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REINAUGURAÇÃO DA EMPRESA MURICI ACONTECE NESSE SÁBADO!
A empresa inova no ramo de materiais de construção! Não perca essa novidade!

*Materiais
de construção
*Cimento
*Tijolo
*Cal
*Vergalhão
*Madeira
*Todo material de
acabamento
e muito mais....

& Materiais de Construção

COBRIMOS ORÇAMENTOS
FAZEMOS ENTREGAS EM TODA REGIÃO
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Editorial, por Cassiano Aguilar

/ Editor - Chefe / Jornalista 20.483/ MG

QUEREMOS O FIM DAS MORDOMIAS
Gastos de políticos de todos os poderes, com cotas parlamentares mostram que a crise afetou apenas os eleitores.
Reembolsos seguem em alta!
Enquanto os brasileiros e principalmente
os mineiros se desdobram para encaixar as
despesas no orçamento, os parlamentares
nem de longe têm a mesma preocupação. O
reajuste recente no preço da gasolina, por
exemplo, que deixou boa parte da
população indignada, não teve impacto,
como por exemplo, na vida dos deputados
federais, já que eles não precisam pagar
combustíveis com magniﬁco salário de R$
33,7 mil. Segue no mesmo caminho os
“primos” dos deputados, os vereadores que
recebem pouco menos, mas com inúmeras
mordomias.
O eleitor tem o dever de saber que essas

mordomias, dos parlamentares, são pagas
por você. Se o vereador ou deputado se
desloca de distrito em distrito, bairro em
bairro e ou cidade em cidade é com o seu
dinheiro, a conta é paga por você, inclusive
o famoso lanchinho que se estende à toda
equipe.
Para arcar com esses e outros tipos de
gastos, como alimentação e hospedagem,
eles têm direito à chamada cota
parlamentar, pela qual a Câmara Federal
reembolsa o dinheiro que eles usam com
essas despesas.
Além de pagar o combustível dos próprios
veículos, os eleitores também enchem o

tanque dos parlamentares. Para que você
tenha uma ideia, só até abril deste ano, a
Câmara reembolsou R$ 3 milhões aos
deputados por gastos com “combustíveis e
lubriﬁcantes”.
Isso sem contar com os R$ 5 milhões que
eles usaram para alugar carros. Por incrível
que pareça o que acontece em Brasília, está
acontecendo em Mariana e na próxima
edição do jornal aprofundaremos mais
nesse quesito de locação de carros na
Primaz de Minas. Continuando, caso
preﬁram não dirigir, os deputados podem
também chamar um táxi, como faz boa
parte da população, com a diferença que

Assuntos do dia a dia /

basta apresentar uma nota ﬁscal para que
eles sejam ressarcidos com dinheiro
público, ou seja com o seu dinheiro. Junto
com pedágios e estacionamentos e mais.
Contudo, essa é a realidade em que o país
vive e que a cidade de Mariana vivencia.
Realmente a crise não chegou em nossos
políticos, chegou em quem contribui para
que a farra aconteça, chegou mais tarifas
para que o contribuinte pague e na maioria
das vezes não receba de volta um serviço
público, que de modo geral é péssima
qualidade.
Portanto, devemos lutar para que as
mordomias acabem deﬁnitivamente.

Marcelo Pereira Rodrigues (MPR) é lósofo e escritor, autor de “Corda Sobre o
Abismo” (com duas edições, uma em Portugal) e editor-chefe da Revista Conhecete.www.revistaconhecete.com.br

CATEDRAL DE NOTRE-DAME
Quando, em abril último, as chamas
tomaram a Catedral de Notre-Dame, em
Paris, o meu coração queimou junto. Um
dos dias mais tristes da minha vida e uma
sensação de luto irreparável. Até que...
me lembrei da tarde passada na Catedral,
a minha admiração e deleite por estar em
um lugar tão enigmático, que data do ano
de 1163, numa Paris ainda rural. Liguei o
notebook para ver as fotos de tão
imponente igreja. Lindas! Na minha
intenção de dividir e espalhar cultura, no
meu programa de literatura na Rádio
Carijós FM, de Conselheiro Lafaiete,
abordei o assunto. Foi bastante
comentado. Agora, na edição nº 220 da

Revista Conhece-te de junho, uma
matéria jornalística cultural mais as
fotos publicadas, todas de minha autoria.
O ﬁlósofo José Mauricio de Carvalho
também escreveu um artigo sobre. Vale a
pena ler!
Minha angústia e o meu coração
queimado junto arrefeceram com as
providências. Primeiro, pelo feliz acaso
que fez com que várias estátuas fossem
salvas, como a da icônica Joana D´Arc e
até a suposta coroa de espinhos com a qual
foi cruciﬁcado Jesus de Nazaré. E claro, as
simpáticas gárgulas suportaram bem o
braseiro. Segundo, pela comoção mundial
de quem aprecia arte, arquitetura e cultura,

e pelo pulso ﬁrme do Presidente da França
Emmanuel Macron, que assegurou o
restauro da Catedral no tempo estimado de
cinco anos. Empresários do mundo todo
abriram os seus cofres e carteiras e no
tocante ao dinheiro, problema algum. Não
me canso de aﬁrmar: não se leva o epíteto
de “País de 1º Mundo” à toa. Infelizmente,
poucos são, e reﬂetindo a guisa de
contraposição, percebemos o pouco caso
do brasileiro com a salvaguarda de sua
história e de seus bens e produtos culturais.
Sim, pertencemos ao “3º Mundo”, àquilo
que o músico Lobão solenemente
proclamou, em alto e bom som: “O Brasil é
o arraial do ânus do mundo”. Ele não disse

ânus, disse as duas palavrinhas, sendo que
uma começa com c. Bom, não quero aqui
ferir susceptibilidades de meus leitores.
Voltando, convido a viajarem pelas
páginas da Revista Conhece-te e saberem
das histórias e lendas de Notre-Dame (tem
o Corcunda lá ou não?). Humildemente,
pedi à minha agente literária europeia para
fazer uma simbólica doação (tudo dentro
das minhas parcas posses), mas se der para
um tubo de argamassa para os vitrais, já
me darei por satisfeito. Tudo o que ﬁzer
será pouco para pagar a indescritível
sensação de ter ido uma vez a essa
maravilhosa Catedral. E claro, pretendo
voltar sempre...

POLÍCIA MILITAR PRENDE, NA
RODRIGO MAIA SEPULTA SONHOS
ZONA RURAL, AUTOR DE HOMICÍDIO
DE ATUAIS PREFEITOS E
OCORRIDO EM MARIANA (MG)
VEREADORES, E MANDA ARQUIVAR
Arma utilizada no crime foi apreendida
PROJETO DE PRORROGAÇÃO
A Polícia Militar deﬂagrou operação
policial na terça-feira, dia 28 de maio/19,
DE MANDATOS
por volta de 16h30, em Mariana (MG),

Foto: Divulgação / Ronaldo Finger

Os sonhos de muitos prefeitos e vereadores,
que estejam ou não fazendo um bom mandato em
seus municípios, foram sepultados pelo
presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia,
que mandou arquivar a proposta que aumentava
os seus mandados em mais dois anos, ou seja

