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TROFÉU EMPRESARIAL 2018

Vem aí a 7ª edição do maior evento empresarial da Região dos Inconﬁdentes.
Reserve a data 22 de setembro de 2018.
Em breve divulgaremos o grande homenageado do evento, aguardem!
O Troféu Empresarial é uma realização do Jornal Panﬂetu´s.
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“POR DENTRO DO DIREITO”

Editorial, por Cassiano Aguilar -

Diretor de Redação / Jornalista Responsável 20.483

2018 CHEGOU E EM BREVE
TEREMOS ELEIÇÕES
É evidente que esse ano será de bons resultados, aﬁnal é ano eleitoral.
Nos países em que a educação, saúde,
respeito e ética são de fato levados a sério o dia
primeiro de janeiro é o inicio do ano. Já nos
países em que a saúde e educação não são levadas
a sério, os dias úteis começam quando as
primeiras festas populares acontecem, no Brasil,
o Carnaval.
O jornal Panﬂetu´s nesta edição 680
relata como o governo Federal liberou cerca de
meio milhão de reais ao fundo de campanha
eleitoral com recursos que seriam destinados a
educação e a saúde de nosso povo brasileiro, no
entanto, esses recursos faram parte das
campanhas dos deputados, senadores e dos
presidenciáveis.
Em uma publicação nas redes sociais,
ﬁltrei a seguinte mensagem: “As eleições deste
ano evidenciará mais os eleitores do que os
eleitos. Das urnas sairá o atestado de
maturidade politica da nação, assim saberemos
o governo que a população realmente merece”.
Essa publicação aﬁrma claramente que quem
deve mudar é você e não os políticos, por este

motivo vote consciente.
Certamente o tema politica será
corriqueiro em nossas páginas durante o ano de
2018, por este motivo não desacredite deste tema,
aﬁnal sem a politica nossos dias seriam
inexplicáveis. Ainda nesta edição você
visualizará uma matéria em que o governo de
Minas não repassou aos municípios mineiros o
repasse do ICMS, sem esses recursos os
municípios já decretam situação de calamidade
ﬁnanceira.
Portanto, aproveito este editorial para
saudar todos os leitores, colaboradores e clientes
do jornal Panﬂetu´s um 2018 repleto de ações
objetivas, bem como as conquistas dos projetos
iniciados no ano que passou. 2018 será um ano
ainda melhor e o jornal Panﬂetu´s já está
elaborando o cronograma do maior evento
empresarial da região dos Inconﬁdentes “Troféu
Empresarial 2018”, a data já está marcada, será
dia 22 de setembro, em breve divulgaremos o
nome do grande homenageado in memoriam.
Boa leitura e até a semana quem vem.
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com Juliana Melo Franco Gomes de Almeida
TRABALHADORA QUE NÃO COMPROVOU
ACIDENTE PAGARÁ CUSTAS E HONORÁRIOS
Trabalhadora que não conseguiu provar
acidente de trabalho e foi dispensada três meses
depois teve negado o pedido de reintegração e a
indenização substitutiva equivalente. Pela nova
legislação trabalhista, ela terá de arcar com
honorários sucumbenciais e custas processuais,
totalizando cerca de R$ 15 mil. Decisão é do juiz
do Trabalho Francisco Pedro Jucá, da 14ª vara de
SP.
A mulher trabalhava em empresa de
armazenamento e transporte e aﬁrmou que
sofreu acidente de trabalho em março de 2017,
quando estava em hotel e escorregou em piso
molhado, sofrendo ruptura muscular. Foi
deferido o auxílio doença pelo INSS até maio, e
ela foi dispensada sem justo motivo em junho.
Pelos fatos, requereu a reintegração aos quadros
da empresa, ou indenização substitutiva
equivalente pela estabilidade acidentária. A
empresa, por sua vez, alega que a ex-funcionária
não sofreu acidente de trabalho.
Ao analisar, o magistrado destacou
que a demandante não produziu quaisquer
provas que formassem o convencimento do juízo
acerca da ocorrência do acidente de trabalho. Por
entender que a autora não tem direito à

FALA SÉRIO? – com

reintegração ou à indenização, foram
indeferidos os pedidos.
O magistrado destacou que, pelo
CPC/15, art. 14, aplicável em seara trabalhista,
"a norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em
curso, respeitados os atos processuais praticados
e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada".
Ele observou que, com relação aos
honorários de sucumbência, o marco temporal
que determina o regramento jurídico aplicável
para ﬁxá-los é a data da prolatação da sentença, e
não por ocasião da propositura da demanda.
Assim, seguindo a nova Legislação
Trabalhista, determinou que a autora arque com
honorários de sucumbência, ﬁxados em 10% do
valor da causa, calculada em mais de R$ 127 mil.
Como teve negado o pedido de Justiça gratuita,
ela também terá de pagar custas no importe de
R$ 2.550.
O juiz está correto em sua decisão. A
nova legislação trabalhista vai inibir abusos,
aventuras jurídicas, como no caso em tela, e
julgar com sabedoria os casos onde realmente o
trabalhador teve seu direito usurpado.

Darcy Pereira de Carvalho

AS PREVISÍVEIS PREVISÕES PARA 2018.
O que podemos esperar para esse ano? Mesmo
me contendo para não ser totalmente pessimista,
a "herança herdada" do ano anterior reforça
minha preocupação. Será, goste ou não, um ano
extremamente político. Esse diferencial não pode
ser ignorado. Creio ser um bom período para
pormos em prática nosso poder de discernimento.
Vou "apontar" algumas probabilidades políticas.
No âmbito nacional uma disputa
polarizada começa a tomar corpo e ganhar força.
Esquerda e direita. Lula e Bolsonaro iniciam
2018 com os holofotes voltados para suas
candidaturas.
O primeiro terá, além da

divulgação de seu nome, um enfrentamento
jurídico. No ﬁm deste mês (dia 24) a justiça baterá
o martelo sobre um tríplex. Logo em seguida virá
o desfecho sobre um sitio. E por aí vai! Sem
qualquer partidarização, queria entender porquê
um tríplex e um sítio atrai tantos olhares da
Polícia Federal do que um helicóptero com 500
quilos de cocaína?
O segundo que divide a opinião pública
entre "Mito" ou "Mico", continua alertando para
"Jair acostumando". Voltado para uma direita
militarizada, em que pela força ou intimidação se
apresenta como "salvador e moralizador" da

pátria e cuja competência, conhecimento ou
planejamento ﬁca para um plano secundário ou
terciário. O mundo, estatisticamente falando,
caminha para tais tendências: radicalismo e
nacionalismo exacerbado.
Voltando o olhar para nosso mundinho
local, depois de cinco anos, dois como vice, dois
como "Temer" e um como prefeito "sub judice",
nosso Prefeito assumiu, via decreto, a
"calamidade" que verdadeiramente é. Sem
planejamento, sem comando e apenas no velho
discurso da "falta de recursos", nosso Prefeito
"sub judice" vira o ano com uma montanha de

ações sobre os ombros e com uma baixíssima
expectativa de como tirar esse peso dos ombros,
acredito que por ser um ano politico, muitas ações
aconteceram em nossa querida Primaz, vamos
acompanhar.
Na verdade só saberemos de maneira
mais clara e evidente os rumos da nossa nação
depois que o "bloco passar". Entre o Natal e o
Carnaval vivermos o chamado "recesso branco",
período em que nosso bom censo permanece em
estado de inércia.
Feliz 2018 para todos!

ESTÍMULO À INOVAÇÃO VOLTADA À REPARAÇÃO
Fundação Renova, Sebrae e Senai vão selecionar quatro projetos que possam contribuir
com a recuperação da bacia do Rio Doce. Investimentos serão de R$ 1,1 milhão.
Empreendedores à frente de startups ou
de empresas de pequeno e médio porte
podem desenvolver projetos para ajudar
na reparação dos impactos gerados pelo
rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana (MG). Está aberto o Edital de
Inovação para a Indústria, iniciativa do
Sebrae e Senai em todo o Brasil, com
participação da Fundação Renova. Por
meio dele, micro e pequenas empresas e
startups poderão receber ﬁnanciamento
para desenvolver ideias e projetos que
contribuam com as ações de
compensação e reparação ao longo do rio
Doce. As inscrições podem ser feitas até
29 de janeiro de 2018.
Todo o processo, desde o
recebimento dos projetos até o resultado
ﬁnal, será acompanhado pelo Senai. A
avaliação das propostas será da Renova,
que vai selecionar quatro projetos. Eles
devem ser desenvolvidos para aplicação
nos municípios atingidos pelo
rompimento de Fundão e contemplar os
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e i x o s Te r r a e Á g u a , P e s s o a s e
Comunidades ou Reconstrução e
Infraestrutura.
Ao todo, o edital prevê
investimento de R$ 1,1 milhão, sendo
que R$ 500 mil serão desembolsados
pela Renova. O restante do valor será

dividido entre Senai e Sebrae. Dois
projetos vão receber R$ 400 mil cada e
outros dois, R$ 150 mil.
Segundo o líder das ações de
estímulo à economia local da Fundação
Renova, Paulo Rocha, diante dos
desaﬁos da reparação, a ideia é que
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produtos e serviços possam ser
desenvolvidos para superar os
obstáculos. A busca por soluções pode ser
em diversas áreas e não precisa ser
necessariamente relacionada a um
desastre ambiental. O objetivo é que o
produto possa ser transformado em
protótipo, industrializado e,
posteriormente, comercializado pelo
empreendedor.
Para desenvolver o projeto
escolhido, será possível utilizar a
estrutura de incubação do sistema
Sesi/Senai. E o empreendedor, depois,
também vai contar com assessoria para
disponibilizar o novo produto ao
mercado.
“Assim, o empreendedor poderá, com
esse negócio, alavancar o seu próprio
trabalho e a sua renda. E com o produto
aplicado às demandas da Fundação
Renova, ele poderá ser um dos nossos
fornecedores, no futuro”, observa Paulo
Rocha.
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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FEIRA MUNICIPAL ESTÁ DE CARA NOVA PROPORCIONANDO AOS
MARIANENSES CONFORTO E QUALIDADE

Clássica aos sábados, no
estacionamento do Centro de
Convenções, a Feira Livre Municipal
está de cara nova. O foco de atuação do
projeto de revitalização leva em
consideração o feirante, o ambiente e a
comercialização. A Prefeitura de
Mariana, através da Secretaria de
Desenvolvimento Rural, entra com a
troca das barracas, o suporte das
secretarias, a implantação de normas e o
auxílio na supervisão dos trabalhos.
As mudanças foram
apresentadas no sábado (06) e o ambiente
apresentado agradou todos que
prestigiaram. “Percebi a diferença logo
de cara. Está tudo lindo e esse incentivo é
muito importante. Automaticamente nos
proporcionam um atendimento
diferenciado pela qualidade da
apresentação pessoal. O espaço está bem
dividido. Super alto astral”, disse a
estudante Luisa Melo, frequentadora

Fotos: Raissa Alvarenga | PMM

assídua da feira.
Os feirantes, além das novas
barracas, receberam também crachás e
placas de identiﬁcação dos seus produtos.

dessas barracas. A população
marianenses merece receber o melhor
sempre. Que façam uso dos novos
materiais com muito zelo. As nossas
portas sempre estarão abertas para
“ É u m a s a t i s f a ç ã o p a r a t o d a proporcionar o crescimento de nossos
administração municipal a entrega produtores sempre”, aﬁrmou o vice-

prefeito Newton Godoy.
Sandra Domertides Quintão,
conhecida por suas coxinhas e cocadas
deliciosas, parabenizou as mudanças.
“Podemos sempre melhorar a cada dia e
ﬁcou ótima toda a estrutura. Vou trocar
uma ou outra coisa ainda. Tudo com o
intuito de dar um melhor atendimento”,
disse.
Para marcar a data, a
participação do grupo de percussão do
Cria, assistências na área da saúde, como
aferição da pressão e atendimentos
odontológicos, e também a feira de
adoção de animais da IDDA,
abrilhantaram o evento.
Feira Livre: Além de frutas e
verduras frescas, você encontra diversos
alimentos, utensílios, ﬂores e artesanato
dos moradores de nossa região. A feira
acontece todo sábado, de 8h às 12h, no
estacionamento do Centro de
Convenções.

