deu boas-vindas
aos professores participantes e
destacou a importância da educação
construída a muitas mãos.

O Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa é um
compromisso formal assumido pelos
governos federal, dos estados e
municípios de assegurar que todas as
crianças estejam alfabetizadas até os oito
anos de idade, ao ﬁnal do 3º ano do
ensino fundamental. A Secretaria de
Educação assumiu este importante
compromisso com o Programa PNAIC, e
na quinta-feira (30), foi o primeiro
encontro de capacitação com os
professores da rede municipal de ensino.
A reunião realizada no CEMPA garantiu
aos professores a oportunidade de
discutir, repensar e aprimorar seus
percursos como educadores.
“É uma enorme satisfação que
Secretaria de Educação de Mariana em
parceria com o Governo Federal inicia
mais um ano de formação continuada
para os professores do ciclo de
alfabetização, estendendo este ano a
formação aos professores e
coordenadores da pré-escola, pois é

Foto: Débora Madeira | PMM

uma responsabilidade
compartilhada no alcance do direito
da criança de escrever, ler com
ﬂuência e dominar os fundamentos
da matemática no nível

recomendável para a sua idade”,
salientou a secretária de Educação,
Juliana Alves.
Na ocasião, a professora e
analista educacional na Secretaria de

“A educação é a nossa maior força
para sair desse estado de calamidade
em que nos encontramos. Educar
nossas crianças é a nossa função.
Quanto maior for a nossa
capacidade formadora e a nossa
competência proﬁssional, maior é a
nossa função social de formar
cidadãos éticos e comprometidos
com o bem-estar social”, disse.
Para o alcance desse objetivo,
as ações do Pacto compreendem um
conjunto integrado de programas,
materiais e referências curriculares e
pedagógicas, disponibilizados pelo
Ministério da Educação, tendo como
eixo principal a formação continuada
dos professores alfabetizadores.

Avenida Manoel Leandro Corrêa -Nº 391 Centro - Mariana

(31) 3557-4411

O melhor gás da Região!

Aceitamos cartões:

(31) 3558-6666 / 9 8266-5728
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O RECANTO DO ANIMAL AFIRMA QUE NÃO É PRECISO SAIR DE
MARIANA PARA ENCONTRAR TODAS AS NOVIDADES DO SETOR.

A empresa iniciou suas atividades
em 2014 como distribuidora de rações
Barão com o sócio Humberto Luiz. Com
a mudança de sua irmã Marinês Oliveira
para Mariana, a empresa se transformou
no Recanto do Animal, se mudando para
um local maior, e transformando a
distribuidora de rações em um Pet Shop
completo.
A sócia Marinês através de sua
grande experiência como gestora de
vendas e Marketing, acreditou em
Mariana e trouxe para cá tudo que há de
novidade no mercado Pet.
Banho e Tosa
Vitrine viva, onde os cães podem ser
observados pelos seus tutores e estes
podem até mesmo acompanhar os
banhos. Linha de shampoos,
condicionadores e perfumes
proﬁssionais que fazem a diferença na

pelagem do animal.
Hidratação e tratamentos especíﬁcos
para a pelagem sem cobrança adicional.
Equipe carinhosa que trata o seu animal
como um ﬁlho, reservando a ele o tempo
necessário para um atendimento de
qualidade.
Cartão ﬁdelidade onde a cada 10 banho o
pet ganha um banho gratuito.
Preços muito competitivos, com opção
de pacotes.
Ações Sociais
O Recanto do Animal realiza a cada 4
meses, campanhas de vermifugação
gratuita, campanhas de vacinação com
preços reduzidos, campanhas de saúde
com coleta de sangue, ultrassonograﬁa e
exames clínicos através de parceria com
veterinários e fornecedores.
O site www.recantodoanimal.com.br
possui serviços gratuitos para os tutores

que querem doar, vender, comprar,
conseguir um par para o seu Pet ou que
perderam seu animal. Vários cães foram
encontrados com a ajuda do site e da página
no facebook\recantodoanimal.com.br

e seus colaboradores acreditam em
Mariana e por isso, trouxeram grande
variedade de rações, brinquedos,
roupinhas, cosméticos, petiscos,
medicamentos, etc.