para 2022, prorrogando assim por mais dois
anos.
No popular, Maia jogou água no Chopp de
quem estava pensando em ﬁcar na cadeira mais
dois anos, muitos serão defenestrados pela
implacabilidade das urnas.
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após recebimento de denúncia anônima,
via sala de operações, de que o autor de
dois homicídios ocorridos no último
domingo, 26/05/19, na cidade, estaria
escondido na zona rural.
Com a chegada das viaturas à localidade
apontada na denúncia, conhecida como
“Cafundão”, um indivíduo evadiu sentido
a um brejo, ao avistar os policiais
militares. Foi, então, realizado intenso
rastreamento, quando foi encontrado,
próximo a um matagal, o suspeito de ser
autor dos crimes - um rapaz de 20 anos.
Com ele e na residência onde estava não
foi encontrado nada de ilícito.
Indagado o porquê de ter fugido ao
avistar os policiais, o suspeito conﬁrmou
ser autor de um dos homicídios ocorridos
em Mariana no dia 26/05/19 – do rapaz de
18 anos, com quem tinha tido um
desentendimento momentos antes.
Aﬁrmou também que outro indivíduo com quem também havia se desentendido
- seria o autor do homicídio do rapaz de 22
anos, ocorrido no mesmo dia.
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Ele disse, ainda, que esse rapaz de 22
anos é quem lhe emprestou a garrucha arma que, inclusive, teria sido utilizada
no homicídio de um homem de 40 anos,
no dia 14 de maio/19, na mesma cidade.
Após a conﬁssão, o suspeito foi, então,
preso e apontou o local onde teria
deixado a garrucha e uma blusa de frio de
capuz de cor branca e cinza que utilizava
no dia do crime e que estaria suja de
sangue.
Os policiais militares realizaram
diligências, sendo localizadas próximas
a uma igreja de Mariana: a garrucha do
calibre 38, 1 (uma) munição intacta e 1
(um) cartucho vazio do mesmo calibre e
a blusa de frio. O autor foi conduzido
para a Delegacia de Polícia Civil, onde
foram entregues os materiais
apreendidos pela Polícia Militar.
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OMS ALERTA PARA O AUMENTO DE CASOS DE SARAMPO NO
MUNDO
Segundo o Ministério da Saúde, quase metade dos municípios brasileiros não atingiu a meta de vacinar 95% das crianças de 1 a menos de 5 anos de idade.
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A Organização Mundial da Saúde emitiu um
alerta para o avanço do sarampo no mundo. No
Brasil, quase metade dos municípios não cumpriu
a meta de vacinação, em 2018. O país corre o
risco de perder o certiﬁcado de eliminação da
doença concedido pela OMS.
O Daniel está chorando por um bom motivo. Ele
acabou de fazer 1 ano de idade e tomou a vacina
tríplice viral, que também protege contra o
sarampo. A mãe dele, a médica Patrícia del
Corona, não dá bobeira com a carteira de
vacinação.
“As pessoas esquecem que as doenças que a
vacina previne são muito piores do que algumas
reações possíveis que possam acontecer”, disse.
Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde

No Pará, em Roraima e no Amazonas, três
estados com casos de sarampo conﬁrmados
recentemente, os índices estão bem baixos.
A médica Mônica Levi, diretora da Sociedade
Brasileira de Imunizações, alerta que, quem não
foi vacinado ou não sabe se foi, deve procurar
um posto, não importa a idade.
“Os pais jovens de hoje foram vacinados
contra a pólio, contra sarampo. A gente brinca
que as vacinas foram vítimas do próprio
sucesso. Elas tornaram ausentes. Ou
erradicaram ou tornaram muito controladas e
essas pessoas hoje, que são pais jovens, não têm
a percepção do risco. O sarampo é uma doença
que pode ter uma evolução muito grave e
Foto: Divulgação inclusive fatal”, explicou.

emitiu um alerta para o aumento de casos de
sarampo no mundo. Em 2016, o Brasil recebeu
um certiﬁcado de eliminação da doença, mas,
três anos depois, a situação não é mais tão
tranquila.
O Brasil tem motivos para se preocupar com o
sarampo. Em 2018, 11 estados enfrentaram um
grande surto da doença. Foram mais de 10.300
casos no país. O ano de 2019 mal começou e já se
sabe que o vírus continua em circulação. E,
apesar disso, a procura pela vacina nos postos
está bem longe do ideal.
Segundo o Ministério da Saúde, quase metade
dos municípios brasileiros não atingiu a meta de
vacinar 95% das crianças de 1 a menos de 5 anos
de idade.

MAYARO, VÍRUS 'PRIMO' DA DENGUE, ACENDE ALERTA PARA
NOVA DOENÇA
“Teremos problemas na saúde pública”, é o que aﬁrma especialistas.
O receio de que um novo vírus se adapte ao
meio urbano tem motivado pesquisas na área da
saúde. Considerado como o “primo” do causador
da dengue, o vírus Mayaro é o novo alvo de
pesquisadores. Descoberto em 1955, o vírus é
transmitido pelo mosquito silvestre Haemagogus
janthinomys e sua presença é contínua na
Amazônia.
Em algumas regiões do país, como no Rio de
Janeiro e no interior de São Paulo, já há
evidências da circulação do vírus. Em Minas
Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SESMG) informa que “até o presente momento não
há registro do vírus”.
A semelhança entre a “nova” doença e a dengue

vai além de ambas serem transmitidas por um
mosquito – a dengue, no caso, pelo Aedes
aegypti. “Alguns dos sintomas da Febre Mayaro
se assemelham, como por exemplo dor de
cabeça, manchas vermelhas no corpo e dores
nas articulações, além da febre”, diz o
infectologista e presidente da Sociedade Mineira
de Infectologia, Estêvão Urbano.
A possível chegada do vírus Mayaro no Estado
traria um “novo problema de saúde pública”,
conforme explica o médico. “A gente ﬁca
preocupado, pois será um novo vírus a ser
introduzido. Consequentemente, afetará um
grande número de pessoas e teremos um
problema na saúde pública. A população não

terá imunidade e seu desenvolvimento será mais
fácil”, disse.
Ainda sobre os sintomas da Febre Mayaro,
Estêvão conta que ela causa fortes dores nas
articulações. “Nesse ponto ela assemelha-se
com a febre chikungunya; em contrapartida,
provoca menos hemorragia do que a dengue”.
A prevenção da doença deve ser feita, assim
como a dengue, evitando a proliferação dos
mosquitos. “Como ainda não temos vacina para
a Febre Mayaro, precisamos combater seu
transmissor”, alerta o infectologista.

preocupação em Minas. De acordo com a
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o
Estado já registrou 289.500 casos prováveis –
casos conﬁrmados + suspeitos. A doença
resultou em 79 mortes, sendo que em Belo
Horizonte foram contabilizadas seis mortes.
Outros 97 óbitos continuam sendo investigados.

Dengue em Minas
A dengue continua sendo motivo de

Foto: Divulgação

Adriana
Noivas

Há 15 anos no mercado, fazendo o
seu sonho acontecer.

Alugamos:
*Vestidos de Noivas
*Festas e Damas
*Ternos e Pajens

Avenida Manoel Leandro Corrêa - 450 Barro Preto - Mariana
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/magmotos_mariana

/magmotosmariana
magmotosmariana
@hotmail.com
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COOPERATIVA DE LEITE: REUNIÃO É MARCADA PELO AVANÇO
DOS TRABALHOS VOLTADOS PARA O RETORNO DA MESMA
A cooperativa de leite, que abrange
produtores de cerca de 24 localidades rurais
de Mariana, será reformulada após passar
por momentos delicados. Em reunião
realizada na noite da última quinta-feira, 23,
o prefeito Duarte Júnior aﬁrmou que um
Projeto de Lei será enviado à Câmara com o
intuito de liberar verba do Fundo do
Desenvolvimento Rural, afetando
positivamente a vida de todos os envolvidos
na cooperativa.
Duarte Júnior, perdoando a dívida
existente da cooperativa entre município,
que chega à casa dos R$1,5 milhão, falou
sobre a responsabilidade da geração de bons
resultados. Ele disse que o município fará o
contrato de comodato com a cooperativa
isentando o aluguel durante 20 anos e,
também, aﬁrmou que: “Temos que nos unir
e buscar todas as alternativas possíveis
para que o empreendimento tenha sucesso
num futuro breve”.
O acordo com a Fundação Renova,
que aﬁrmou disponibilizar o valor de R$4

Foto: Raissa Alvarenga / PMM

milhões para investimento nos produtores
de leite, é outro ponto destacado pelo
prefeito Duarte. O mesmo aﬁrmou que:
“Ainda não enviamos o projeto à Câmara
por entender que a Fundação tem que
assumir a responsabilidade sobre esse
apoio. Somente com a união poderemos
fazer com que a cooperativa tenha
realmente condições de funcionar”.
Atualmente, Aurélio Weber Lage

Santos ocupa o cargo de presidente da
cooperativa e, também, reforça a fala do
prefeito em relação às parcerias e apoios.
Ele disse que: “Sem uma grande aliança
não sairemos do lugar. Não podemos
acabar como os vários elefantes brancos
que estão espalhados por Mariana. Sem
vocês direcionando aos representantes do
legislativo, não teremos condições de
continuar. Espero que todos estejam em

favor dos produtores rurais”.
O encontro reuniu produtores leiteiros,
a diretoria da cooperativa, município e os
vereadores Geraldo Sales, Juliano Duarte,
Bruno Mól e o presidente da Câmara,
Edson Agostinho de Castro Carneiro.
Todos os edis declaram apoio aos
produtores e se mostraram abertos a
votação positiva da proposição que
chegará à Câmara.
O sentimento diante das notícias foi de
satisfação, como contou ao ﬁnal do evento
o produtor Edson Cota. O mesmo disse
que: “Nós, na qualidade de produtores
rurais, estamos vendo uma mudança
positiva. O poder público está amparando
àqueles que hoje estão à deriva. Não
sabemos falar e garantir o que aconteceu
na outra gestão para saber por que fomos
parar nessa situação. O município tem a
sua parcela, porque na época, nos foi
vendida uma ilusão. Hoje estamos
iniciando novamente essa caminhada e
vamos colher bons frutos de tudo isso”.