A família NSDN Inspeções deseja a você os melhores votos de paz, saúde e prosperidade
neste 2018.
Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo e
continue nos prestigiando com sua preferência e atenção, pois só assim, teremos motivos
para buscar sempre o melhor.
Que nesse novo ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz.
Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e conﬁança.
A nossa meta é oferecer sempre o melhor.
Aos nossos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito obrigado
por tudo e desejamos de todo coração os mais sinceros cumprimentos pelo novo ano que já
chegou.
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Endereço: Rua Cônego
Amando - Número: 212
Bairro: São José Cidade: Mariana - MG
Telefone: (31) 3557-3344
Celular: (31) 98744-0116
Celular: (31) 98718-0461

Telefone:
(31) 3558-2334

Endereço: R. Monsenhor Horta, 14, Mariana
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ELETROMAR
Luz para sua vida
VENHA NOS
VISITAR!

Venha conferir

(31) 35572566
(31) 35573715

Nossas ofertas e produtos!

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

RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 165, São José - Mariana - MG

VICE-PREFEITO DE MARIANA FAZ BALANÇO DE 2017 E COMENTA
O CRONOGRAMA DE 2018

Dois anos de mandato. Vice-prefeito aﬁrma que ainda há muito trabalho a ser feito em Mariana. 2018 será um ano
de grandes oportunidades para a população marianense.
O diretor fundador do Jornal Panﬂetu´s, Ângelo
Seraﬁm esteve no dia 07, no gabinete do vice-prefeito
de Mariana, Newton Godoy (PSB). Ângelo perguntou
ao vice-prefeito como a administração pública atuará
em 2018, bem como as intervenções que serão
realizadas pela cidade visando geração de emprego e
renda. Dentre os assuntos, Ângelo perguntou como o
grupo politico está trabalhando para a sucessão politica
para as eleições de 2020.
O vice-prefeito de Mariana, Newton Godoy é
um politico austero que tem por objetivo cumprir com
todas as promessas de campanha, ainda segundo o viceprefeito, nas eleições em que os elegeram, havia uma
perspectiva enorme em colocar a cidade de Mariana em
evidência entre as cidades mineiras, proporcionando a
geração de emprego e renda na cidade.
Contudo, a cidade sofreu uma das maiores
tragédias ambientas da história do país, vem perdendo
recursos fundamentais para manter o equilíbrio dos
serviços públicos, o vice-prefeito foi enfático em
aﬁrmar que a gestão Duarte Junior está comprometida
em fazer jus pela votação histórica em que a cidade
concedeu ao grupo. “Estamos trabalhando muito e
com poucos recursos, essa queda da arrecadação,
deﬁnitivamente não era esperada por nossa equipe,
estamos reformulando o modo de trabalho com os
recursos públicos, mas temos a convicta certeza de que
conseguiremos atravessar este momento e para isso
contamos com o fundamental apoio da população”.
Disse o vice-prefeito.
O ano de 2018 será um ano diferenciado para a
cidade de Mariana, muitas coisas boas irão acontecer, e
o vice-prefeito conﬁrmou que a cidade será um
verdadeiro canteiro de obras, isso impactará
diretamente na geração de emprego e renda ao povo
marianense.
Em 2017, a gestão do prefeito Duarte Junior
(PPS) apresentou a Mariana inúmeros projetos
benéﬁcos para a população, nunca antes na história o

Jatobá - Loja 97 - Rosário - Mariana- MG

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

esporte recebeu tanto prestígio e incentivo como em
2017. Alias, vale ressaltar que o governo se
comprometeu com a saúde e a educação. Vale lembrar
que a cidade não arrecada recursos com em outras
gestões, por este motivo há sim diﬁculdades em manter
vários serviços públicos, porém a missão da
administração publica é atender a todos de forma
igualitária e fraterna, priorizando as necessidades do
povo marianense.
Perguntado sobre a sucessão politica para as
eleições de 2020 e as possíveis parcerias em apoio às
candidaturas de deputados Estaduais e deputados
Federais, o vice-prefeito disse que, “O grupo está
estudando os pré-candidatos e que certamente haverá
um apoio nestas eleições de 2018. Quanto à sucessão
politica para as eleições de 2020 é preciso que a cidade
observe as ações realizadas pelos políticos para que o
sucessor seja comprometido com a cidade de
Mariana.” Comentou Newton Godoy.
Segundo Newton, é cedo para discutir sobre a
sucessão ao governo, é preciso cumprir as demandas de
campanha para depois discutir a sucessão. “Duarte tem
se desdobrado para manter a cidade em pleno fervor na
qualidade dos serviços que prestamos a sociedade,
estamos no caminho certo e empenhados para fazer de
Mariana uma cidade em pleno desenvolvimento. Muito
em breve teremos respaldo nas ações que estamos
desenvolvendo”. Ressaltou Newton.
Newton agradeceu o apoio da população em
2017 e reiterou a importância dos marianenses em
serem participativos no que diz respeito ao poder
Executivo, ademais é preciso que a sociedade ajude o
governo a governar para que 2018 seja um ano
satisfatório para a cidade Primaz de Minas.
“Desejo aos marianenses um 2018 de muita paz,
alegria e esperança de que dias melhores estão
chegando, tenha certeza que o nosso governo está
comprometido com você”. São os votos do vice-prefeito
de Mariana, Newton Godoy.

_____________________________________________5
SUCESSO
CONVENIÊNCIA
11/01/2018 a 18/01/2018

Empresarial e Notícias

facebook.com/JornalPanetus

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

98529-4754

O Sucesso Conveniência está no anexo ao
Posto Ciclo do Ouro no Bairro, Barro Preto
em Mariana.
É o Posto Ciclo do Ouro proporcionando
mais comodidade para você cliente amigo!
Conra nossos serviços:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Recarga de celular no dinheiro ou cartão
Cigarros Souza Cruz e Philhip Morris
Sorvetes Kibon
Salgados Tia Eliana
Snacks Elma Chips e diversos
Cerveja gelada e bebidas diversas
Itens de mercearia
Japonês e sanduiche natural
Gelo
Expresso, Cappuccino e mais variedades

Aceitamos todos os cartões inclusive de
Alimentação e Refeição
VR, Ticket, Goodcard, Sodexo e Alelo

Endereço: Avenida Manuel Leandro Corrêa, 400 - Barro Preto,
Mariana - MG

VISITANTES SE ENCANTAM COM A MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO
EM ITATIAIA, APÓS RESTAURO
De todos os locais do Brasil, chegam visitantes para apreciar o restauro da matriz.
Itatiaia, localidade pertencente a Ouro
Branco/MG, vive uma momento novo.
Desde julho de 2017, quando a Matriz de
Santo Antônio, patrimônio tombado
nacionalmente, foi entregue restaurada à
comunidade, novos visitantes apareceram
por lá para conhecer o restauro e a maravilha
da arte barroca do templo. É possível visitar
a Matriz de sexta a domingo, das 9h às 16h,
com o ingresso a R$ 5,00. Todo o valor
arrecadado é revertido para o cuidado com a
igreja.
Em novembro de 2017, a Matriz
recebeu uma excursão vinda de Belo
Horizonte, com pessoas interessadas em
arte e cultura. Os participantes passaram por
várias cidades mineiras. A última parada foi
em Itatiaia. A historiadora Luíza Parreira,
integrante do grupo, ressaltou a emoção de
visitar a Matriz acompanhada por pessoas
da comunidade, narrando a história do
templo e do restauro. “À medida que a visita
foi acontecendo, com o relato das
curiosidades da comunidade, fomos nos
encantando e nos envolvendo com a história
da preservação do patrimônio. Criamos um
vínculo com o local”, relata.
Os monitores, que acompanham os
visitantes, são jovens da comunidade de
Itatiaia, envolvidos diretamente com os
processos de educação patrimonial
desenvolvidos pela Associação Sócio
Cultural Os Bem-Te-Vis, responsável pelo
restauro da Matriz. Eles informam os
visitantes sobre os aspectos construtivos,
arquitetônicos e históricos das intervenções
realizadas na Matriz.
Karina Zago e João Victor Luck

vieram de Brasília para visitar a Matriz de
Santo Antônio, em setembro de 2017.
Karina, que é turismóloga, ressalta que ver
as imagens da Matriz antes do restauro e
observar o trabalho realizado, com a
história sendo contada por quem é da
comunidade, faz toda a diferença. “Está
tudo muito bonito, bem feito e com muita
história. Os brasileiros não dão muito
valor para história e cultura que têm, por
isso é diferente entrar na Matriz de
Itatiaia, você vê o cuidado com tudo”,
enfatiza.
“É fundamental o papel que a
população desempenha na salvaguarda do
seu patrimônio cultural. Ninguém melhor
para falar sobre o registro de acontecimentos e da história local”, diz Luiza

viabilizar as obras. A construção do
projeto, sua aprovação junto aos órgãos
responsáveis e a busca por patrocínio
foram realizados pelos moradores de
Itatiaia, por meio da Associação Sócio
Cultural Os Bem-Te-Vis. O projeto previu
o restauro dos elementos integrados da
Matriz (altares, arco cruzeiro, púlpitos, pia
batismal e coro) e das imaginárias, além da
reforma do piso e da laminação do telhado,
com instalação de sistema de câmeras,
alarme e proteção contra incêndios.
O restaurador-chefe, Gilson
Ribeiro, iniciou os trabalhos já
descobrindo, sob as camadas de repintura
dos retábulos colaterais, a pintura original
com motivos ﬂorais. A limpeza dos altares
também
revelou peças, que estão expostas
Foto: Divulgação
em um espaço de referência, dentro da
Parreira. Ao saber que foram as senhoras da Matriz. A equipe de restauro foi reforçada
comunidade que abriram as portas da por Aryanne Félix e Josiane Perucci, duas
Matriz no dia da reinauguração, Karina se jovens da comunidade de Itatiaia.
emocionou. “Todo o processo uniu ainda Incentivadas pelo trabalho, as duas foram
mais a comunidade em torno de algo que é aprovadas no curso de restauro da
deles mesmos”, completa.
Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP).
Para Wilton Fernandes,
A partir de agora, a comunidade
presidente da Associação Sócio Cultural de Itatiaia se ume para um novo trabalho:
Os Bem-Te-Vis, os resultados obtidos com manter a Matriz em todo o seu esplendor.
a visitação aumentam ainda mais o orgulho Para isso, durante o restauro, a equipe
da comunidade com seu bem mais técnica promoveu palestras e oﬁcinas de
precioso. “Manter a Matriz aberta para educação patrimonial, com objetivo de
visitantes e turistas faz com que estejamos formar, nos moradores de Itatiaia,
ainda mais unidos na manutenção e na guardiões que vão defender a igreja e
preservação da igreja”, enfatiza.
promovê-la como exemplo da história de
A Matriz de Santo Antônio estava Minas Gerais e da arte barroca do Estado.
precisando de intervenções de restauro e a Assim, é natural que a Matriz de Santo
comunidade se uniu para buscar formas de Antônio esteja, agora, aberta à visitação.
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Tintas e Ferramentas de
Pinturas em Geral!