Ações de entretenimento
O Recanto do Animal busca promover
atividades recreativas para os Pets e seus
tutores. Este ano foram promovidas duas
atividades externas envolvendo vários
pets, como por exemplo o Blocão Pet no
carnaval e a CÂOminhada em
novembro. Nestes eventos são feitos
votações, distribuição de brindes e muita
interação entre pets e tutores.
Mix de Produtos
Os gestores do Recanto do Animal
realizaram altos investimentos em
produtos, para que tudo que você
precisar comprar para seu Pet você
encontre aqui, em sua cidade. A empresa

Equipe de Atendimento
Na área de vendas a equipe está
preparada para atender com qualidade e
atenção. Realizam treinamentos
frequentes de produtos e procuram
entender as necessidades de seus clientes
para atendê-los com o que realmente
precisam.
Na área de banho e tosa a equipe está
sempre realizando treinamentos para
aperfeiçoamento de técnicas e tosas.
Procuram identiﬁcar, através de ﬁcha
personalizada, todas as particularidades
de seus pets e desejos dos tutores para
realizar o melhor trabalho.

Endereço: Rua Bom Jesus, 498 – Barro Preto
Telefone: (31) 3557-1008
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DEFESA CIVIL ALERTA POPULAÇÃO NESTE PERÍODO DE CHUVAS
Devido ao grande volume de chuva
registrado nos últimos dias, a Defesa Civil
de Mariana alerta para riscos de
deslizamentos. A orientação à população é
ter cuidado em áreas próximas a barrancos,
encostas ou margens de rio, e pede atenção
se houver qualquer tipo de rachadura ou
trinca nas paredes da residência. “Nesse
momento é extremamente importante a
atenção e o cuidado de todos”, ressaltou o
chefe da Defesa Civil de Mariana, Welbert
Stopa.

A Defesa Civil de Mariana tem
realizado ações efetivas contra os desastres
das chuvas na cidade, como vistorias
preventivas, mapeamento das áreas de risco,
campanhas educativas, desassoreamento de
rios e córregos, desobstrução de sistemas de
drenagens, dentre outras. “Estamos
trabalhando muito, pois temos que prevenir
e o r i e n t a r. P o r i s s o , p e d i m o s a
conscientização da população. É muito
importante que saibam como evitar esse tipo
de desastres”, aﬁrmou Stopa.

Conﬁra as dicas da defesa civil para esse
período de chuvas:
Fique atento à movimentação do solo ou
aparecimento de trincas e rachaduras em
taludes.
Quem mora perto de rios e córregos tenha o
máximo de atenção ao nível de subida das
águas.
Em casos mais graves, como aparecimento
de rachaduras nas paredes, barulho estranho,
muita inﬁltração, deixe imediatamente sua
residência.

Nunca tente atravessar em águas de
enchentes e enxurradas, mesmo estando de
carro, moto ou bicicleta, pois as águas são
muito violentas e pesadas, podendo arrastálo.
Nas ruas, evite abrigar-se sob árvores. Elas
atraem raios e os galhos podem feri-lo, caso
caiam.
Evite o contato com as águas em caso de
enchentes. Essa água é altamente
contaminada pelos esgotos e poluição das
ruas.

CHEFE DO EXECUTIVO MARIANENSE ANUNCIA INÍCIO DAS OBRAS DO
CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CABANAS
O prefeito Duarte Júnior anunciou o início
das intervenções que darão origem ao campo de
futebol do bairro Cabanas. “Essa obra é uma
solicitação antiga da comunidade. Vamos fazer de
forma moderna e cômoda para a população.
Aﬁnal, investir em esporte e lazer é investir em
saúde e desenvolvimento social”, destacou
Duarte.
O espaço contará com uma moderna