CANTA MARIANA – FESTIVAL DA CANÇÃO: ESTÃO ABERTAS AS
INSCRIÇÕES PARA A FASE NACIONAL DO EVENTO
A 3ª edição do Canta Mariana - Festival
da Canção está com as inscrições abertas
para a fase nacional. Os interessados já
podem se inscrever até o dia 21 de junho.
Para isso, basta acessar o site:
festivaldacancao.mariana.mg.gov.br, e
conferir o regulamento.
15 canções serão selecionadas nessa fase
para disputar a semiﬁnal, junto as 5
selecionadas na 1º etapa, que foi direcionada

exclusivamente para compositores
marianenses. Em sua terceira edição, o
evento homenageará o cantor e compositor
brasileiro Nelson Gonçalves, em
comemoração ao centenário do seu
nascimento.
Segundo Duarte Júnior, prefeito de
Mariana, o evento tem desdobramentos que
vão além do estímulo à produção musical.
O chefe do Executivo disse que: “O

Festival da Canção vai revelar novos
talentos, e esperamos que ele incentive
compositores a mostrarem seus trabalhos.
Mas, além disso, tem um ganho que é para
toda a comunidade ao reviver a tradição
dos festivais e todo o sentimento e
movimentação que existe em torno deste
tipo de evento. Certamente, será um
estímulo para a cultura e, também, para a
economia, aquecendo o nosso turismo por
ser um evento de abrangência nacional”.
Premiação
O primeiro lugar receberá R$ 12 mil, o
segundo lugar R$ 8 mil e o terceiro lugar R$
5 mil. Na categoria Melhor Intérprete, o
prêmio é de R$ 2,5 mil. Haverá, também,
Menção Honrosa do 4º ao 10º lugar e
certiﬁcado de participação para as músicas
classiﬁcadas. Além da premiação acima, a
Secretaria de Cultura oferece auxilio no
custeio de deslocamento, alimentação e
outras necessidades dos participantes
através do Prêmio Incentivo.
Solidariedade
A 3ª edição do Canta Mariana terá, além de
reconhecer e incentivar o gosto pela Música
Popular Brasileira, uma proposta solidária.
No ato da inscrição, o participante deverá
doar R$15. O valor será direcionado às
instituições ﬁlantrópicas da cidade,
conforme reunião entre elas.
Segundo Cristina Pereira, diretora da Casa
Lar Estrela, uma instituição que oferta

atividades socioeducativas para crianças e
adolescentes, a ação é uma ótima iniciativa.
Ela disse que: “É uma ideia muito boa que
vem de encontro às demandas ﬁnanceiras
das instituições que, nesse tempo de crise,
tem diﬁculdades de ampliação de sua
receita. Ações como essa demonstram que
existem alternativas que favorecem a
continuidade de oferta de atividades às
crianças e adolescentes”.
1ª Fase
Entre os dias 23 e 25 de maio aconteceu a 1º
Fase do Festival da Canção, apenas para
compositores marianenses, na Praça Minas
Gerais, em Mariana. De todas as canções
inscritas, 5 se classiﬁcaram para a fase
nacional, sendo:
1º - Ouvindo a Chuva Cair – composição de
Alcides das Dores Ramos;
2º - Só Quero Te ver Feliz - composição de
Matheus Isaías Santos Ribeiro;
3º - Ela é Demais - composição de Gustavo
Henrique Soares Campelo;
4º - As Meninas de Minas – composição de
Roberto de Lima;
5º - Hey Amigo - composição de Lucas
Fernando Ferreira Leite.
Essas canções serão apresentadas para um
júri criterioso nos dias 18, 19 e 20 de julho,
durante a fase nacional do Festival da
Canção.
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SINDICATO PRESSIONA E SAMARCO DEVOLVE
DINHEIRO DO DESCONTO INDEVIDO DA PLR
DE 2015 AOS TRABALHADORES
O Sindicato Metabase Mariana divulga
a lista com os nomes dos trabalhadores que
terão direito ao ressarcimento do desconto
indevido da PLR de 2015.
Para receber o valor, o trabalhador
deverá comparecer à Sede do Sindicato
Metabase Mariana e preencher o
formulário com seus dados pessoais e
bancários.
Os funcionários que estiverem fora da

região, deverão solicitar o formulário
através do e-mail:
metabasesindicatomariana@yahoo.com.
br com o assunto: ressarcimento do
desconto indevido da PLR de 2015 e
enviar o nome completo e a matrícula.
Os formulários estarão disponíveis para
preenchimento dos dias 27/05 a
27/06/2019, prazo determinado pela
justiça.

Mais uma conquista do Sindicato
Metabase Mariana em prol dos
trabalhadores! Em caso de eventuais
dúvidas entrar em contato pelo telefone:
3557-2019.
A LISTA DOS NOMES COMPLETA
VOCÊ ENCONTRA NA FAN PAGE:
/JORNAL PANFLETU’S

SINDICATO METABASE MARIANA RENOVA
PARCERIA COM SAÚDE MÓVEL
A parceria entre o Sindicato
Metabase Mariana e a empresa
Saúde Móvel foi um sucesso!
Por isso, no próximo dia 15/06,
sábado, serão disponibilizados
novos horários para os exames
de vista computadorizados
com médico, na sede do
Metabase, de 8 às 11h.
Serão realizados exame de
refração, teste de oclusão e
acuidade visual.

Endereço: Avenida Manoel Leandro Correia - 220 - Centro
Telefone:(31) 35582072

Rius
Modas

rtir
nos a pa

Ter

R$139,99

Rua Direita - 08 - Centro - Mariana - MG.
@studiouptownfitness

PREÇO ESPECIAL PARA
ASSOCIADOS: R$50,00
PREÇO PARTICULAR:
R$70,00

(31) 9 8662-1647

Mais informações e marcação
de horários pelo telefone:
3557-2019.

EXTRATO DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Rua Rio Casca, 80 a - Bairro Cabanas Mariana - Minas Gerais

O Município de Mariana - MG torna público o edital de convocação e regimento interno de audiência Pública de
Lançamento do processo de revisão do plano diretor (Lei Complementar 016/2004) e suas alterações. Data: 15 de junho
de 2019, horário de 08h às 12h, no Centro de Convenções de Mariana, à Av. Getúlio Vargas S/N. Fundamentação legal o
§4º do art. 40 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade visando à atualização da legislação
urbanística Municipal. Fica aprovado o Regimento Interno da Audiência Pública constante do Anexo Único do
presente Edital publicado no Diário oﬁcial do Município. Site http://www.mariana.mg.gov.br/

Barber Puro Dom

(31) 996726356
Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa, 317 B
- Centro - Mariana/MG

Impacto
MODA MASCULINA E FEMININA

O senhor é meu pastor, nada me faltará.