Promoção na império das camisas!

Império

Terno Slim Corte italiano

R$149,90

Das

Camisas

izes
como chamar
pintura são o a beleza dos
na
s
re
co
s
A
os olhos, com
que seduzem os na poesia!
vers

Venham conferir nossas promoções

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

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

NORMA PARA ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE CALAMIDADES É SANCIONADA
PELO GOVERNADOR MINEIRO
Com veto parcial, matéria foi publicada no Diário Oﬁcial e trata do apoio material e psicossocial às famílias.
A Lei 22.855, de 2018, que trata da
oferta de ações de atendimento e
acompanhamento psicossocial às famílias
vítimas de calamidades, foi publicada no
Diário Oﬁcial Minas Gerais desta terça-feira
(9/1/18). A norma foi originada no Projeto de
Lei (PL) 1.821/15, de autoria do deputado
Neilando Pimenta (PP), aprovado na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) no último dia 6 de dezembro. O
texto foi sancionado pelo governador
Fernando Pimentel que vetou parcialmente
um trecho da proposição.
A norma pretende ampliar o apoio
material às vítimas e melhorar a atuação na
recuperação da estrutura afetada em casos de
acidentes naturais, calamidades e eventos de
grande proporção. Isso se dará a partir de
uma política pública que deverá abarcar

Foto: Divulgação

desde o cadastramento da população afetada
até ações de atendimento psicológico e de
reinserção no mercado de trabalho, por
exemplo.
O dispositivo vetado é o artigo 2º da
proposição que determina que a
competência para implantação das medidas

é do Gabinete Militar do Governador.
Pimentel explicou que as ações propostas,
para serem eﬁcientes, precisam ser
descentralizadas, especialmente levando em
consideração a extensão territorial de Minas
Gerais.
“É importante destacar que os

desastres ocorrem nos municípios, pois
neles estão as ameaças e a vulnerabilidade.
Em consequência disso, as ações de
acompanhamento psicossocial deveriam ser
realizadas de modo bem especíﬁco no
âmbito municipal, pois somente o governo
local seria capaz de mensurar o dano e
atender cada vítima de acordo com sua
necessidade”, aﬁrmou na mensagem que
acompanha o veto.
A lei entra em vigor com a
publicação.
Depois de recebido pelo Plenário
da ALMG, o veto será distribuído a uma
comissão especial, que terá 20 dias para
emitir parecer.
O Plenário tem um prazo total de 30
dias para apreciar o veto, contados da data do
recebimento da comunicação.

GOVERNO DESTINA R$ 472 MILHÕES DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO PARA
O FUNDO DE CAMPANHAS ELEITORAIS DE 2018, ESSE É O PAIS QUE VIVEMOS!
Valor corresponde à transferência de dinheiro das emendas das bancadas na Câmara e no Senado para gastos
com as campanhas eleitorais de 2018.
O fundo eleitoral bilionário
criado para bancar as campanhas
políticas com recursos públicos retirou
R$ 472,3 milhões originalmente
destinados pelos parlamentares para
educação e saúde neste ano. Deputados
federais e senadores, quando aprovaram
a destinação de verbas para as eleições,
haviam prometido poupar as duas áreas
sociais de perdas.
Levantamento feito pelo jornal
O Estado de S. Paulo mostra que o fundo

receberá R$ 121,8 milhões remanejados
da educação e R$ 350,5 milhões da
saúde.
O valor corresponde à
transferência de dinheiro das emendas
de bancadas — que seria destinado a
esses setores — para gastos com as
campanhas eleitorais deste ano.
O fundo, aprovado em 4 de
outubro do ano passado, é uma
alternativa à proibição das doações
empresariais e receberá, no total, R$

PJ nº 4732

1,75 bilhão. Desse montante, R$ 1,3
bilhão sairá das emendas de bancada,
cujo pagamento é obrigatório pelo
governo, e R$ 450 milhões da isenção
ﬁscal que seria concedida a rádios e TVs
para veicular programas partidários.
O dinheiro será distribuído aos
partidos de acordo com o tamanho de
suas bancadas na Câmara e no Senado. A
criação do fundo é contestada por ação
que tramita no Supremo Tribunal
Federal (STF), sob a relatoria da

ministra Rosa Weber. Ela decidiu levar
o caso ao plenário da Corte e ainda não
há data para o julgamento.
A verba retirada da saúde para
abastecer o caixa das campanhas seria
suﬁciente, por exemplo, para arcar com
a construção de 159 novas Unidades de
Pronto-Atendimento (UPAs), com sete
leitos com dois médicos e atendimento
médio de 150 pacientes por dia ou
ﬁnanciar 859 Unidades Básicas de
Saúde (UBSs).

Telefone: (31)3557-3405

Telefone:
(31) 3557-2004

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

Endereço: Avenida Manoel Leandro
Corrêa, 252- Centro - Mariana/MG
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Notícias policiais

JOVEM DE 23 ANOS É MORTA NO BAIRRO CARTUCHA, EM MARIANA
Marido da vítima é suspeito de ser o autor do crime.
Na tarde do domingo, dia 7 de
janeiro, a Polícia Militar foi acionada no
bairro Cartucha, em Mariana (MG),
devido à ocorrência de homicídio de uma
jovem de 23 anos.
O acionamento ocorreu por volta

de 14h, pela irmã da vítima, que a
encontrou em casa, por volta de 11h,
aparentemente sem os sinais vitais.
Segundo informações, houve uma briga
entre a vítima e seu marido na madrugada
do dia anterior, o qual não se encontrava

na residência. Uma motocicleta Twister,
da cor preta, também não se encontrava
na casa.
A perícia compareceu ao local,
onde constatou a morte da jovem, e
recolheu 4 (quatro) munições intactas do

calibre 32, que estavam dentro de uma
mochila.
Mais informações sobre
o crime podem ser repassadas para a
Polícia Militar, de forma anônima, pelos
telefones: 190 ou 181 (Disque
Denúncia).

POLÍCIA MILITAR APREENDE POLÍCIA MILITAR APREENDE AUTORES DE
TRÁFICO DE DROGAS EM MARIANA
GARRUCHA EM MARIANA
Apreensão ocorreu no bairro Santa
Rita de Cássia em Mariana.
Durante patrulhamento
realizado pela Polícia Militar, na
terça-feira, dia 9 de janeiro, 1
(uma) garrucha do calibre 380,
sem numeração, foi apreendida
no bairro Santa Rita de Cássia,
em Mariana.
A arma foi encontrada
em um curral do bairro, após
policiais militares serem
informados sobre a localização
de um autor de furtos. Este
evadiu ao perceber a presença da
Polícia Militar.
A arma foi encaminhada
para a Delegacia de Polícia Civil

55 pedras de crack foram apreendidas no bairro Santa Rita
de Cássia em Mariana.
drogas.
As apreensões
ocorreram após serem
localizadas em suas
residências: 55 (cinquenta e
cinco) pedras de substância
similar a crack, 10 (dez) pinos
para o acondicionamento de
drogas e 2 (dois) pés de
maconha.

de plantão, para serem tomadas
as demais providências.

Durante patrulhamento
realizado pela Polícia Militar,
na quinta-feira, dia 4 de
janeiro/18, dois menores de

idade foram apreendidos no
bairro Santa Rita de Cássia,
em Mariana (MG), por volta
de 21h30, por tráﬁco de

Os menores - que têm 15 e 17
anos - foram apreendidos e
encaminhados para a
Delegacia de Polícia Civil de
p l a n t ã o , j u n t o à d ro g a
apreendida.

POLÍCIA MILITAR PRENDE DOIS AUTORES DE TRÁFICO DE DROGAS
EM MARIANA
21 sementes de maconha foram apreendidas em Mariana.
Em Mariana (MG), no
domingo, dia 7 de janeiro, um
rapaz de 18 anos e outro de 24
foram presos, no centro da
cidade, por volta de 22h.
As prisões ocorreram
após a Polícia Militar
encontrar com os mesmos e em
suas residências: 3 (três) pinos
com substância semelhante à

cocaína e outros 4 (quatro)
pinos vazios, além de 21 (vinte
e uma) sementes,
possivelmente de maconha.
Os autores foram
encaminhados para a
Delegacia de Polícia Civil de
plantão, junto ao material
apreendido pelos policiais
militares.

POLÍCIA MILITAR APREENDE ESPINGARDA EM
MIGUEL BURNIER, DISTRITO DE OURO PRETO
Apreensão ocorreu após recebimento de denúncia anônima.

INTERDIÇÃO DA RUA ELI COELHO NETO EM OURO PRETO

Fotos: Policia Militar do Estado de Minas Gerais
No domingo, dia 7 de janeiro,
por volta de 19h, policiais militares
apreenderam uma espingarda do tipo
“polveira”, sem numeração, próximo a
Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto,
após recebimento de denúncia anônima.

O proprietário da arma não se
encontrava na residência onde a mesma
foi apreendida.
Esta foi encaminhada para a
Delegacia de Polícia Civil para serem
tomadas as demais providências.

A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
(OUROTRAN) E A GUARDA MUNICIPAL COMUNICAM QUE A
RUA: ELI COELHO NETO (ENTRE OS NÚMEROS 80 E 130),
BAIRRO NOVO HORIZONTE, EM OURO PRETO, ESTARÁ
FECHADA NO PRÓXIMO DOMINGO, DIA (14) DE JANEIRO, DE
8H ÀS 22H, PARA REALIZAÇÃO DA I CAVALGADA DO GRUPO
CAVALEIROS E AMAZONAS, O QUAL CONTARÁ COM A
PRESENÇA DE APROXIMADAMENTE 100 PARTICIPANTES,
ALÉM DE SEUS FAMILIARES.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM A
OUROTRAN (31) 3559-3238.
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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.