Foto: Divulgação | PMM

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

estrutura para atender aos marianenses. A primeira
fase terá inicio com a construção do campo de
futebol e seu projeto de drenagem, o alambrado
que cercará o campo e a base para a pista de
atletismo. Na segunda fase das obras serão
construídos os vestiários, as arquibancadas, a
iluminação e a pavimentação da pista. A previsão é
de que o projeto seja concluído e entregue ainda no
primeiro semestre de 2018.
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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
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Império CÂMARA DE OURO PRETO HOMENAGEIA PERSONALIDADES
Das

QUE ATUAM NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUNICIPAL ATRAVÉS DA MEDALHA JOÃO VELLOSO

Camisas

Estamos prontos
para atender
Vocês!
Endereço: Rua Direita - 124- Centro - Mariana
Telefone (31) 3557-3917

Qualidade e Elegância

Foto: Comunicação Câmara de Ouro Preto

A Câmara Municipal de Ouro Preto realizou,
na última sexta-feira (1º), sessão solene para a
e n t r e g a d a M e d a l h a J o ã o Ve l l o s o , q u e
homenageia pessoas e entidades que se destacam
na preservação e recuperação do patrimônio
cultural e natural do município. Brigada 1 de Ouro
Preto, Domingos Ventura, Gustavo Werneck, Jair
Inácio (in memoriam) e Rodrigo Gomes foram os
homenageados com a medalha. Já na categoria
hors-concours, foram agraciados: Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES); Folia do Divino Espírito Santo
de São Bartolomeu; Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan); Irmandade
de Nossa do Rosário dos Pretos e Santa Eﬁgênia
do Alto da Cruz; e Irmandade do Santíssimo
Sacramento da freguesia do Antônio Dias.
O presidente da Câmara, Wander
Albuquerque (PDT), salientou a importância de o
Legislativo conceder a comenda: “Essa é uma das
honrarias mais importantes da Câmara. Ouro
Preto é patrimônio da humanidade e nós tivemos
a honra de homenagear essas pessoas que lutam
pela preservação do nosso patrimônio, da nossa
história e também da nossa natureza”.
Para o promotor de Justiça da Comarca
de Ouro Preto, Domingos Ventura, “É uma honra
ser agraciado com uma medalha dessa
magnitude. Ser lembrado pelos trabalhos
desenvolvidos pelo Ministério Público, mas que
não fazemos sozinhos, nós precisamos da
comunidade ao nosso lado para que possamos
defender o patrimônio cultural de Ouro Preto. A
medalha é um reconhecimento de um caminho que
precisa ser aprofundado, e eu espero conseguir
avançar e contribuir para a solução de problemas
crônicos de Ouro Preto. Então, com o olhar no
agradecimento, mas também ganhando força e
incentivo para conseguirmos superar os
problemas”. Disse.
Para a assessora da diretoria do
BNDES, Luise Veloso, que representou o órgão
durante a cerimônia. “A Medalha João Velloso é

um belo reconhecimento do trabalho que vem
sendo feito em parceira com Ouro Preto. Já
apoiamos nove projetos no município, entre eles,
eu destacaria o Paço da Misericórdia, no qual eu
ﬁquei emocionada quando vi o resultado. Não
queremos somente preservar e restaurar o
patrimônio, mas, também, dinamizar a economia
da região, uma vez que nossa missão é promover o
desenvolvimento do Brasil”.
O secretário municipal de Cultura e
Patrimônio e membro do Conselho da Medalha
que indica os homenageados com a comenda,
Zaqueu Astoni, ressaltou que “a medalha é
importantíssima para Ouro Preto, uma vez que o
João Velloso é o pioneiro no Brasil em Legislação
patrimonial, um decreto dele proibindo a
alteração das faixadas e dos imóveis coloniais foi
fundamental para a preservação de Ouro Preto.
Parabenizo todos os agraciados, são pessoas e
entidades de trabalhos fundamentais em prol da
preservação, da divulgação e da promoção do
patrimonial cultural de Ouro Preto”.
Segundo o prefeito Júlio Pimenta,
“João Velloso foi um grande prefeito, foi o
primeiro a ter ações concretas para preservação
do patrimônio, que é da humanidade, por isso
essa comenda tão importante que leva seu nome a
pessoas ilustres e entidades que também ajudam
na preservação do nosso patrimônio. Uma bela
cerimônia, um simbolismo muito grande para
todos nós”.
Criada em 2003, por meio do projeto de
resolução 3/2003, a medalha leva o nome de João
Batista Ferreira Velloso, médico falecido em
1954, ex-presidente do Legislativo Municipal e
prefeito de 1931 a 1936, período em que
intensiﬁcou a luta pela defesa do patrimônio
histórico ouro-pretano. Também participaram da
cerimônia, a historiadora Margareth Monteiro
(membro do Conselho da Medalha) e os
vereadores Chiquinho de Assis (PV), Geraldo
Mendes (PCdoB), Juliano Ferreira (PMDB) e
Vantuir Silva (SD).