Acessórios para todos
os gostos!
Venha nos visitar e se
encantar!
Endereço: Rua Antônio Faustino - nº30 - Centro

Rua Direita - 124 - A - Mariana - MG
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FAOP CONTRATA PROFESSORES PARA DISCIPLINAS DE OFÍCIOS
TRADICIONAIS, HISTÓRIA E PATRIMÔNIO, E LÍNGUA PORTUGUESA
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

A Fundação de Arte de Ouro Preto | FAOP
abre edital para contratação de professores de
Ofícios Tradicionais (alvenaria, carpintaria,
ferreiro forjador, cantaria e pintura); História e
Patrimônio; e Língua Portuguesa. Ao todo,
são disponibilizadas sete vagas para atuação
na Escola de Ofícios Tradicionais de Mariana.
Pode se candidatar qualquer pessoa que
tenha comprovação de competência nas áreas
descritas, o que abarca proﬁssionais como
engenheiros, arquitetos, tecnólogos em
conservação e restauro, artistas plásticos,
historiadores, pedagogos, bacharéis ou
licenciados em Letras, entre outros. As
inscrições são gratuitas, vão até o dia 12 de
junho, e devem ser realizadas,
presencialmente, em Mariana, na Secretaria
de Cultura, Turismo e Patrimônio, que ﬁca

localizada na Rua Direita, 93, Centro; ou em
Ouro Preto, na Casa do Rosário da FAOP,
que ﬁca na Rua Getúlio Vargas, 185, Bairro
Rosário. O horário de atendimento é de
segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e de 14h
às 17h.
As remunerações ﬁxadas para cada
contratado são por hora/aula, com valor
unitário de R$ 40,00, e vão corresponder às
aulas efetivamente trabalhadas com as
turmas, incluindo planejamento, reuniões e
demais atividades correlatas aos cargos.
O processo seletivo vai ser realizado por
meio de análise de currículo e prova didática,
e o resultado ﬁnal será divulgado no dia 4 de
julho, no Diário Oﬁcial do Estado de Minas
Gerais. Outras informações pelo e-mail
pedagogia@escoladeoﬁcios.org.br ou pelo

telefone (31) 3552-2480. O edital completo
está disponível no site www.faop.mg.gov.br.
Escola de Ofícios Tradicionais de
Mariana

A Escola de Ofícios Tradicionais de
Mariana é um projeto desenvolvido pelo
Instituto Pedra, com patrocínio do BNDS, e
apoio da Prefeitura Municipal de Mariana e
da Arquidiocese de Mariana. O seu objetivo
é incentivar a diversidade econômica e a
perpetuação dos saberes e dos fazeres do
município, valorizando a identidade e a
cultura local.
Pela Escola serão oferecidas,
gratuitamente, 20 vagas para cada curso
(alvenaria, carpintaria, ferreiro forjador,
cantaria e pintura tradicional), o que
beneﬁciará 100 alunos por semestre. Além
das aulas teóricas e práticas ligadas aos
ofícios, os estudantes irão receber aulas
complementares e realizarão trabalhos de
campo. Os cursos terão início em agosto.
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Se inscreva

/Panetu’s
Fique por dentro de tudo que acontece em nossa Região
de uma forma espontânea e engraçada! Claro, com a notícia
levada a sério!

A
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A
I
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Jornal

Panetu’s

Vem aí o programa Bolsa Família do Jornal Panfletu´s
Você e sua família podem ganhar até

R$ 2.000,00 em prêmios
Envie sua carta com os dizeres:
''Eu e minha família queremos participar do programa Bolsa Família do Jornal
Panetu´s” para o endereço;
Av. Manoel Leandro Correia, 347 B – Centro – Mariana – MG - CEP: 35.420000
Não esqueça de colocar número de telefone e endereço pessoal
Inscreva-se no nosso canal no YouTube e curta nossa página no Facebook
Maiores informações: (31) 98880-3046
PRIMEIRO PROGRAMA: 14 DE JUNHO DE 2019

JornalPanetu’s

/Panetu’s

@jornalpanetus
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ROTARACT CLUB: NOVO EM MARIANA, O PROGRAMA VISA
CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE ATRAVÉS
DE AÇÕES CULTURAIS E HUMANITÁRIAS
Rotaract Club é um programa do Rotary
que já existe há mais de 50 anos, que está
por todo o mundo e que consiste na
formação de clubes de prestações de
serviços humanitários, com o intuito de
encontrar soluções inovadoras para o
crescimento do local e para os problemas
atuais da sociedade. Ele é integrado por
jovens de 18 a 30 anos de idade, os quais
servem as comunidades locais e
internacionais.
Segundo Joseane Encarnação, associada
do programa, em Mariana: “O Rotaract
Club tem maior parte de seus projetos
voltados para comunidade e meio
ambiente. Alguns projetos de impacto que
temos realizado são: o plantando para o
futuro, noite de caldos, nos quais parte dos
lucros são revertidos para alguma entidade
e outra parte para auxílio na execução dos
nossos projetos. A pouco tempo realizamos
a semana da valorização da cultura afro,
onde tivemos palestras, rodas de conversas
e uma festa que foi realizada no Sagarana

como fechamento da semana”.
Atualmente, há 22 participantes do
programa no município e, para se tornar
um Rotaractiano, basta frequentar as
reuniões e demonstrar interesse nos
projetos realizados.

Joseane também disse que: “O poder
público da cidade sempre nos dá apoio e
suporte para a realização de alguns
projetos. O restaurante Gaveteiros e o
Sagarana, ao longo desses anos de
serviços, também têm se tornado

importantes aliados na execução de
nossos projetos”.
O Rotaract Club possui as redes sociais
Intagram, @rotaractmariana, e uma
página no Facebook, Rotaract Club de
Mariana, nas quais fazem divulgações
sobre o projeto e suas reuniões, que
acontecem aos domingos no ICSA, na sala
de reuniões localizada no segundo andar,
às 16 horas.
Joseane ﬁnalizou sobre o assunto
deixando uma mensagem ao públicos:
“Quando se entra no Rotaract, a sua visão
de mundo amplia e, através do serviço,
percebemos o quão importante são as
nossas atividades na mudança do mundo.
Se você tem vontade de mudar algo em sua
vida, na comunidade na qual vivi ou no
mundo, o Rotaract possibilita essa
mudança. Pode vir fazer parte dessa
família sem medo, porque é certeza que
será bem-vindo”.
Por: Gabriela Pinheiro

JUDÔ DE OURO: PARCERIA ENTRE FUNDAÇÃO ALEIJADINHO E
GERDAU LEVA PROJETO A MIGUEL BURNIER
No dia 30 de maio, a partir das 13h, em
parceria com a Gerdau e com o apoio da
Prefeitura de Ouro Preto, a Fundação
Aleijadinho realizará a aula inaugural do
Projeto “Judô de Ouro”, na Escola Municipal
Monsenhor Rafael, em Miguel Burnier,
distrito de Ouro Preto. O projeto trabalha a
inclusão social por meio do esporte. O
professor da Fundação, Carlos Simões,
explica que: “A prática esportiva é um
instrumento educacional que visa o
desenvolvimento integral do indivíduo na
sociedade. Baseado em regras e disciplina, a

ﬁlosoﬁa do judô, com seus princípios
pedagógicos e simbólicos, contribui com a
formação do cidadão por meio de valores
que vão além dos tatames”.
A parceira Gerdau acredita que o seu

crescimento está diretamente relacionado
com o desenvolvimento de seus clientes,
fornecedores, colaboradores, comunidades e
acionistas. O elo com a empresa visa ampliar
à criação de condições e oportunidades para

que todas as crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social possam
desenvolver, através do esporte, o seu
potencial como pessoas e cidadãos.
As aulas são oferecidas para crianças com
faixa etária a partir de 4 anos e são abertas
para toda a comunidade.
Para realizar as inscrições, basta procurar a
direção da Escola Municipal Monsenhor
Rafael, Rua Nova, s/n - Centro, Miguel
Burnier, Ouro Preto. Para mais informações,
é só ligar para os números: – (31) 3554-4014
ou 3551-5100.
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Reinauguração
& Materiais de Construção

NÃO PERCA
*Materiais
de construção
*Cimento
*Tijolo
*Cal
*Vergalhão
Madeira
*Todo material de acabamento
e muito mais....

É NESSE SÁBADO
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PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TERÃO OFICINA DE PROJEÇÃO
DE VOZ
O 2° Encontro Fonoaudiológico, que tem
como objetivo auxiliar os proﬁssionais da
educação no exercício da proﬁssão,
acontece nos dias 30 e 31 de maio. O tema
dessa edição é O
" talento docente em foco:
oﬁcina de projeção e redução do uso vocal
em sala de aula."
O encontro é promovido pela Prefeitura de
Mariana, por meio da Secretaria de
Educação e em parceria com a Fundação
Renova, e tem como foco abordar os
cuidados com a voz e o uso da mesma dentro
e fora da sala de aula. O curso será ofertado
para docentes e demais proﬁssionais da
educação.

De acordo com Aline Oliveira, secretária
de Educação, a ação visa contribuir para a
qualidade de vida e de trabalho dos
proﬁssionais da rede, atendendo,
principalmente, uma reivindicação dos
professores. A mesma comentou que:
“Para os professores, a voz é uma
ferramenta de trabalho. O dia a dia das
salas de aula exige o uso constante dela,
por isso, é importante que eles saibam
como utilizá-la da melhor maneira
possível. Através desses encontros é
passado técnicas, preparo e cuidados que
são importantes para esses proﬁssionais”.
As inscrições são gratuitas e devem ser

realizadas no site da Prefeitura de
Mariana. Os interessados em participar
precisam escolher o dia e o horário de sua
preferência para efetuar o cadastro. De
acordo com a organização, todos
receberão atestado de participação digital.

que visa propor medidas de compensação
e reparação previstas no Termo de
Transação e Ajustamento de Conduta
(TTAC), documento assinado entre o
poder público e a Fundação Renova.
Quinta-feira (30):
Turma 1 – 09h às 11h;
Turma 2 – 13h às 15h;
Turma 3 – 18h às 20h.