Faça uma visita e confira
nossos serviços
ENDEREÇO: RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 1520 – MARIANA – MINAS GERAIS
TELEFONE: (31) 99661-1030

Telefone: (31) 3557-4430
Endereço: Avenida Nossa Senhora do Carmo 449 - Vila do Carmo - Mariana

CONTRIBUINTES JÁ PODEM PAGAR TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS
Conforme regulamenta a Lei
Complementar 007/2001 e os Decretos
2712/2002 e 2743/2002, já se encontram
disponíveis no site da Prefeitura de
Mariana o ISSQN ﬁxo para autônomos, a
Taxa de Ocupação do Solo (barracas e
camelôs) e a Taxa de Alvará.
O ISSQN ﬁxo nível

universitário tem o vencimento da
primeira parcela no dia 10 de janeiro. As
opções para pagamento são em cota
única, com desconto de 20% até o dia 31
de março, totalizando R$ 691,20, ou em
12 parcelas de R$ 72,00. A Taxa de
Alvará e o ISSQN ﬁxo para os demais
níveis poderão ser pagas, também, até o

dia 31 de março, sendo que o ISSQN tem
desconto de 20%, o que totaliza R$
1 1 5 , 2 0 . Va l e r e s s a l t a r q u e
especiﬁcamente para os taxistas a Taxa
de Alvará vencerá no dia 31 de janeiro,
conforme Lei 3.000/2015. A Taxa de
Ocupação do Solo tem o vencimento da
primeira parcela no dia 10 de janeiro e

poderá ser paga em 12 parcelas de R$
96,00.
Para retirada das guias para
pagamento, o contribuinte deverá
acessar os links “Guias de Alvará” e
“Guias de ISS” no Portal do
Contribuinte, através do site:
mariana.mg.gov.br.

PRORROGADA INSCRIÇÕES PARA O CURSINHO PRÉ-ENEM
EM MARIANA, VEJA COMO FAZER!
Os estudantes que não conseguiram
realizar a inscrição para o Cursinho
Intensivo Pré-Enem terão uma nova
oportunidade, pois as inscrições foram
prorrogadas. Os interessados poderão
realizar a inscrição entre os dias 22 e 31 de
janeiro na Escola Municipal Dom Oscar de
Oliveira, de 9h às 15h, portando o
documento de identidade, CPF, histórico
escolar ou declaração da escola, xerox e
original, além de uma foto 3x4.
Ao todo serão ofertadas 80 vagas

para estudantes que já concluíram ou vão
concluir o Ensino Médio e querem garantir
uma boa nota no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), principal porta de entrada
para universidades públicas e cursos
técnicos proﬁssionalizantes em todo país.
O processo seletivo (prova de
português e matemática) ocorrerá no dia 04
de fevereiro, e as aulas se iniciam no dia 01
de março de 2018. Para mais informações,
ligue na Secretaria de Educação, 35579030.

GOVERNO DE MINAS AINDA DEVE QUASE R$ 700 MILHÕES
DE ICMS AOS MUNICÍPIOS MINEIROS
O Governo do Estado de Minas
Gerais soltou nota na quinta-feira passada
(04) informando que quitou todos os
valores referentes à cota-parte do ICMS
de 2017 dos municípios mineiros. A

Associação Mineira dos Municípios
(AMM), após tomar conhecimento da
nota, fez estudo sobre os repasses feitos e
calculou que o Estado ainda deve aos
municípios quase R$ 700 milhões.

Não foi repassado R$ 1,4 milhão
do ICMS e mais R$ 466 milhões do
Fundeb do ICMS (recursos do imposto
que devem ser investidos na Educação).
Já os juros e multas não pagos, desde o dia

17 de outubro de 2017, somam
aproximadamente R$ 200 milhões, o que
torna o saldo negativo do Estado para
com os municípios em quase R$ 700
milhões.

Agende sua
avaliação

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

Rua Sete Lagoas - 20 - Cabanas - Mariana

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
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PREVINA-SE CONTRA A FEBRE AMARELA
Mudanças bruscas no ambiente podem ter impactado na saúde dos animais, que ﬁcaram mais vulneráveis à doença.
Para a bióloga Márcia Chame, que
coordena estudos de Biodiversidade e
Saúde Silvestre na Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), o surto de febre amarela
que atinge o interior de Minas Gerais
pode estar relacionado à tragédia de
Mariana.
Como a maior parte das cidades
mineiras afetadas pela doença ﬁca
próxima ao Rio Doce, onde foi despejada
a maior parte da lama que vazou após o
rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana, a especialista sustenta, em
entrevista, que as mudanças bruscas no
ambiente provocaram impacto na saúde
dos animais, que se tornam mais
suscetíveis a doenças, incluindo a febre

amarela, podendo ser uma das causas do
surto e do retorno da doença.
"Mudanças bruscas no ambiente
provocam impacto na saúde dos animais,
incluindo macacos. Com o estresse de
desastres, com a falta de alimentos, eles
se tornam mais suscetíveis a doenças,
incluindo a febre amarela", aﬁrmou a
bióloga.
Embora não seja o único motivo
que possa ter contribuído para os casos,
Márcia destaca o fato de que a região já
sofria grandes abalos ambientais
provocados pela mineração. “É um
conjunto de coisas que vão se
acumulando”, disse.
A população está preocupada.

Nas regiões rurais e de mata, o vírus da
febre amarela é transmitido por
diferentes espécies de mosquitos que, ao
picarem animais contaminados acabam
transmitindo o vírus para humanos não
vacinados.
Os principais sintomas são febre,
náuseas e amarelamento nos olhos e na
pele (icterícia). Em todo o Brasil, desde
1942 não há registro de casos em áreas
urbanas.
A tragédia/crime ambiental foi
provocada pelo rompimento da barragem
de Fundão, pertencente à mineradora
Samarco, controlada pelas empresas
BHP Billiton e Vale S.A, em novembro
de 2015. O desastre segue impune depois

de mais de dois ano. O rompimento
atingiu violentamente várias
comunidades da região, matou 19
pessoas, prejudicou a economia de
dezenas municípios atingidos, além da
produção agrícola de diversas famílias
camponesas.
A lama de rejeitos acabou com a
produção dos peixes que alimentava os
ribeirinhos e os indígenas, contaminou e
destruiu a vida na bacia do Rio Doce,
afetando milhões de pessoas que vivem e
dependem dessa água e dessas terras.
Essa é, sem dúvida alguma, a maior
catástrofe socioambiental na história do
Brasil e uma das maiores geradas pela
megamineração de ferro no mundo.

PODER LEGISLATIVO APROVA CRIAÇÃO DO IPREV MARIANA

A Câmara de Mariana aprovou,
durante a 9ª reunião extraordinária, na
terça-feira, 26 de dezembro, o Projeto de
Lei Complementar n° 142/2017 que
reestrutura o Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) e cria o
Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de Mariana (IPREV-Mariana).
O projeto, de autoria do prefeito
municipal, Duarte Junior (PPS), foi
aprovado em 2ª e 3ª discussão e votação.
A mudança no regime próprio de
previdência tem sido tema de debate na
Câmara Municipal durante todo este
ano. Foram realizadas duas audiências
públicas que discutiram amplamente
com servidores municipais o

funcionamento de uma autarquia,
principal mudança com a aprovação do
PLC 142. Com a aprovação do projeto a
previdência própria dos servidores não
será mais um Fundo (como é atualmente
com o Fundo de Previdência dos
Servidores Públicos de Mariana FUNPREV) o que “dará mais
autonomia na gestão do patrimônio dos
servidores” aﬁrmou o vereador Tenente
Freitas (PHS).
O vereador, um dos principais
atuantes no debate em transformar o
fundo em autarquia, explicou que a
medida representa avanço para os
servidores públicos municipais, já que
agora os funcionários do IPREV não

serão nomeados pelo Executivo, “os
cargos serão preenchidos por pessoas
formadas nas áreas especíﬁcas de
trabalho, por meio de processo seletivo
mais transparente” explicou o vereador
Tenente Freitas.
De acordo com informativo do
Conselho Municipal de Previdência
lançado este ano, o Fundo completou em
2017 oito anos de atividades e um
patrimônio líquido de 140,5 milhões de
reais. Para Tenente Freitas, que também
é funcionário público municipal, a
autarquia é mais transparente também
tem mais independente, além de “a
maior parte das cidades com regime
próprio de previdência passaram sua

gestão de Fundo para Instituto”
justiﬁcou Freitas ao aﬁrmar que a
medida beneﬁciará os funcionários
públicos.
Projetos retirados de pauta –
Também seriam debatidos e votados
outros três Projetos. Os Projetos de Lei
Complementar 123, 138 e 140/2017, os
dois primeiros de autoria do prefeito
municipal e o último de autoria do
presidente da Câmara, vereador
Fernando Sampaio (PRB). Diversos
professores municipais acompanharam
o início da reunião e pediram a retirada
do PLC 123/2017. A retirada da pauta
dos três projetos foi decidida por
unanimidade entre os vereadores.
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IPVA
2018
Os valores terão uma redução média de 2,98% em relação ao que foi pago em 2017.

Foto: Reprodução Detran-MG

Depois das férias vem os
impostos, por este motivo, neste dia
10, os proprietários de veículo já
estão efetuando os pagamentos do
IPVA. Segundo a Secretaria da
Fazenda o valor emitido do IPVA para
2018 é de R$ 5,12 bilhões. São 9,7
milhões de veículos emplacados até
20 de outubro deste ano.

Como nos anos anteriores,
quem pagou à vista tem 3% de
desconto. A tabela está disponível no
s
i
t
e
diarioeletronico.fazenda.mg.gov.br.
A multa para quem se atrasar é de
0,3% até o 30º dia. Após esse período,
o acréscimo será de 20% até que o
contribuinte pague.

O contribuinte pode consultar
o valor do pagamento relativo ao seu
v e í c u l o
n o
s i t e
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.
Atenção, a Secretaria da

Fazenda não envia e-mails com guias
de cobrança. O contribuinte deve
ﬁcar atento para não cair em golpes,
muito comuns nessa época.
O valor da taxa de renovação
do licenciamento anual de veículo
permaneceu a mesma de 2017, de R$
92,66, e o vencimento será no dia 2 de
abril de 2018.
O governo também anunciou
a vigência do programa Bom
Pagador, cuja lei foi aprovada pela
Assembleia Legislativa em para
2019. Com ele, quem estiver em dia
com o pagamento do IPVA e de outros
tributos estaduais em 2017 e em 2018
passará a ter um desconto de 3% nas
cobranças de 2019. O benefício é
cumulativo. Ou seja, quem estiver em
dia nos dois anos e pagar à vista em
parcela única o IPVA de 2019 terá
dois descontos de 3%.
De acordo com o
subsecretário da Receita Estadual,
João Alberto Vizzotto, a queda na
base de cálculo do IPVA se deve à
desvalorização natural de grande
parte dos veículos registrados em
Minas Gerais, que são usados. “Isso
não signiﬁca que teremos uma
arrecadação menor, porque, para
compensar essa desvalorização você
tem a entrada de veículos novos ou
adquiridos de outro estado que não
estavam na base anterior”, avalia.
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Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827

ATENÇÃO
O SINDICATO METABASE MARIANA ESTÁ REALIZANDO RECADASTRAMENTO DE SÓCIOS APOSENTADOS
O Metabase Mariana estará realizando nas próximas semanas o recadastramento dos associados aposentados. Para atualizar os dados, os sócios
deverão comparecer às sedes do Metabase Mariana munidos de documento de identiﬁcação com foto.