NOVA LEI MUDA REGRAS PARA RECOLHIMENTO
DO ISS EM OURO PRETO
Rua das Bromélias, 155- Jardim dos Inconfidentes
E-mail: alumixvendas@hotmail.com

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.

Rua Wenceslau Braz, 337 – Centro – Mariana

A partir de janeiro de 2018, os prestadores
de serviço em Ouro Preto deverão seguir
novas regras para o recolhimento do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN. A Lei Complementar nº 172/2017,
que revogou a LC 16/2003, foi publicada no
Diário Oﬁcial do Município no dia 02 de
outubro de 2017.
A nova legislação modiﬁca o valor
das alíquotas para vários tipos de serviços,
que passa a ser de 5% em relação aos
serviços prestados a partir de 1º de janeiro.
Serviços de educação e de assistência social
tiveram a porcentagem ﬁxada em 3%.
(Conﬁra algumas modiﬁcações no quadro ao
ﬁnal da matéria).
Os optantes pelo Simples Nacional,
que passarão a ser acompanhados e
ﬁscalizados a partir de 2018, não terão suas
alíquotas alteradas e continuarão a ser
regidos pela Lei Complementar nº.
123/2006. A nova Lei municipal somente
será aplicada quando não houver previsão na
Lei anterior.
Além disso, alguns serviços como
planos de saúde, administração de cartões de
crédito e débito e arrendamento mercantil
(leasing), aplicação de tatuagens, piercings,

serviços de guincho intermunicipal,
guindaste e içamento, processamento,
armazenamento ou hospedagem de dados,
textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas,
aplicativos e sistemas de informação, entre
outros, foram incluídos como tributáveis e
com seu ISS devido no município de Ouro
Preto – nos termos da Lei Complementar
Federal nº. 157/2017.
Outros, como sondagem,
perfuração de poços, escavação e
terraplenagem foram excluídos, por sua
natureza, da possibilidade de dedução de
materiais incorporados à obra.
Houve também mudanças em
relação às infrações e penalidades.
Atualmente as penalidades são ﬁxas para
cada infração. A partir de 2018, serão
estabelecidos dois critérios para aplicação
das multas: piso mínimo ﬁxado em UPM; ou
% do ISSQN devido e não pago (quando este
for maior). O valor atual da UPM é de R$
87,04 e será atualizado a partir de 1º de
janeiro de 2018 nos termos da legislação.

Mais informações podem ser obtidas
pelo e-mail: issqn@oupreto.mg.gov.br ou
pelo telefone 31 3559-3271.

_____________________________________________
16
Empresarial e Notícias

facebook.com/JornalPanetus

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

98529-4754

07/12/2017 a 14/12/2017

NO DIA 18 ACONTECE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PARA DEBATER O SANEAMENTO BÁSICO
DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO
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
Foto: Divulgação

Para discutir sobre as ações que
serão realizadas no distrito de Cachoeira
do Brumado no que diz respeito ao
saneamento básico no ano de 2018, a
equipe da Prefeitura de Mariana
juntamente com o SAAE, realiza uma

audiência pública com a comunidade no
próximo dia 18 de dezembro, às 18h, na
quadra da Escola Municipal.
Participe deste momento!
Sua presença é muito importante!