Histórico
Essa é a segunda iniciativa fruto da
parceria entre Secretaria de Educação e
Fundação Renova. A primeira ação teve
como tema “Cuidados com o docente: a
saúde vocal em foco”. As iniciativas fazem
parte do Programa de Apoio Pedagógico,

Sexta-feira (31):
Turma 1 – 09h às 11h;
Turma 2 – 13h às 15h;
Turma 3 – 18h às 20h.

MARIANA, EM BUSCA DE MAIS SEGURANÇA, GANHARÁ BASE
COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR
A Secretaria de Estado de Segurança
Pública (SESP), em parceria com a
Prefeitura de Mariana, nesta quinta-feira,
30, fará a entrega da Base Comunitária da
Polícia Militar, no Centro de Convenções,
às 15h. A medida, que busca melhorar a
segurança no município, foi acordada no
encontro que o Estado realizou em uma
reunião integrada de segurança pública na
cidade, no dia 07 de maio.
A Base Móvel Comunitária é constituída
por uma van equipada com câmeras de
videomonitoramento, rádios digitais e
equipamentos de segurança. Os veículos
são instalados em locais de visibilidade,
maior incidência criminal e grande
circulação de pessoas, como por exemplo, a
Praça Gomes Freire.
Segundo Marta Guido, comandante da
232ª Cia. da Polícia Militar, a população só

MARIANA

tem a ganhar com a chegada da Base
Móvel de segurança. Ela ressaltou que:
“Teremos a oportunidade de melhorar e
potencializar nosso atendimento à

comunidade e, principalmente, o
policiamento na área central e na Praça
Gomes Freire”.
Mariana também vai receber, além

disso, duas motos que auxiliarão na
segurança e na prevenção de crimes no
município.
Foto: Ilustrativa

Eurocar Veículos
COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA
(31) 3558-4435
(31) 98480-5544
(31) 98488-5757
(31) 9 8953-9522

Mariana

COMPRA - VENDE - TROCA E FINANCIA

Automóveis

(31) 3558-1969 Euler / Claro: 98255-1693
E-mail: marianaautomoveisbr@gmail.com
Endereço: Rodovia dos Incondentes, 950 - Gameleira - Mariana - MG
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA: META DE ECONOMIZAR MAIS DE
R$ 1 TRI EM DEZ ANOS É REAFIRMADA POR RELATOR
As declarações do ministro Paulo Guedes, publicadas na imprensa sobre o risco de o Congresso aprovar uma “reforminha”,
foram comentadas por Samuel Moreira.
O deputado Samuel Moreira (PDSB-SP),
relator da Reforma da Previdência,
minimizou as declarações do ministro da
Economia, Paulo Guedes, sobre o risco de o
Congresso aprovar alterações na Reforma
(PEC 6/19) que representem diminuição da
economia prevista pelo governo, que seria
superior a R$ 1,2 trilhão em dez anos. Em
entrevista a uma revista de repercussão
nacional, Guedes chegou a dizer que
renunciaria se a proposta virasse uma
“reforminha”.
Moreira aﬁrmou que a declaração do
ministro não inﬂuencia em nada seu trabalho e
não contamina a discussão do tema. Ele
destacou que: “Sempre tivemos a meta de
mais de R$ 1 tri de economia, por convicção.
Coincidiu com a meta do governo, porque faz
sentido, é coerente. Vou continuar
perseguindo essa meta porque é importante
para o equilíbrio das contas públicas”.
O relator acrescentou que não se sente

Foto: Divulgação

pressionado a aprovar a reforma exatamente
como foi encaminhada pelo Executivo. Ele
aﬁrmou: “E tenho certeza de que os
deputados também não se sentem
pressionados. São poderes independentes,
que devem ter harmonia. Haverá alterações
no projeto, sim, e vamos encaminhá-las ao

País. A reforma não é do Paulo Guedes, do
Samuel ou do Rodrigo Maia, a reforma é do
Brasil”.
Votos
Samuel Moreira conﬁrmou a entrega de seu
relatório no dia 15 de junho e ressaltou que,
a partir de agora, é importante garantir votos

para aprovar a proposta na comissão
especial. O mesmo disse que: “Junto com o
governo, porque o governo tem votos e
precisamos deles”.
De acordo com o relator, também é
preciso identiﬁcar a posição dos líderes e dos
coordenadores de bancada dentro da
comissão para construir maioria. Ele
completou que: “O governo tem de ter
tranquilidade para conduzir isso e buscar
votos”.
A proposta de reforma da Previdência, até
o momento, recebeu 42 emendas. O relator
informou estar sistematizando e avaliando as
sugestões, que podem ser encaminhadas até
o dia 30 de maio.
Outras medidas
Samuel Moreira ainda salientou que a
reforma sozinha não resolverá os problemas
do País, mas, sem ela, será mais difícil: “A
reforma não é ponto ﬁnal, é ponto de
partida”.

LEI PENAL: RELATOR DO GRUPO DE TRABALHO ANTICRIME
DEFENDE ENDURECIMENTO DA MESMA
O grupo promove a última audiência pública na próxima semana. Com isso, os integrantes do colegiado vão trabalhar texto que reúna as propostas
em discussão.
O deputado Capitão Augusto (PL-SP),
relator do grupo de trabalho que analisa o
pacote anticrime, reconheceu que o pacote
sozinho não resolve o problema da segurança
pública, mas aﬁrmou que, no curto prazo, a
única solução é o endurecimento da lei penal.
Para ele, as penas precisam ser mais
rigorosas. O capitão ressaltou que: “Não me
venha falar que tem que investir na
educação. Isso vai levar de 20 a 30 anos
para dar resultado. Em 30 anos, serão 2
milhões de pessoas assassinadas no Brasil.
O marginal vai pesar para ver se o crime
compensa”.
A deputada Margarete Coelho (PP-PI),
coordenadora do grupo de trabalho, adiantou
que, após a realização da última audiência
pública, marcada para a próxima sexta-feira
(31), convocará os integrantes do colegiado
para começar a trabalhar em um texto que
harmonize o conteúdo dos projetos com o
resultado dos debates.
A ideia do grupo é subsidiar os trabalhos da
comissão especial a ser criada para discutir e
votar os projetos de lei (PLs) 882/19,
10372/18 e 10373/18, que propõem
mudanças na legislação penal e processual
penal. As propostas foram enviadas ao
Congresso Nacional pelo ministro da Justiça
e Segurança Pública, Sérgio Moro, e por uma
comissão de juristas coordenada pelo
ministro do Supremo Tribunal Federal,
Alexandre de Moraes.
Execução imediata da pena
Na última quinta-feira (23), a decisão de
prender imediatamente o réu condenado por
júri popular foi debatida pelo grupo de