Para maiores informações entre em contato pelo telefone: (31) 3557-2019
Endereço: Rua Bom Jesus, 314 – Barro Preto – Mariana – Minas Gerais

SINDICATO METABASE MARIANA FIRMA MAIS UMA GRANDE PARCERIA
A Folia Kids está oferecendo 30% de
desconto aos associados do Sindicato
Metabase Mariana em qualquer serviço de
recreação infantil!
Conheça os serviços oferecidos:
Pula-pula 3 metros
Piscina de bolinhas
Recreação infantil (diversas)
Pintura facial
Algodão-doce
Serviços de garçom
A Folia Kids só aluga brinquedos com
monitores, pois preza sempre pela segurança
de seus clientes.

Telefone de contato: (31) 9 8564-2077
Associe-se e garanta descontos exclusivos
em dezenas de estabelecimentos da região!

Fermar Serralheria
Éder

31| 9 8467-6764

Rua Paraná, 189 - Colina - Mariana - MG

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
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Conﬁra as rapidinhas do Brasil aqui no Jornal Panﬂetu´s
Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje (11) se a deputada Federal, Cristiane Brasil (PTB) vai poder ou não tomar posse como Ministra do Trabalho. Ontem, (10) o
cerimonial do governo federal já estava com tudo pronto para cerimônia de posse da deputada Cristiane, que não pôde assumir o ministério.
Depois de 22 dias de paralisação, os policiais do estado do Rio Grande do Norte podem voltar às ruas hoje (11) o comando do movimento grevista marcou uma assembléia para
hoje (11) para oﬁcializar o ﬁm da greve. Esse é o país em que vivemos, é preciso que os policiais ﬁquem em greve para que os mesmos sejam valorizados.
Com a inﬂação oﬁcial do país no menor nível em 18 anos, a caderneta de poupança teve em 2017 o maior ganho real (descontada a alta generalizada dos preços) desde 2006. A
rentabilidade nominal da aplicação foi de 6,93% durante o ano. Desconsiderada a inﬂação medida pelo IPCA, que ﬁcou em 2,95% em 2017, o ganho real para o poupador
chegou a 3,88%, segundo levantamento da provedora de soluções ﬁnanceiras Econométricas.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), usado como referência para o reajuste dos benefícios previdenciários, acumulou 2,07% em 2017, segundo divulgou nesta
quarta-feira (10) o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE). É a menor taxa anual registrada desde a implantação do Plano Real.

RECEITAS e TEMPEROS com Cassiano Aguilar

COSTELINHA ASSADA COM MANDIOCA
INGREDIENTES
1 kg de costela suína
1 cebola picada
2 dentes de alho
1 xícara (chá) de vinho branco
1 kg de mandioca (aipim ou macaxeira) cozida
óleo para fritar sal a gosto pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO
Tempere as costelinhas com a cebola, o alho, o vinho, o sal e a pimenta.
Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 3 horas, regando de vez

em quando com a marinada.
Coloque as costelinhas em uma assadeira, regue com a marinada, cubra
com papel-alumínio e asse em forno, preaquecido, a 220 ºC durante 40
minutos.
Retire o papel alumínio, regue as costelinhas com o molho que se formou
na assadeira e deixe no forno até dourar.
Cozinhe a mandioca (também conhecida como macaxeira e aipim) na
água com sal até ﬁcarem macias.
Escorra bem e frite no óleo quente até dourar.
Sirva com a carne.

_____________________________________________

13

Empresarial e Notícias

facebook.com/JornalPanetus

98529-4754

11/01/2018 a 18/01/2018

NOVO FUTURO PARA A BACIA DO
RIO DOCE
Impactos do acidente em Mariana exigem medidas nunca vistas no
Brasil, que precisam conciliar diálogo, conhecimento técnico e demandas
emergenciais.
Por Andrea Azevedo*

Modelo NEO 125 UBS modelo 2018. Preço Público Sugerido: R$ 8.190,00 à vista, sem frete. Preço de Venda R$ 8.612,00 à vista (base ICMS 12%) com frete incluso no valor de R$ 422,00, ou ﬁnanciamento na modalidade de CDC em 48
meses: Entrada de R$ 0,00 (0%) e parcelas mensais ﬁxas e sucessivas de R$ 321,00. Taxas de juros de 1,99% a.m. e 26,68% a.a. Custo efetivo total (CET) 37,35% a.a., IOF no valor de R$ 37,43. Seguro de proteção ﬁnanceira no valor de R$
469,07. Valor total a ser ﬁnanciado R$ 9.850,50 e valor ﬁnal total (com encargos de ﬁnanciamento) de R$ 15.408,00. Em 36 meses: Entrada de R$ 4.737,00 (55%) e parcelas mensais ﬁxas e sucessivas de R$ 191,00. Taxas de juros de
1,99% a.m. e 26,68% a.a. Custo efetivo total (CET) 51,12% a.a., IOF no valor de R$ 18,45. Seguro de proteção ﬁnanceira no valor de R$ 231,27. Valor total a ser ﬁnanciado R$ 4.856,72 e valor ﬁnal total (com encargos de ﬁnanciamento)
de R$ 11.613,00. Carência de 30 dias para pagamento da primeira parcela de ﬁnanciamento. Condições válidas exclusivamente para ﬁnanciamentos realizados pelo Banco Yamaha Motor do Brasil S.A., limitadas a 250 unidades de cada
modelo (independente do plano) de 01/01/2018 a 31/01/2018, apenas nas Concessionárias participantes. Para o cálculo da CET foi considerada a tarifa de cadastro de R$ 490,00 e valor médio de registro de contrato de R$ 242,00. O valor
da taxa de registro de contrato praticado em cada Estado altera o valor da parcela de ﬁnanciamento divulgada. Conﬁra o valor da taxa de registro de contrato vigente e ICMS no Estado de emplacamento da motocicleta no ato da compra. O
cliente ao contratar o seguro de proteção ﬁnanceira terá os benefícios do produto de seguro proteção ﬁnanceira Cardif. Em caso de perda de emprego por demissão sem justa causa para CLT ou incapacidade temporária para autônomos, há
quitação de até 6 (seis) parcelas do ﬁnanciamento no limite de R$ 1.500,00 por parcela. Consulte condições gerais do seguro e a CET no momento da contratação, assim como demais condições de taxas sem seguro. Consulte também
condições em até 50 meses. Crédito sujeito à aprovação. As motocicletas Yamaha estão em conformidade com o Promot (Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares). SAC Produtos: (11) 2431-6500 sac@yamaha-motor.com.br. Central de Relacionamento com o Cliente Banco: (11) 2088-7700 – SAC Banco: 0800-774-8283 - sac.banco@yamaha-motor.com.br. SAC - Atendimento ao Deﬁciente Auditivo ou de Fala: 0800-774-1415.
Ouvidoria: 0800-774-9000 - ouvidoria@yamaha-motor.com.br. A Yamaha se reserva o direito de corrigir eventuais erros de graﬁa/digitação. MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO. PRESERVE O MEIO
AMBIENTE. PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS. CONHEÇA A AMAZÔNIA

Passados dois anos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG),
a reparação dos danos causados pelo desastre suscita cobranças por parte das
comunidades atingidas, autoridades e sociedade civil. Os questionamentos
retratam os gigantescos desaﬁos em escala, tempo e conhecimento que permeiam o
trabalho.
Os impactos exigem medidas nunca vistas no Brasil, que precisam
conciliar diálogo , conhecimento técnico e demandas emergenciais, todas com
interesses legítimos das partes envolvidas. Não há referências fáceis para uma
situação com tamanho grau de complexidade.
Uma tragédia dessa proporção precisa de uma resposta compatível com
a gravidade do cenário. Com esse intuito, foi estabelecido um modelo inédito de
governança, em que prefeituras, governos, comitês de bacias hidrográﬁcas e
representantes da sociedade deﬁnem as ações e ﬁscalizam sua implementação,
enquanto a Fundação Renova, uma entidade autônoma, executa as medidas de
reparação e compensação. Os responsáveis pelo passivo, a Samarco e suas
acionistas Vale e BHP, arcam com os custos. Todos esses atores estão reunidos em
um Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), que estabelece 42
programas de recuperação e compensação, com recursos de mais de R$ 11,1
bilhões previstos até 2030.
O formato adotado, portanto, segue a premissa mais primária do direito
ambiental: o princípio do poluidor pagador, em que o responsável pelo dano deve
arcar com os custos da reparação. O Estado, por sua vez, garante que a legislação
está sendo cumprida e supervisiona as ações, que ganham mais agilidade quando
conduzidas por uma fundação monitorada e com foco exclusivo na reparação.
Esse modelo não enfraquece o Estado. Pelo contrário, permite com que
ele concatene políticas públicas de diferentes áreas. As frentes são tão amplas que o
processo demanda o intenso envolvimento das mais segmentadas atuações.
As medidas incluem desde a construção de vilas a programas de pesca e
monitoramento da biodiversidade, indenizações, reconstrução de infraestruturas,
restauração ﬂorestal, nascentes e passa pela diversiﬁcação econômica, apoio a
povos indígenas, entre outras. Trata-se de um espectro de atuação vasto– 39
municípios, 600 quilômetros de rio com diferentes cenários ambientais e
socioeconômicos–, que ações pulverizadas poderiam não ter a mesma efetividade
como quando reunidas em uma única organização.
Há muito trabalho sendo feito e muito a fazer. Acreditamos que o único
meio possível para realizá-lo é o diálogo. Como é um meio complexo, em que
críticas e divergências fazem parte do cotidiano, temos de encarar as diﬁculdades.
Trata-se de uma transformação de, no mínimo, dez anos. E a essência
desse processo– que é para o bem da sociedade e não de uma organização
especíﬁca – é contar com cada vez mais participação de todos. A Renova tem
estimulado o envolvimento de pesquisadores e de universidades que queiram
trabalhar nessa causa. Portanto, não se trata de aliar-se ou não à fundação e sim à
causa social que envolve todo esse processo.
Somos centenas de pessoas envolvidas na maior ação de recuperação
ambiental e socioeconômica do país. Somos parte de um grupo formado por uma
soma de esforços. Todos reunidos na construção coletiva de um novo futuro dos
municípios da Bacia do Rio Doce, um empenho inédito em que toda participação é
necessária e bem-vinda.
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Endereço: MG-129, n° 160, Km 3,5 B. Gogo Morro Santana
- Mariana - MG
Telefone: (31) 98795-8003

PODER EXECUTIVO DA CIDADE DE MARIANA REDUZ GASTOS COM
IMPRESSÃO EM CERCA DE 50%
Mais de R$ 336 mil serão
economizados, anualmente, pela
Prefeitura de Mariana em novo
contrato com serviços de
reprograﬁa, ou seja, impressão e
digitalização. A previsão é da
Secretaria Municipal de
Administração e Desenvolvimento
Econômico, que ﬁrmou novo
contrato com a Stoque Soluções
Tecnológicas, empresa vencedora
do processo de licitação.
Segundo o secretário de
Administração e Desenvolvimento
Econômico, Júlio César
Vasconcelos, a economia não trará

Foto: Pedro Ferreira | PMM

perda na qualidade dos serviços
prestados. “Esse é o resultado de
uma parceria com a Secretaria de
Planejamento e Gestão. Um
trabalho em equipe que garantiu a
redução das despesas e ainda a
evolução na qualidade das
impressões”, disse.
Com duração de um ano e
opção de renovação, o novo contrato
terá custos no valor de R$
348.541,44 anuais. Anteriormente,
eram pagos por ano R$ 680.512,08
pelo serviço, ou seja, uma redução
de quase 50% nos gastos com
impressões.