MAINART SEDIA O CAMPEONATO MINEIRO DE
DRIFT TRIKE
Aconteceu no último ﬁnal de
semana, no Distrito de Mainart em
Mariana a 3ª etapa do Campeonato
Mineiro de Drift Trike que contou com a
participação de 34 pilotos dos seguintes

estados de Minas Gerais, Espirito Santo,
São Paulo e Distrito Federal. Divididas
nas seguintes categorias: Speed Juvenil,
Speed Máster, Speed PRO, Slide
(Manobra).

ETAPA FINAL 2017 - MAINART MG
CATEGORIA SPEED JUVENIL (Até
18 anos)
1º Alex (MG)
2º Lucas Borges (MG)
3º Davi (MG)
4º Diogo (MG)

18 anos)
1º Alex (MG) - Campeão Mineiro
categoria Juvenil
2º Taryk (ES)
3º Vinicius (MG)
4º Murylo (SP)

CATEGORIA SPEED MASTER
(Acima de 35 anos)
1º Patrick (ES)
2º Douglinhas (SP)
3º Jamil (SP)
4º Dé (MG)

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

CATEGORIA SPEED PRO (Acima de
18 anos)
1º Lukinha (MG)
2º Jhonyn (MG)
3º Patrick (ES)
4º Japa (SP)
CATEGORIA SLIDE - MANOBRA
(Idade Livre)
1º Lukinha (MG)
2º Jamil (SP)
3º Torto (SP)
4º Dougluinhas (SP)
----------------------------------------------RANKING GERAL MINEIRO 2017
CATEGORIA SPEED JUVENIL (Até

CATEGORIA SPEED MÁSTER
(Acima de 35 anos)
1º Patrick (ES) - Campeão Mineiro
categoria Máster
2º Max (MG)
3º Jamil (SP)
4º Douglinhas (MG)
CATEGORIA SPEED PRO (Acima de
18 anos)
1º Lukinha (MG) - Tetra Campeão
Mineiro categoria PRO (2014-20152016-2017)
2º Matheus (MG)
3º Patrick (ES)
4º Jhonyn (SP)
CATEGORIA SLIDE - MANOBRA
(Idade Livre)
1º Lukinha (MG) - Campeão Mineiro
categoria Slide
2º Jamil (SP)
3º Pablito (SP)
4º Torto (SP)
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Memória , Cultura e educação,

com Marly Moysés, educadora
e Presidente da Confraria das
Gaveteiras

Confraria
Das
Gaveteiras

SUE?
* Marly Moysés S. Araujo
O nome acima não é nome próprio feminino, como
pode parecer. É apenas o que seria uma possível sigla para
resumir a proposta do ex-ministro da Educação, senador
Cristóvão Buarque, de criação do Sistema Único de
Educação. Segundo sua aﬁrmativa, na ocasião (...) “É disto
que o Brasil precisa para oferecer educação igual para
todos, o que é impossível se ela (a Educação) só ﬁca a cargo
das prefeituras e dos estados (...)”
Embora a proposta não se tenha concretizado, ela
faz sentido. O sistema Único de Educação, a exemplo do
SUS, integrando ações da União, dos Estados, dos
Municípios e de Organizações não governamentais numa
ampla mobilização poderá enfrentar, com mais sucesso, os
desaﬁos que, secularmente, atormentam a educação
brasileira. Um deles, que é recorrente, é o alto índice de
repetência na educação básica, que soma prejuízos de toda
ordem, em especial para os próprios estudantes. Outro é o
grande número de estudantes que concluem, tanto o ensino
fundamental, quanto o médio, sem o domínio adequado e

necessário de habilidades, sobretudo de leitura e escrita.
Ainda que nos discursos oﬁciais as autoridades
aﬁrmem a cada ano, que houve avanço qualitativo nas
avaliações feitas no país, sabe-se que a realidade é bem outra.
As agências formadoras de pessoal para a educação, sobretudo
as Universidades públicas, se não tiverem um plano exequível
de oferta de graduação de qualidade, que se articule com a
educação básica, diﬁcilmente conseguirão formar o
proﬁssional com o perﬁl necessário para superar as
diﬁculdades da prática docente notadamente nas escolas
públicas.
O que se percebe, é uma enorme contradição entre o
que se diz e o que se faz, nas diferentes instâncias de governo.
O senador Cristóvão Buarque, melhor que ninguém, trata do
assunto. No livro de sua autoria “A desordem do Progresso”,
escrito há anos, mas infelizmente muitíssimo atual, ele fala das
contradições brasileiras, dentre as quais a de vivermos de
aparências e meias verdades.
Há unanimidade, por exemplo, quanto à necessidade