Foto: Divulgação

trabalho. O assunto colocou em lados
opostos advocacia, promotoria e
magistratura. O tribunal do júri ou júri
popular é formado por cidadãos comuns
convocados para julgar crimes intencionais
ou premeditados contra a vida.
Neste caso, a execução imediata da pena
está prevista no pacote anticrime. Pelo
texto, condenados pelo tribunal do júri
passam a cumprir pena logo após a
sentença, mesmo que caibam recursos.
Hoje, mediante recurso, o réu pode recorrer
em liberdade.
De acordo com Renee do Ó Souza,
promotor de Justiça em Mato Grosso e que
representou o Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), a soberania
popular, reﬂetida na decisão do tribunal do
júri, revela a maneira como sociedade
enxerga o crime e tem mais credibilidade

do que qualquer outro tribunal do poder
judiciário. Na opinião do promotor, o
sistema penal precisa comunicar à
população que o crime não compensa.
O deputado Coronel Chrisóstomo (PSLRO), que é favorável à prisão imediata,
observou que: “O que pode acontecer é o
réu ser julgado culpado pelo Tribunal de
Júri e, após audiência, ir de ônibus para
casa, sem ser preso, juntamente com os
parentes da vítima”.
Souza ainda defendeu o conﬁsco de bens
adquiridos em razão de prática criminosa,
dispositivo também previsto no pacote
anticrime: “Qual o sentido de o sujeito
cumprir a pena e, depois, usufruir de todos
os bens adquiridos por atividades ilícitas?”,
questionou.
Segundo os projetos, o conﬁsco dos bens
do réu poderá ser decretado nos casos em

que ele seja condenado a pena superior a 6
anos de reclusão.
Crimes cometidos por policiais
Já o especialista em política criminal,
Fábio Simantob, ressaltou que o pacote
anticrime prevê regras diferenciadas para
julgamento de crimes cometidos por
policiais pelo tribunal do júri. Ele disse que:
“Quando senta no banco dos réus um
agente público acusado de violência
policial, o pacote deixa de conﬁar no
tribunal do júri, porque passa a prever
hipóteses em que o juiz é obrigado a
absolver”.
De acordo com as propostas, o juiz poderá
reduzir a pena até a metade ou deixar de
aplicá-la se o excesso cometido em legítima
defesa decorrer de medo, surpresa ou
violenta emoção.
O juiz de Direito do Mato Grosso do Sul,
Carlos Alberto Garcete, com 923 juris
populares na carreira, disse que a redução
da criminalidade depende de recursos
ﬁnanceiros do Estado e não está
relacionada ao aumento de penas e do
encarceramento: “O Direito Penal referese a medidas repressivas, porque o crime já
ocorreu. Então não é anticrime.”
Ele sugeriu o fortalecimento da
investigação criminal, por meio da
capacitação e do aparelhamento das
polícias judiciárias, incluindo o uso de
novas tecnologias e de inteligência. Na
opinião de Garcete, a polícia judiciária
estadual – que responde pela investigação
de 92,5% de todas as 7,7 milhões de ações
penais do País – está sobrecarregada e não
dispõe de orçamento à altura da demanda.

MARIANA

EMPREENDIMENTOS E LOGÍSTICA

Areia - Brita - Pó de Brita Pedra - Material Hidráulico

LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS

Melhores preços e prazos!

31 3557-4191 / 31 9 9797-1850
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SAMARCO FINALIZA PRIMEIRA ETAPA DAS OBRAS DA
CAVA ALEGRIA SUL E EM BREVE VOLTA A OPERAR
Empresa voltará a operar sem barragem e após implantar sistema de ﬁltragem de rejeitos.

Fotos: Divulgação / Samarco

A Samarco retomará suas operações sem
barragem de rejeitos e após a implantação total de
um sistema de disposição e tratamento de rejeitos,
que inclui a Cava Alegria Sul e a ﬁltragem para o
empilhamento a seco. Preparando-se para a
retomada, a empresa ﬁnalizou, nessa terça-feira
(28), a primeira etapa das obras na Cava Alegria
Sul, localizada no Complexo de Germano, em
Mariana, que receberá parte dos rejeitos gerados na
lavra da mina.
“O término dessa fase de obras do Sistema de
Disposição de Rejeitos Cava Alegria Sul é um
passo importante rumo à nossa retomada. Nossa
proposta é voltar diferente, o que reforça nosso
compromisso com as comunidades e toda a
sociedade. Vamos voltar de forma gradual,
inicialmente com 26% de nossa capacidade
produtiva, operar sem barragem para disposição
de rejeitos e por meio da incorporação de novas
tecnologias, tendo a segurança como prioridade.

Só voltaremos após a implantação completa da
ﬁltragem”, aﬁrma o diretor-presidente da
Samarco, Rodrigo Vilela.
A cava é uma estrutura resultante do processo
de lavra e terá capacidade para receber 9,7
milhões de metros cúbicos de rejeitos. Seu uso
evita o impacto ambiental em outro espaço. A
segunda etapa, em andamento, consiste na
montagem eletromecânica do sistema de
bombeamento de lama, rejeito e água.
Com a implantação das novas tecnologias, a lama
gerada na exploração do minério de ferro, que
representa cerca de 20% do total de rejeitos
gerados, será processada e destinada à Cava
Alegria Sul. Por ser uma formação rochosa e
estável, um espaço conﬁnado, a estrutura permite
a contenção natural de forma mais segura, além
de evitar impacto em novas áreas.
A maior parte do rejeito, que corresponde aos
arenosos e representa 80% do total gerado, será

ﬁltrada e empilhada a seco. O processo de
ﬁltragem permitirá o reaproveitamento de água.
As obras na Cava Alegria Sul tiveram início em
outubro do ano passado e estão sendo
acompanhadas por auditoria independente. Em
paralelo a isso, o Licenciamento Operacional
Corretivo (LOC) do Complexo de Germano está
em andamento na Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Semad). Esse processo de licenciamento ocorre
em razão da suspensão de todas as licenças
operacionais da Samarco em outubro de 2016. A
expectativa da empresa é obter a LOC nos
próximos meses.
A proposta da Samarco é reiniciar as atividades
com uso de apenas um dos três concentradores. A
reativação dos demais será gradual.
Mais segurança
Vilela destaca que o foco na segurança é a
prioridade máxima de todo o trabalho. “A

utilização de novas tecnologias e nosso Sistema
Integrado de Segurança, que inclui o Centro de
Monitoramento Integrado e os simulados de
emergência, ampliam a segurança nas operações
e envolvem as comunidades do entorno”, aﬁrma.
Desde o rompimento da barragem de Fundão, em
2015, a Samarco tem dedicado extrema atenção
às atividades de reforço e monitoramento das
estruturas geotécnicas, em consonância com as
normas brasileiras e com requisitos
internacionais de segurança.
Monitoradas 24 horas por dia, sete dias por
semana, por meio do Centro de Monitoramento e
Inspeção (CMI), as estruturas geotécnicas da
empresa permanecem estáveis, possuem a
Declaração de Condição de Estabilidade e são
acompanhadas também por auditorias
independentes realizadas periodicamente no
Complexo de Germano. Os relatórios são
encaminhados aos órgãos competentes.

Jornal

Panetu’s
15
30/05/2019 a 06/06/2019
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

PROJETO DE LEI QUE GARANTE REPASSE AUTOMÁTICO DE ICMS
E IPVA AOS MUNICÍPIOS É APROVADO, EM PRIMEIRO TURNO,
POR DEPUTADOS
Antes de seguir para votação em segundo turno, o projeto será analisado em comissão formada pelos parlamentares mineiros.
Foi aprovado, em primeiro turno, no
plenário da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas (ALMG), na última terçafeira (21), o Projeto de Lei (PL) 499/19, que
visa garantir aos municípios o repasse
automático das parcelas do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) e do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).
O PL é do deputado Hely Tarquínio e a
matéria foi aprovada na forma do
substitutivo nº 2, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária
(FFO), e amplia a lista de recursos que
devem ser repassados automaticamente do
governo estadual para os municípios. Além
daqueles arrecadados diretamente pela

gestão estadual (IPVA e ICMS), o novo
texto também propõe que os valores
recebidos a partir de repasses da União
tenham as parcelas, às quais os municípios
têm direito, transferidas automaticamente.

Caso o PL seja aprovado na forma do
substitutivo nº 2, os recursos que passarão a
ser submetidos às novas regras incluem,
por exemplo, aqueles provenientes do
Imposto sobre Produtos Industrializados

(IPI) e do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Proﬁssionais da Educação
(Fundeb).
O novo texto detalha, além disso, a forma
e os prazos de transferência de todos esses
recursos. O não cumprimento da norma,
caso ela seja aprovada, submeterá o Estado
às penalidades previstas no artigo 10 da Lei
Complementar Federal 63, de 1990, e o
agente arrecadador às penalidades
previstas no artigo 9º da mesma lei.
O projeto foi aprovado em 1º turno e será
analisado em comissão formada pelos
parlamentares mineiros antes de seguir
para votação em segundo turno.
Foto: Divulgação / AMM

MINHA CASA, MINHA VIDA: SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO
ANUNCIA MUDANÇAS NO PROGRAMA
O Programa Minha Casa, Minha Vida,
com mais de quatro milhões de unidades já
construídas e investimentos na ordem de R$
458 bilhões desde que foi criado, há dez
anos, é considerado a política de Estado
mais grandiosa do governo, segundo o
Secretário de Habitação do Ministério do
Desenvolvimento Regional, Celso
Matsuda. O deﬁcit habitacional do país, no
entanto, é de sete milhões de unidades,
principalmente para a chamada faixa 1,
destinada à população de baixa renda. Por
isso, o programa está sendo reformulado.