FAÇA AGORA MESMO A INSCRIÇÃO PARA A CORRIDA RÚSTICA
DE SÃO SEBASTIÃO, PARTICIPE!
Vem aí a 25ª edição da Corrida
Rústica de São Sebastião. O evento,
que esse ano contará também com uma
competição de Mountain Bike,
acontecerá no dia 21 de janeiro, em

Cláudio Manuel. A atividade é uma
forma de incentivar a prática esportiva
comunitária, além de levar lazer e de
promover qualidade de vida para a
população.

As inscrições já podem ser
realizadas na sede da Secretaria de
Desporto, localizada na Arena
Mariana, rua São Vicente de Paula,
Vila Aparecida.

Os interessados deverão levar dois
quilos de alimento não perecível.
Para maiores informações, ligue (31)
3557-2128.

A CONFRARIA CAPIM CANELA DESEJA A TODOS UM ÓTIMO
ANO DE MUITAS CONQUISTAS E REALIZAÇÕES
mundo já deu e as lições que já aprendemos
com as nossas experiências nos deem a certeza
de que a vida se ajusta sempre!
Que em 2018 a gente olhe para trás
orgulhosos da própria história, que a gente
renove os nossos objetivos e lutemos pelos
sonhos que deixamos ﬁcar adormecidos, mas
que acima de tudo nós ampliemos a visão para
enxergar sempre avante e cientes de que
podemos sempre mais do que podemos
imaginar!
Quem faz o ano ser novo é você!
São os votos da Confraria Capim Canela!

Feliz 2018! Não precisamos esperar
que as mudanças aconteçam fora de nós
porque quando nós mudamos o mundo muda
com a gente e o Ano Novo pode ser vivido
todos os dias!
Que façamos de nós mesmos o
diferencial da nova fase que se inicia. Que haja
mais amor, que a esperança se renove e que a
paz seja cultivada dentro de cada um.
Nós da Confraria Capim Canela
desejamos que em 2018 possamos dormir e
acordar todos os dias um pouquinho melhor do
que o ano que se foi. Que as tantas voltas que o

Qualidade e Elegância

E-mail: alumixvendas@hotmail.com

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

Endereço: Av. Manuel Leandro Corrêa, 450, Mariana - MG, 35420-000
Telefone: (31) 3557-4271
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O melhor gás da Região!

Aceitamos cartões:

(31) 3558-6666 / 9 8266-5728
Favo de Mel Interiores
o
t
s
o
g
Bom ilo
e Est

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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VEM AI A SEGUNDA EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL VETERANO
DA REGIÃO DOS INCONFIDENTES
A organização do torneio já deﬁniu a
data e as inscrições, o torneio tem previsão
de acontecer entre os meses de abril e maio
de 2018 (07 abril a 26 de maio).
Estarão de volta aos gramados os
atletas que fazem história no futebol da
Região como Bocão (Minas Fer), Gal
goleirão da Turin, Parreirinha do campo da
Lã de Catas Altas, Fernando do Dois Irmãos,
Licinho do Minas Fer, Cabeção e Edilson do
Aliança, Ronaldo Panela e Ely Capoeira do
Ferrujão, Piteco do Grêmio, Curió e Pinico
do Clube da Vale e muitos outras atletas que
apesar da idade que ultrapassa os 40 e 50
anos não perderam a categoria e o brilho.
O torneio de futebol veterano é
uma vitrine para os amantes do futebol show
que além da disciplina e organização prezam
pela boa arbitragem.
Neste ano a organização limitou a
12 equipes no máximo a participar do

Organizadores da 2ª edição do Torneio
de Futebol Veterano, Caburé e Arlindo Luis.

torneio, devido os altos custos gerados
com arbitragem, campo, logística e
publicidade.
Segundo Arlindo Luis e Caburé
o evento pretende levar aos estádios as
famílias dos jogadores amigos e parentes
e o torneio tem também a ﬁnalidade de
proporcionar uma vida mais saudável aos
praticantes bem como movimentar os
ﬁnais de semana da cidade já que os jogos
são realizados aos sábados a tarde.
Os interessados em apoiar e
patrocinar o torneio pode fazer contato
com Arlindo Luis e Caburé que já
preparam um forte marketing para o
evento.
Os times veteranos interessados
em disputar o torneio podem fazer
contato com a organização pelos
telefones (31)98370-9080 ou (31)
98233-6063.

MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL.

Nesta terça (09), os
Guardas Municipais
estiveram no Arquivo
Municipal da cidade de
Mariana, veriﬁcando leis e
decretos, e para a surpresa os
agentes foram surpreendidos
em encontrar o Decreto nº5.
059, de 03 de Julho de 2009
"que dispõe do 1°
Destacamento Musical", na
Regência do Maestro, D'
Paula.
Entretanto, para o

Foto: Guarda Municipal de Mariana

sucesso do projeto, no intuito
de dar legitimidade, a equipe
desenvolverá ações que
regulamentem o decreto e
proporcione aos jovens e
adolescentes que tenham
acesso à música.
Portanto, o jovem
que antes estava exposto à
violência pode mudar sua
visão em relação ao seu modo
de viver, pois a música
trabalha a sensibilidade
individual e a percepção.

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

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

SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS REALIZA ASSEMBLÉIA NAS CIDADES DE
OURO PRETO, MARIANA E ITABIRITO
Assembléia teve como pauta o reajuste salarial da classe dentre outros benefícios.
A diretoria do Sindicato dos
Rodoviários realizou no dia (09) deste
mês na cidade de Ouro Preto em sua
sede, a última Assembléia de retirada de
pauta dos trabalhadores do transporte de
passageiros da base da entidade.
O presidente do Sindicato dos
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, Wanderson do Sindicato em
conjunto com sua diretoria realizaram
várias Assembleias com os
trabalhadores das linhas Urbanas,
Intermunicipais, Interestaduais,
Fretamentos e Turismo. As assembleias
tiveram por objetivos a retirada de pauta
do reajuste salarial dentre outros realizadas nas cidades de Itabirito às 9h, dia (08). No dia (09) a cidade de Ouro
benefícios para as classes.
11h, 14h em Mariana 18:30h e às 19:30h P r e t o r e c e b e u à s 1 0 h a ú l t i m a
A s a s s e m b l e i a s f o r a m com término às 21:40horas realizadas no assembléia. Em breve divulgaremos

maiores informações a cerca deste tema,
sempre primando pelos ideais de nossos
associados.
No dia (08) a entidade realizou a
entrega de várias caixas de leite ao
Orfanato Nossa Senhora Auxiliadora em
Cachoeira do Campo, distrito de Ouro
Preto. Esse incentivo partiu de uma
parceria com O Cartório Arruda de
Pessoa Jurídica.
Portanto, no ano passado, o
presidente do STTROP, Wanderson do
Sindicato foi eleito o vice-presidente da
Liga Esportiva da cidade de Mariana e
no dia (09) realizou uma reunião
estratégica com a diretoria da liga,
visando o desenvolvimento das ações
esportivas no município.

Fotos: Divulgação Sindicato dos Rodoviários

Educação Infantil

& Fundamental I

Endereço: R. Pref. Jadir Macedo, 31 - Vila do Carmo, Mariana
Telefone: (31) 3558-5079
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MARIANA INVESTE MAIS DE R$ 600 MIL NA PRESERVAÇÃO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
No Casarão em Furquim será instalado a Casa de Cultura do distrito e a sede da Corporação Musical de N.S. da Conceição.
A Primaz de Minas é conhecida por suas
características seculares históricas e também por
ser a cidade que valoriza o seu patrimônio
histórico e cultural. Prova disso é o investimento
de mais de R$ 600 mil em obras de restauração da
Capela Nossa Senhora da Boa Morte e do Casarão
de Furquim.
Na Capela Nossa Senhora da Boa Morte,
localizada no antigo Seminário Menor, hoje onde
funciona o ICHS (Instituto de Ciência Humanas e
Sociais), serão investidos R$ 375 mil em serviços
técnicos especializados de execução de

Fotos: Samuel Consentino | PMM

intervenção emergencial de cobertura da Capela.
Já no Casarão de Furquim, o município investirá
R$ 228 mil na cobertura e estrutura autônoma de
madeira do imóvel, sobrado autêntico do século
XVIII tombado pelo município que será destinado
a instalação da Casa de Cultura de Furquim e sede
da Corporação Musical Nossa Senhora da
Conceição.
De acordo com a Secretaria de Cultura,
Turismo e Patrimônio, as obras já foram iniciadas
com recursos do FUMPAC (Fundo Municipal de
Preservação do Patrimônio Cultural de Mariana).