de políticas de investimento na formação inicial e
continuada dos que atuam – os professores, sobretudo – na
ponta do Sistema, ou seja, nas escolas. Aponta-se, com
frequência, o fraco desempenho desses proﬁssionais. Mas
omite-se um aspecto crucial: a má gestão e a
descontinuidade do processo administrativo, em todos os
níveis, que sepultam projetos e recursos incalculáveis, a
cada mudança. Escolhem-se dirigentes para o Sistema
Educacional, ainda hoje, pelo QI (quem indica) e não pelo
mérito e pelo desempenho, ao longo da vida proﬁssional
dos escolhidos. Na verdade, premia-se a incompetência,
sem cobrança pelos prejuízos causados pela má gestão.
Dividir a conta do insucesso provocado, em parte, pela
formação insatisfatória de uma parcela dos educadores,
com o despreparo dos maus dirigentes, é o mínimo que se
exige, em termos éticos. Seja qual for o formato do Sistema.
Único ou não.
* Educadora Marianense

CONFRARIA CAPIM CANELA CONVOCA MARIANENSES PARA DOAR ROUPAS, ALIMENTOS E
ÁGUA PARA AS VÍTIMAS DAS FORTES CHUVAS
Louvável, essa é a descrição das ações socais de
extrema importância realizada no ano de 2017 pela Confraria
Capim Canela. É certo aﬁrmar que os confrades se unem em
prol de fazer o bem.
A cidade de Mariana sofreu com o maior desastre
ambiental do mundo, em novembro de 2015. Porém os
marianenses de forma criativa modiﬁcam o cotidiano e buscam
ajudar quem realmente precisa, a cidade de Mariana é uma
cidade solidária.
No inicio do mês de dezembro o estado de Minas foi
castigado com as fortes chuvas, logicamente que o estado
precisa de água, mas a quantidade fez acontecer uma triste
tragédia nos municípios do Vale do Piranga e do Rio Doce, com

isso a Confraria Capim Canela lançou no dia (05) uma
campanha para arrecadar donativos para doação aos atingidos
pelas fortes chuvas do inicio desta semana.
Ainda dá tempo de fazer sua doação, “Não
precisamos de muitos, apenas um pelo outro”.
ESTAMOS COM TRÊS PONTOS DE ARRECADAÇÃO:
Estacionamento SJ Supermercados
Estacionamento da Arena Mariana
Rádio Mariana FM 93.5
Qualquer diﬁculdade nós buscamos em sua residência.
Mais informações: (31) 98661-6097
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E-mail: marmorariamariana@marmorariacascudo.com.br

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

PRESTIGIE AS ATRAÇÕES DO 'NATAL DE LUZ – PARA
VIVER MARIANA'

De 6 a 23 de dezembro o evento promove as mais variadas manifestações artísticas do seu povo, ressaltando os
patrimônios materiais e imateriais.
Participe você também do cortejo de dezembro a partir de 19h30 na Praça Gomes
Mariana, mais uma vez, será acesa a chama da vida em nossa cidade. Eis
iluminada para esse período que revigora a que chega o Natal de Luz – Para Viver abertura deste importante evento para o nosso Freire. Conﬁra a programação oﬁcial
município: nesta quarta-feira, dia 6 de completa e faça parte deste momento:
esperança das famílias marianenses e mantém Mariana.

BAIRRO
SANTO
ANTÔNIO
RECEBE
O
PROJETO
DIZENROLA
Participe deste projeto e faça valer a cidadania em ações que podem modiﬁcar a história do bairro.
O evento sempre é marcado pelo A próxima edição acontece neste
O projeto DizEnrola vem vêm propondo mudanças e ações
estreitando os laços entre o Executivo e b u s c a n d o m e l h o r i a s p a r a s u a s debate de ideias, música, apresentações domingo (10), às 14h, na quadra do bairro
culturais, dentre várias outras atividades. Santo Antônio. Participe!
os jovens marianenses, que a cada edição comunidades.