Foto: Divulgação

O anúncio foi feito, na última quartafeira (22), pelo secretário nacional de
Habitação em audiência pública na
Comissão de Ciência, Tecnologia,

Inovação, Comunicação e Informática
(CCT). Segundo Matsuda, a reformulação
dará andamento às obras inacabadas, que
hoje passam de 50 mil.

Celso Matsuda informou ainda que um
remanejamento orçamentário está sendo
feito para atender aos estados com grandes
demandas, a exemplo de Goiás. Um dos
problemas apontados pelo secretário é a
invasão das obras em andamento, que está
sendo analisada pelo Ministério da
Justiça. O senador Angelo Coronel (PSDBA) defendeu a agilidade das obras de
habitação.
Para este ano, o secretário aﬁrmou que está
prevista a entrega de quase 102 mil
unidades.
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SOBRE O LUTO, A MELANCOLIA E AS FALTAS DO PASSADO
Por, Dr. René Dentz – Psicanalista e Professor Universitário - Membro do Interna onal
Ins tute for Hermeneu cs/Alemanha
Sigmund Freud, pai da Psicanálise, aborda a
dimensão humana do luto e da melancolia através
das faltas e rupturas do passado. O médico
austríaco compreende o luto como uma reação à
perda, não necessariamente de um ente querido,
mas, de igual modo, algo que tome as mesmas
proporções, portanto um fenômeno mental natural
e constante durante o desenvolvimento humano.
Dessa maneira, nesse processo, nada existe de
inconsciente a respeito da perda, ou seja, o
enlutado sabe exatamente o que perdeu. Além
disso, o luto é um processo natural instalado para a
elaboração da perda, que pode ser superado após
algum tempo e, por mais que tenha um caráter
patológico, não é considerada doença, sendo
assim, interferências tornam-se prejudiciais.
O luto é um processo lento e doloroso, que tem
como características uma tristeza profunda,

afastamento de toda e qualquer atividade que
não esteja ligada a pensamentos sobre o objeto
perdido, a perda de interesse no mundo externo
e a incapacidade de substituição com a adoção
de um novo objeto de amor (FREUD, 1915).
Já na melancolia o ser humano vivencia uma
situação de falta, uma sensação inconsciente de
que alguma coisa não está no seu devido lugar
em seu psiquismo. No entanto, ele não sabe
exatamente o que é. Trata-se de uma perda, mas
que pode ter acontecido, de alguma forma, em
algum lugar do passado... Que ressoa em todos
os anos, em seu cotidiano, em sua existência...
O fato é que somos seres “faltantes” e, por
isso mesmo, seres desejantes. O desejo é um
mecanismo que nos liga ao mundo, que nos faz
vivos e que dá sentido à nossa existência (não se
trata de um sentido absoluto, mas “sensações”

de que o sentido existe...). Esse processo
acontece logo no início da nossa vida, quando
há a ruptura da simbiose (relação ﬁgura
materna-bebê). Até então existia um prazer
pleno, mas que é rompido com a entrada da
ﬁgura paterna, que representa a lei e tende a
“mostrar” o mundo para o bebê. Nesse
momento, vivemos uma ambiguidade: ao
mesmo tempo em que rompemos uma união de
satisfação, nos deparamos com um mundo
novo, mas com desaﬁos, perigos e dor. Esse
mundo passa a ser nosso destino. Contudo,
muitas vezes a ruptura da simbiose se dá de
forma traumática, com ausências ou presenças
excessivas de um dos atores envolvidos. As
perdas vividas nesse momento são, na maioria
das vezes, traumáticas e geram alguma forma
de melancolia. Pode acontecer pela ausência,

pelo excesso, pela insuﬁciência de afeto. A
sensação de perda é constante, sendo necessário
primeiro nomear a falta, identiﬁcá-la, para em
um segundo momento elaborá-la. É um
caminho muitas vezes longo, mas que tem no
seu ﬁnal, a cura. O problema é que muitas
pessoas não percebem a existência da falta,
procurando sempre camuﬂá-la, transferindo-a
(negativamente) para outros fatores de sua vida:
trabalho, relacionamentos, vícios e hoje até
atividades esportivas (como tenho escutado
pessoas dizendo que pegam a estrada de bike
para esquecer os problemas e as faltas!). Tudo
isso é bom, quando não serve de expressão de
sintomas...

dentzrene

René Dentz

OS DESASTRES DAS EPIDEMIAS

Douglas Sant'Anna

- Especialista em Logística Humanitária

Os desastres não são apenas ocorrências cinquenta anos a incidência da dengue se
ocasionadas por fenômenos como deslizamentos, expandiu trinta vezes, fazendo com que cientistas
inundações, vulcões, e muitos outros oriundos do acreditem que a doença tem condições para se
clima ou por causas humanas como rompimentos transformar em uma verdadeira pandemia
de barragens, temos também os desastres por mundial, caso não sejam efetivadas medidas
somação de efeitos parciais que tem gerado eﬁcazes para a redução dos casos.
grandes danos anualmente no Brasil. Esta
A dengue é uma doença endêmica que tem
modalidade de desastre e os resultantes de atingido mais de 100 países no mundo, inclusive
evolução crônica tem ocorrido com maior na América Latina e sudeste Asiático. Somente
frequência e geram prejuízos a municípios no Brasil houve um aumento de 264% em 2019,
afetando serviços básicos como a sobrecarga da segundo dados divulgados pelo Ministério da
rede pública, além do aumento na demanda de Saúde, chegando a marca de 229.064 registros
proﬁssionais e serviços complementares no intuído nas primeiras 11 semanas do ano.
de prestar resposta a estas situações.
Embora se propague nos períodos chuvosos em
Dentre os principais casos relacionados a países tropicais, registrou-se a mudança de
categoria de desastres por somação de efeitos características, espalhando-se em outras regiões
parciais com maior relevância no país, de climas diferenciados, onde tradicionalmente
encontramos a AIDS; a fome e a desnutrição não apresentava ocorrências da patologia em seu
crônica; os acidentes de trabalho; a dengue e suas território. Devido ao aumento de casos e as
ramiﬁcações (Tipo 1, 2, 3, 4, 5, Mayaro e mudanças ocorridas, a Organização Mundial de
Chikungunya).
Saúde (OMS) prevê como uma das dez
Em relação às doenças transmitidas por prioridades na área de saúde para 2019 as ações
mosquitos cerca de 725 mil pessoas por ano já para reduzir a dengue em 50% até 2020.
morreram em todo o mundo. Somente nos últimos Em alguns casos notamos os efeitos sequenciais

de desastres que implicam em outros fenômenos
como no caso de Brumadinho que, após o
rompimento da barragem na região do Córrego
do Feijão, exigiu que a população e os órgãos
públicos locais redobrassem promovendo
atenção e ações de combate aos criadouros do
mosquito devido as alterações ambientais
causadas pelo evento.
Os desastres de toda natureza, incluindo as
causadas apor doenças como cólera, ebola, e
incluindo a dengue, geram impactos econômicos,
sociais e somam perdas de vidas que chega a
ultrapassar os números de óbitos causados por
guerras, e não pode ser considerado um fator
exclusivo de países Subdesenvolvidos. A
vulnerabilidade da população está relacionada
diretamente a diversos fatores sociais, tendo
como protagonista o crescimento desordenado
das cidades, a insuﬁciência das redes públicas e
dos sistemas de atenção à população mais carente
do país.
A partir de 2014 o Brasil atualizou a
classiﬁcação da dengue atendendo a orientação
da OMS dando ênfase ao conceito de que “a

dengue é doença única, dinâmica e sistêmica, de
amplo espectro clínico”, que pode ou não
apresentar sintomas, assemelha-se, em alguns
casos, com uma gripe forte podendo agravar-se
até o óbito.
Além da importância das ações públicas, a
sociedade em geral é protagonista seja como
causador, seja como agentes responsáveis por
medidas preventivas, contribuindo para os
resultados atingidos. Caso não consigamos
atingir resultados satisfatórios de controle,
seremos nós, agentes da globalização da doença
induzida pela própria ação humana.
Desta forma, notamos a urgência na mudança
de hábitos e a necessidade de ações educacionais
mais efetivas, exigindo readequações no modo
como encaramos e nos preparamos para a
implantação de medidas preventivas e na atuação
de resposta a epidemias e aos desastres em nosso
cotidiano.