REUNIÃO ENTRE EXECUTIVO E A LIGA ESPORTIVA DISCUTEM OS
INVESTIMENTOS NO ESPORTE DA PRIMAZ DE MINAS EM 2018
O prefeito Duarte Júnior(PPS) e a
equipe da Secretaria de Desportos de Mariana
se reuniram na quinta-feira (04) com
representantes da Liga Esportiva Marianense
(LEMA) para tratar sobre os novos caminhos
que serão traçados para melhoria e
valorização dos atletas marianenses.
A Liga é responsável pela
coordenação das competições esportivas do
município e de acordo com o prefeito Duarte
Júnior, a administração municipal dará todo o
apoio necessário. “O compromisso com a
manutenção das associações esportivas é
trabalhar em prol da nossa juventude, é formar
cidadãos e cultivar valores. Vamos viabilizar a
melhor forma de apoiá-los sempre”, aﬁrmou o

Foto: Raissa Alvarenga | PMM

prefeito.
Reformulação do calendário,
implementação da formação de base e
também assuntos relacionados a repasses aos
clubes foram tratados durante a reunião, que
contou com a participação do novo presidente
da Liga, José Pereira. “Apresentamos nosso
plano de ação e prioridades. Estamos com
algumas pendências e queremos resolver da
melhor maneira possível”, aﬁrmou Pereira.
Outros pontos como o formato de
contratações, a disponibilização de campos
para realização dos torneios, reparos no
telhado da sede e adequações para garantir
uma maior disponibilidade estiveram em
pauta.
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PREFEITURA DE CATAS ALTAS SANCIONA LEI QUE AUTORIZA REPASSE
DE RECURSO PARA APAE
A Prefeitura de Catas Altas
sancionou no dia 14 de dezembro a Lei nº
571/2017 que autoriza o executivo a
celebrar termo de colaboração e/ou
fomento com a Associação de Pais e
Amigos do Excepcionais (APAE) de
Santa Bárbara.
A aprovação foi feita depois que
a APAE devolveu aos cofres públicos, em
setembro, R$ 11.326,30, referentes ao
montante de R$ 27 mil que havia sido
repassado em 2016 a título de subvenção
à antiga diretoria da instituição. A
devolução foi necessária por conta da
utilização indevida do valor, conforme
parecer nº 26/2017 da Procuradoria
Jurídica.
“Infelizmente, a entidade usou
do dinheiro público garantido por Catas
Altas sem nos comprovar o seu destino,
situação que foi regularizada apenas no
ﬁnal deste ano. Todo o transtorno gerado

recursos para a entidade, situação
resolvida em dezembro com o repasse de
R$ 40 mil, correspondente ao ano de
2017.
O valor sairá do Fundo de
Desenvolvimento Social, conforme
aprovação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Social no dia 18 de
dezembro.

Foto: Divulgação

em nada tem a ver com a Administração
Pública que apenas está exercendo seu
direito de ﬁscalizar a entidade que
auxilia ﬁnanceiramente”, explica a

“Com certeza é de interesse do
município continuar com esta parceria,
pois o atendimento oferecido pela APAE
é i n d i s p e n s á v e l e d e e x t re m a
i m p o r t â n c i a . E s t a re m o s s e m p re
dispostos a ajudar, desde que tudo esteja
dentro da lei. Por isso, esperamos que a
nova diretoria da APAE consiga reverter
os problemas passados e possa dar
procuradora Librielle Rodrigues.
Devido ao problema com a continuidade ao maravilhoso trabalho
prestação de contas, o município estava que é a marca da entidade”, explica o
impossibilitado de repassar novos prefeito José Alves Parreira.

CATAS ALTAS INICIA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE
SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS
A Prefeitura de Catas Altas
iniciou no dia 2 de janeiro o serviço de
captura e recolhimento de animais de
pequeno porte (cães e gatos) soltos em
vias públicas, que serão levados para o
canil.
A atividade está sendo realizada
por uma empresa terceirizada, localizada
na comunidade da Valéria, em Catas

Altas, que ﬁcará responsável pelo
controle, captura, transporte, estadia e
destinação de animais soltos ou daqueles
que se encontrem em circunstâncias que
apresentem risco à saúde pública e
segurança da população, ou ainda
animais submetidos a maus-tratos.
Caso o proprietário queira
recolher um animal que tenha sido levado

para o canil por estar solto na via pública,
precisa fazer a solicitação no
departamento de Tributos da Prefeitura e
pagar a taxa de apreensão (R$ 43,37)
mais o valor das diárias em que o animal
ﬁcou no canil (R$ 27,60 por dia). Além
da taxa, tem uma multa que vai de R$
1,97 a R$ 197,16, dependendo da
infração cometida. Os valores serão

atualizados em 2018.
Além de quitar os tributos, é
preciso assinar um termo de
responsabilidade e estar munido dos
documentos pessoais. O animal que não
for recolhido em 10 dias será entregue
para adoção.
Para requisitar o serviço
e outras informações, basta entrar em
contato pelo telefone: (31) 3832-7743.
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Faça encomenda de tortas, bolos, salgados e quitutes na padaria que é
tradicional na Primaz de Minas.Ligue e solicite já!

Quinta feira é dia de TUDO
JUNTO E MISTURADO !
Esperamos por você a partir
das 14:00 hrs!
Pão Sovado, Pão do Padre,
Rosquinhas , Bolo Sabores,
Roscas e muito mais!

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

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

PAISAGISMO IMPRIME NOVO OLHAR AO PARQUE RECANTO VERDE EM SANTA BÁRBARA
Objetivo é preservar o meio ambiente, contribuindo com um espaço mais limpo para os momentos de lazer dos santa-barbarenses.

Foto: Divulgação

Com o objetivo de preservar a
vegetação e garantir uma cidade mais
arborizada, incentivando o
reconhecimento da população pela
conservação da natureza, o Parque Recanto
Ve r d e p a s s o u p o r u m a r e n o v a ç ã o
paisagística. A intervenção foi realizada

pela Prefeitura de Santa Bárbara, por meio
da Secretaria de Meio Ambiente e Política
Urbana.
A ação acontece de três a quatro
vezes no ano, com o intuito de preservar a
mata nativa. Essa repaginada no Parque
contempla poda de árvores, plantio de

mudas e recuperação do gramado, com o
objetivo de diminuir a poluição e dar maior
permeabilidade ao solo.
O Recanto Verde é um ponto
turístico de Santa Bárbara que oferece
opções de lazer aos cidadãos, como quadra
poliesportiva e pista de skate. Além disso,

são mais de 50 metros quadrados de área
verde por habitante. O espaço abriga,
também, a Secretaria de Meio Ambiente e
Política Urbana, o Centro de Educação
Ambiental (CEA) e a sede dos brigadistas
do Previncêndio.

INCLUSÃO PRODUTIVA DA MULHER CRESCE 50% DESDE O LANÇAMENTO EM 2015
Estratégia do Programa busca priorizar a reinserção das mulheres no mercado de trabalho, por meio da concessão de benefícios
ﬁnanceiros, alinhados com um processo de formação educacional de base, teórica e prática de atividades proﬁssionais.
O Programa de Inclusão Produtiva da
Mulher já beneﬁciou, desde a sua criação, em
novembro de 2015, 130 mulheres, inseridas
dentro de duas modalidades de qualiﬁcação
proﬁssional, contemplando vagas para a
limpeza urbana e a horta familiar.
Neste contexto, a modalidade Qualiﬁcação

Proﬁssional I concede auxílio ﬁnanceiro e
alimentício, por meio da inclusão ao quadro
de funções públicas temporárias, além de
contribuir com a formação, qualiﬁcação e
capacitação proﬁssional.
Já na Qualiﬁcação Proﬁssional II a
participante é beneﬁciada com a colheita da

horta comunitária da Prefeitura, concessão de
auxílio alimentício para a família, bem como
formação e capacitação, a ﬁm de fomentar o
aumento da autoestima das mulheres que se
encontram desempregadas.
De 2015 até este ano, houve um crescimento
de 50% do número de beneﬁciárias do

Programa, contemplando, assim, um número
maior de famílias. Em 2018 a expectativa é
que 150 mulheres sejam beneﬁciadas.
O Programa é uma ferramenta do Núcleo de
Apoio à Família (NAF) e uma das principais
ações de inclusão e fortalecimento das
mulheres em Santa Bárbara.

PODER EXECUTIVO DE SANTA BÁRBARA À DISPOSIÇÃO DOS MEIS PARA AUXILIÁ-LOS NA
DECLARAÇÃO ANUAL
Prazo para microempreendedor individual declarar faturamento do ano anterior vai até o dia 31 de maio.
Os microempreendedores
individuais (MEIs) podem realizar, desde
1º de janeiro, a Declaração Anual do
Simples Nacional (DASN-Simei). Em
Santa Bárbara, a Prefeitura oferece esse
auxílio, dentre outros serviços de apoio
ao MEI, gratuitamente, por meio da Sala
d o E m p r e e n d e d o r. O h o r á r i o d e
atendimento é de 8h às 11h e de 12h às
16h e basta procurar o agente de
desenvolvimento, Ângelo Silva. O prazo
é até 31 de maio.
A DASN-Simei é uma das

obrigações e responsabilidades que o
MEI deve apresentar todo ano. É
importante lembrar que o
microempreendedor individual optante
pelo Simei tem o dever de entregar essa
declaração anual. O MEI que preferir
fazer a declaração por conta própria, via
internet, precisa acessar o portal do
empreendedor.
Assim sendo, o MEI deve
informar na declaração a receita bruta
total auferida em 2017, a receita bruta
auferida no ano anterior relacionada às

atividades de comércio, indústria e até 30 dias a penalidade é reduzida em
serviço de transporte intermunicipal e 50%, totalizando R$ 25.
interestadual e se possuiu funcionário
durante o período de abrangência da
declaração.
A ﬁm de evitar dúvidas na hora de
declarar, a dica é realizar o cálculo
mensal das receitas e guardar as notas em
local fácil de encontrar para quando for
preciso.
O MEI que entregar a Declaração Anual
em atraso está sujeito a multa no valor de
R$50. Se o pagamento for efetuado em

Avenida Manoel Leandro Corrêa -Nº 391 Centro - Mariana

R. Sabará 18,Cabanas Mariana
Telefone: (31)83692913

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

(31) 3557-4411
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ESTAMOS EMPENHADOS EM CONSTRUIR UMA NOVA HISTÓRIA
Roberto Carvalho / Diretor-presidente
A Samarco chega a 2018 diante
do desaﬁo de viabilizar o retorno de suas
operações. A retomada é necessária para
que a empresa possa honrar os
compromissos de reparação assumidos
com a sociedade após o rompimento da
barragem de Fundão, manter empregos e
contribuir para o desenvolvimento das
comunidades em que está presente. Os
primeiros passos para obter as
autorizações ambientais necessárias
foram dados, mas para nós é igualmente
importante ter a licença social, obtida a
partir do reconhecimento, pelas pessoas,
do valor social gerado pelo trabalho da
empresa.
Os impactos do rompimento da
barragem de Fundão foram profundos,
mas percebemos que há disposição, nos
municípios em que atuamos há 40 anos,
para nos conceder a licença social. Essa
percepção vem do contato que tivemos
com milhares de pessoas durante as
audiências públicas de licenciamento
ambiental da cava de Alegria Sul,
realizadas em dezembro de 2016, e do
Licenciamento Operacional Corretivo
(LOC) do Complexo de Germano, que
aconteceram em dezembro de 2017.
Ao todo, cerca de 5,5 mil
pessoas acompanharam as audiências
desses processos, o que demonstra um
alto grau de engajamento. O que vimos
até agora foi um amplo apoio das
comunidades em que temos presença,
tanto em Minas Gerais como no Espírito
Santo. Nas audiências recentes,
comitivas de empresários e lideranças