(31) 35572566
(31) 35573715

RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 165, São José - Mariana - MG
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NA PRIMAZ C OM
VANDERLEY LÚCIO
MAIS UMA GRANDE PARTIDA DE FUTEBOL NA FINAL
DA TAÇA MARIANA - OLIMPIC X MORRO SANTANA
Olimpic conquista mais um tulo em 2017.

Foi realizado neste úl mo ﬁnal de semana no campo do Olimpic a ﬁnal da Taça Mariana,
mais uma compe ção organizada pela LEMA - Liga Espor va Marianense. A ﬁnal foi
entre as equipes Olimpic e Morro Santana. Olimpic venceu por 2 a 0, sagrando-se
campeão 2017.

Apo

io:
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facebook.com/JornalPanetus , Sociais da Leticia Aguilar

Todo mundo tem o direito de car de bem com vida. Mas também tem o dever de lutar até alcançar esse estado
maravilhoso de paz e alegria. Mantenha o otimismo na sua mente e batalhe todos os dias por um sorriso ou um
momento especial. Seja feliz, por mais difícil que lhe pareça!

Dica da Lê ..

Azeite de oliva para controlar o volume: mulheres quem têm os cabelos oleosos precisam ter cuidado com essa dica, mas o azeite de
oliva pode ser usado como nalizador natural nos os. Aplique umas gotinhas na palma da mão e espalhe nos os, de leve, para
controlar volume e hidratar. Loiras também precisam ser cuidadosas, porque a pigmentação esverdeada do azeite pode interferir na
cor dos cabelos.
Realize seu tratamento estético com a Ketlyn
marçal Gonçalves - Dermoesteticista Graduada na Universidade Fumec Bh - 21 anos
Gordura localizada
Estrias
Celulite
Flacidez
Linhas de expressão
Rugas
Cicatriz de acne
Calvície na barba e cabelo
Drenagem linfática
Remoção de tatuagem
Remoção de micropigmentação
Remoção de verrugas
Remoção de pintas
Remoção de xantelasma
Remoção de Sardas
Remoção de broma
Tratamento de olheiras
Tratamento de bolsa nos olhos
Blefaroplastia não cirúrgica
Remoção de mancha senil
Tratamento de melasma
Massagem relaxante
Pump Up (empina bumbum)
Microagulhamento

No último dia 02 foi aniversário do Jadir (Diu) e sua família
não poderia deixar de te desejar toda felicidade do mundo!
Muita paz, saúde, sucesso e amor! São os votos de sua família
que tanto de ama!

Júlia completou 5
aninhos! E nós do
Jornal Panetu’s
desejamos tudo que
há de melhor no
mundo para essa
princesinha!
Felicidades!

Fique ainda mais linda! Preços imperdíveis!
Telefone de contato: (31) 9 9325-6651 - whatssap

po

is

Prefeito Duarte em reunião com Dan Mól,
Vereador Adimar Cota e Vereador Gerson
Cunha!

De

An

tes

Beleza, por Mara Anjos

(31) 9 8317-3875

Presença vip em nossa coluna social Jésus
Sinhá! Dia 12/12 entrevista exclusiva para
Rádio Mariana fm!

Eventos da semana...

DEZ 8 -INAUGURAÇÃO AFTER • FÁBIO CAMILO - Sex 22:00
DEZ 9 - SÁB - XLIII Festa da Vila dos Tigres -· República Sinagoga
DEZ 9 - Rock De 100 DIAS - Comissão Unicada 2017.2 - Sáb 14:00 · República Intocáveis · Mariana
DEZ 9 - I Love Baile Funk - Sáb 22:00 · Ten Bells · Mariana
DEZ 10 - DOM - 1° Festival De Sorvetes IBC Mariana - 14hrs · Escola Estadual Dom Silvério

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