Foto: Reprodução

do Espírito Santo viajaram cerca de
1000 quilômetros para participar e
manifestar seu apoio à Samarco.
A Samarco tem agido em todas
as frentes para legitimar o seu retorno às
operações. Para nós, é uma questão
fundamental assumir um papel ativo na
solução dos problemas causados pelo
rompimento. Queremos voltar a
produzir, dando sequência a uma
história que teve início há quatro
décadas e cumprindo as obrigações
assumidas com as pessoas.
Mesmo otimistas, sabemos que
há ainda um longo caminho a ser
percorrido, o que não permite estimar
uma data para o retorno das operações.
Junto com o apoio das comunidades em
que opera, a Samarco precisa superar as

várias etapas dos dois processos de
licenciamento ambiental em andamento.
No caso do licenciamento da
Cava de Alegria Sul para disposição de
rejeito, obtivemos, no início de
dezembro de 2017, as licenças Prévia e
de Instalação. Essas licenças vão
permitir que a cava, que é uma das áreas
em que a Samarco extraía minério, seja
preparada para receber o rejeito da
futura operação. A solução apresentada
pela empresa se mostrou segura e
conﬁável, e foi aprovada por 11 dos 12
conselheiros da Câmara Técnica de
Mineração do Conselho Estadual de
Política Ambiental (Copam).
O outro processo em curso é o
de Licenciamento Operacional
Corretivo (LOC) do Complexo de

Germano (MG), necessário devido à
suspensão de todas as licenças pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável
(Semad) em outubro de 2016.
Conforme o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) deste licenciamento,
serão aplicadas novas soluções para o
tratamento e disposição de rejeitos do
beneﬁciamento de minério.
Essas soluções reﬂetem a
intenção da Samarco de voltar a operar
incorporando aprendizados que darão a
máxima segurança à nossa operação.
Projetamos ﬁltrar os rejeitos arenosos,
que correspondem a 80% do total de
rejeitos gerados após o beneﬁciamento
do minério de ferro, e adensar a lama,
que representa os outros 20%.
A ﬁltragem retirará a água do
rejeito arenoso, permitindo o seu
empilhamento. O adensamento de lama,
que também retira água do rejeito,
reduzirá o volume que será destinado à
cava de Alegria Sul. Ambas as soluções
permitirão a reutilização da água no
processo de produção.
Queremos voltar a operar com a
conﬁança dos órgãos públicos e dos mais
diversos setores da sociedade.
Acreditamos na nossa capacidade de nos
reinventar, de contribuirmos para o setor
da mineração com novas práticas, de
gerar emprego e renda nos territórios
onde atuamos, de voltar a contribuir para
a balança comercial brasileira. Sim,
estamos empenhados em escrever uma
nova história.
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Memória , Cultura e educação,

com Marly Moysés, educadora
e Presidente da Confraria das
Gaveteiras

RIO DOCE: PROTEÇÃO URGENTE DE MEMÓRIAS E PAISAGENS
Alenice Baeta
Situado em uma ilha no Médio Vale do
Rio Doce, município de Aimorés, entre o
imponente marco natural “Pedra Lorena” e a
atual divisa com o Espírito Santo, este peculiar
sítio arqueológico foi um lugar estratégico do
ponto de vista da história, resistência Indígena e
do processo de colonização do extremo leste
mineiro.
Nessa ilha, foram encontrados por nossa
equipe de arqueologia, no ﬁnal dos anos noventa,
vestígios de uma antiga base militar que pertencia
à “Parada de Divisão de Cuyiethe”. Nessa ínsula
foi instalada estrutura para controle de navegação
e tráfego de mercadorias e viajantes no rio Doce,
coibindo contrabandos em localidades ainda de
litígio, entre as províncias de Minas Gerais e
Espírito Santo. Servia ainda como local de apoio
à expansão de fronteiras e ﬁxação de colonos,
bem como, à repressão a indígenas que ocupavam
as suas terras remanescentes situadas à margem
esquerda (Norte) do Rio Doce.
Na margem direita (Sul), por sua vez,
surgiam os primeiros núcleos urbanos que deram
origem a algumas cidades, como Aimorés e
Itueta, tendo sido ainda destinada à implantação
de fazendas, muitas delas abertas por imigrantes

europeus, no caso, alemães e italianos, além de
colonos brasileiros. A ilha era utilizada visando
mediar e controlar os territórios dos grupos
indígenas que ali resistiam. Buscava-se vigiar,
assim, as travessias de uma margem à outra,
evitando que os indígenas avançassem para o lado
“civilizado”. No entanto, a guerra, oﬁcialmente
declarada no rio Doce aos indígenas, a “Carnagem
Brava” termo utilizado em um documento
oitocentista, era permanente, ostensiva e cruel.
De acordo com documentos iconográﬁcos,
este entreposto funcionou na ilha durante parte do
século XIX, tendo em suas zonas mais altas, pontos
de vigília que possibilitavam visadas para locais
distintos do rio Doce. Foram identiﬁcados na ilha
três focos principais de ocupação, onde havia
indícios de rústicos alicerces de alvenaria de pedra,
além de um conjunto considerável e representativo,
de cultura material que evidencia o uso militar, além
de vestígios que indicavam, que ainda houve redes
comerciais e sociais ali estabelecidas, permitindo
i n t e r p r e t a r, a i n d a q u e p a r c i a l m e n t e , o
funcionamento do posto no contexto do processo de
colonização dessa região.
Este é só um dos inúmeros sítios
arqueológicos que existe ao longo da calha do rio

Confraria
Das
Gaveteiras

Doce. Compreender, de fato, toda a diversidade
cultural, étnica, histórica e territorial do rio Doce
ajudará a propor, de fato, novas diretrizes de
proteção do seu rico patrimônio ambiental e
arqueológico, seja pré-colonial e ou 'histórico'
frente ao desastre e lama que assolou
recentemente este vale.
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BAETA, A. A Memória Indígena no Médio Vale
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BAETA, A. Grutas e abrigos arqueológicos
encantados- Serra Takrukkrak, Vale do Rio Doce.
In: O Carste, v. 12, n. 12, Belo Horizonte, 2000.
PILÓ, Henrique & BAETA, Alenice. “Ilha
Lorena, um sítio militar de vigília e repressão no
Rio Doce”. In: Anais do XIV Congresso da
Sociedade de Arqueologia Brasileira-SAB:
Florianópolis, SC, 2007.
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Endereço: Rua Sen Bawden, 93, Mariana - MG
Telefone: (31) 3557-1605
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NA PRIMAZ C OM
VANDERLEY LÚCIO
PRIMEIRO TORNEIO DE CANTO
DE PÁSSAROS DE MARIANA

A Associação Ornitológica de Criadores de Pássaros de Mariana – AOCPM, instituição criada em
mariana no ano de 2017 e totalmente regularizada junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais para
seu funcionamento iniciou suas rodas de cantos (torneios) no último dia 07 de Janeiro.
O evento foi realizado na Arena Mariana e contou com 125 pássaros na disputa, sendo Trincaferro e Coleira. Para competição Mariana recebeu passarinheiros de: Conselheiro Lafaiete, Santa
Bárbara, Itabirito, Barbacena, Congonhas, Ouro Branco, Fonseca, Barão de Cocais, Ouro Preto e
Matozinhos.
O evento contou ainda com a presença do Senhor Wagner Flávio, Assessor Técnico da
Secretaria Municipal de Educação e Desporto que elogiou muito o torneio e parabenizou a AOCPM pela
organização e estiveram presentes diversos admiradores e criadores de pássaros.

O passarinheiro Marcelino, mesmo vindo
da cidade de Barbacena com seu Trincaferro, “Bru ale” saiu feliz com o resultado
e parabenizou a organização.

SECRETARIA DE DESPORTOS REALIZA COLÔNIA
DE FÉRIAS EM PASSAGEM DE MARIANA

Fotos: Caburé Aluysio

Aconteceu entre os dias 02 e 05 de Janeiro de
2018 a colônia de férias em Passagem de Mariana,
no ginásio poliesportivo, Gerson Cirilo em que
foram realizadas várias Brincadeiras e várias
apresentações de artistas de Passagem de Mariana.
Tivemos as apresentações do Palhaço
Vinagre, apresentação do Grupo de Dança KDMT,

apresentação do Bloco do Boqueirão e pinturas
faciais realizadas pela guarda municipal.
A Colônia de Férias é uma realização da
Secretaria de Desportos que durante todo o mês de
Janeiro estará realizando em alguns bairros de
Mariana, participe e acompanhe pelo jornal
Panﬂetu´s as ações da secretária de Desportos.

FUTSAL NA CATEGORIA DE BASE NÃO PARA
pelo Esporte.
O evento contou
com a presença do Sr. José
Pereira, presidente do
IMSE e presidente eleito da
Liga Esportiva de Mariana,
membros da diretoria do
IMSE e o Sr. Wanderson,
presidente do Sindicado dos
Rodoviários.

No último dia 06, a
equipe GOLD LION nas
categorias sub 11 e 13
realizou uma partida
amistosa contra a equipe do
canela. Um dos objetivos da
realização da partida foi
receber o material esportivo
doado pelo IMSE - Instituto
Marianense de Socialização

Patrocinadores da página
Pensou em reformar ou construiu?
Pensou LUSA - 30 anos
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facebook.com/JornalPanetus , Sociais da Leticia Aguilar

Eventos da semana...
JAN - 12 - Dilsinho - 12/Jan - Lafaiete/MG - Sex 22:00 · Enjoy Club · Conselheiro Lafaiete
JAN - 13 - Noite Sertaneja na AFTER - Sáb 23:00
JAN - 13 - The Funk Deluxe 3 - Sáb 23:00 · Ten Bells · Mariana
JAN - 14 - PagodeNaXeque - Dom 14:05 · Xeque Mate · Mariana

Mariana em viagem para praia, encontrou Hoje dia 11 é aniversário da querida Mirtes, mãe
do Reinaldo (Constrular) Desejamos muita saúde e
com as atrizes de Malhação!
luz em sua vida! Parabéns e muitas felicidades!
Que bacana!

STUDIO MARA ANJOS
Vamos começar o ano com sobrancelhas
maravilhosas e ainda com desconto?! É simples,
vendo esse anúncio do jornal, mande para meu
WhatsApp 98317-3875 a seguinte mensagem:
#QueroDescontoMara/Panetu's
Simples assim. Estou esperando por vocês
Brenda Dellamore esbanjando beleza Presença vip dos nossos queridos Victor e Júlia (Loc 85),
na primeira coluna social do ano de 2018! Lindos!
em nossa coluna social! Linda!

Confraternização Constrular

Marque se tratamento estético com a linda
Ketlyn Marçal e que ainda mais linda!
Whatssap: (31) 9 9325-6651

Elegância com Estilo

Rua Jorge Marques, 177 - Bairro Colina - Mariana - MG