TERÇA GERENCIAL
“A mente que se abre para o conhecimento nunca mais volta ao seu estado normal” (Albert Einstein)

“Gestão Pública Avançada, por Júlio César Vasconcelos - Mestre em
Ciências da Educação”
Os desastres não são apenas ocorrências
ocasionadas por fenômenos como
deslizamentos, inundações, vulcões, e muitos
outros oriundos do clima ou por causas
humanas como rompimentos de barragens,
temos também os desastres por somação de
efeitos parciais que tem gerado grandes danos
anualmente no Brasil. Esta modalidade de
desastre e os resultantes de evolução crônica
tem ocorrido com maior frequência e geram
prejuízos a municípios afetando serviços
básicos como a sobrecarga da rede pública,
além do aumento na demanda de proﬁssionais e
serviços complementares no intuído de prestar
resposta a estas situações.
Dentre os principais casos relacionados a
categoria de desastres por somação de efeitos
parciais com maior relevância no país,
encontramos a AIDS; a fome e a desnutrição
crônica; os acidentes de trabalho; a dengue e
suas ramiﬁcações (Tipo 1, 2, 3, 4, 5, Mayaro e
Chikungunya).
Em relação às doenças transmitidas por
mosquitos cerca de 725 mil pessoas por ano já
morreram em todo o mundo. Somente nos

últimos cinquenta anos a incidência da dengue
se expandiu trinta vezes, fazendo com que
cientistas acreditem que a doença tem
condições para se transformar em uma
verdadeira pandemia mundial, caso não sejam
efetivadas medidas eﬁcazes para a redução dos
casos.
A dengue é uma doença endêmica que tem
atingido mais de 100 países no mundo,
inclusive na América Latina e sudeste Asiático.
Somente no Brasil houve um aumento de 264%
em 2019, segundo dados divulgados pelo
Ministério da Saúde, chegando a marca de
229.064 registros nas primeiras 11 semanas do
ano.
Embora se propague nos períodos chuvosos
em países tropicais, registrou-se a mudança de
características, espalhando-se em outras regiões
de climas diferenciados, onde tradicionalmente
não apresentava ocorrências da patologia em
seu território. Devido ao aumento de casos e as
mudanças ocorridas, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) prevê como uma das dez
prioridades na área de saúde para 2019 as ações
para reduzir a dengue em 50% até 2020.

Em alguns casos notamos os efeitos
sequenciais de desastres que implicam em
outros fenômenos como no caso de
Brumadinho que, após o rompimento da
barragem na região do Córrego do Feijão,
exigiu que a população e os órgãos públicos
locais redobrassem promovendo atenção e
ações de combate aos criadouros do mosquito
devido as alterações ambientais causadas pelo
evento.
Os desastres de toda natureza, incluindo as
causadas apor doenças como cólera, ebola, e
incluindo a dengue, geram impactos
econômicos, sociais e somam perdas de vidas
que chega a ultrapassar os números de óbitos
causados por guerras, e não pode ser
considerado um fator exclusivo de países
Subdesenvolvidos. A vulnerabilidade da
população está relacionada diretamente a
diversos fatores sociais, tendo como
protagonista o crescimento desordenado das
cidades, a insuﬁciência das redes públicas e dos
sistemas de atenção à população mais carente
do país.
A partir de 2014 o Brasil atualizou a

classiﬁcação da dengue atendendo a orientação
da OMS dando ênfase ao conceito de que “a
dengue é doença única, dinâmica e sistêmica,
de amplo espectro clínico”, que pode ou não
apresentar sintomas, assemelha-se, em alguns
casos, com uma gripe forte podendo agravar-se
até o óbito.
Além da importância das ações públicas, a
sociedade em geral é protagonista seja como
causador, seja como agentes responsáveis por
medidas preventivas, contribuindo para os
resultados atingidos. Caso não consigamos
atingir resultados satisfatórios de controle,
seremos nós, agentes da globalização da doença
induzida pela própria ação humana.
Desta forma, notamos a urgência na mudança
de hábitos e a necessidade de ações
educacionais mais efetivas, exigindo
readequações no modo como encaramos e nos
preparamos para a implantação de medidas
preventivas e na atuação de resposta a
epidemias e aos desastres em nosso cotidiano.
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EMOÇÃO DOS ARTISTAS MARIANENSES MARCA O FESTIVAL DA
CANÇÃO
Com data marcada para acontecer até o
próximo mês, o Festival Mariana Viva já
vem deixando a sua marca nesta edição de
2019. No último ﬁnal de semana, o Festival
da Canção marcou a noite do sábado com as
apresentações de músicas inéditas e que
tocaram o público presente. Dos 10, cinco
marianenses disputarão a segunda fase do
evento e representarão a cidade a nível
nacional. Essa primeira etapa foi
exclusivamente para artistas locais, que
subirão novamente ao palco nos dias 18, 19 e
20 de julho.
A música escolhida pelos jurados para
ocupar o primeiro lugar do pódio foi uma das
mais aplaudidas pelo público. “Ouvindo a
Chuva Cair”, com composição de Alcides
das Dores Ramos e interpretada por Suely
Ramos, foi a ganhadora. Suely conta que: “A
letra é uma poesia de intensa signiﬁcância
para o casal e retrata muitos episódios
familiares. A melodia ﬁcou sensacional e
tudo se apresentou numa harmonia muito
grande. Foi uma excelente parceria. Muita
emoção e gratidão pelo trabalho de todos.
Não esperava que esse fosse o resultado, mas
ﬁquei muito feliz”.
Ouvindo a Chuva Cair – composição de
Alcides das Dores Ramos, Só Quero Te ver
Feliz - de Matheus Isaías Santos Ribeiro, Ela
é Demais - de Gustavo Henrique Soares
Campelo, As Meninas de Minas – de
Roberto de Lima e Hey Amigo - de Lucas

Fernando Ferreira Leite foram as cinco
selecionadas. O prefeito Duarte Júnior,
durante a entrega dos prêmios, parabenizou
e enfatizou a importância do fomento ao
Festival. Duarte aﬁrma que: “Nosso desejo
é que todos tenham o seu espaço e
valorização. Tivemos pessoas que
concorreram no ano passado e não
conseguiram a classiﬁcação, mas dessa vez
foi diferente. Assim como eles, temos que
nos empenhar e evoluir em nossa cultura, e
a consolidação desse Festival comprova
que estamos no caminho certo”.
Paulo Sobrano marcou presença durante
os três dias de apresentação e curtiu o clima
mineiro da primeira capital do estado. Junto
à família, o turista elogiou a iniciativa e
lamentou o fato de poucas cidades
manterem festivais culturais. O mesmo
comentou que: “Venho de uma família que
tem a música como base. Faz parte da nossa
essência há séculos. Assim que soubemos
que teria o Festival da Canção aqui em
Mariana já programamos nossa viagem.
Sempre visitamos nossa família, que é
daqui, e resolvemos casar a data”.
O Bandas de Lá, dessa edição do
M a r i a n a Vi v a , r e c e b e u a b a n d a
Santaritense, do distrito Santa Rita de Ouro
Preto, pertencente à cidade de Ouro Preto.
Na manhã desse último domingo, 26, o
grupo usou ﬂautas, saxofones e trombones,
entre outros instrumentos, para levar

harmonia, melodia e ritmo à Praça Gomes
Freire.
A banda, composta de 20 integrantes e
regida pelo maestro Rafael Guimarães,
contagiou o público com canções de
Roberto Carlos, ABBA e The Blue
Brothers Revue. O sentimento de
aconchego, proporcionado pelo grupo,
deixou o aposentado Marcus Eulino, 68, à
vontade para soltar a voz e cantar junto à
Santaritense o clássico "Falando Sério", do
Roberto Carlos.
O evento foi encerrado com aplausos e
com a entrega do certiﬁcado de
participação pelo Secretário de Cultura,
Efraim Rocha, e pela professora emérita da
Ufop, Hebe Rola, ao Maestro e ao
presidente da Sociedade Musical
Santaritense, Arlindo Felix de Matos. A
banda Santaritense, que há 13 anos toca por
todo o Estado, é fruto da Sociedade
fundada em 1952.
Cantares à Maria - a apresentação de
corais católicos foi integrada à
programação do Festival Mariana Viva. Na
noite fria do último domingo, 26, o evento
reuniu dezenas de pessoas no Santuário do
Carmo, na Praça Minas Gerais.
A 10ª edição do Cantares contou com os
corais marianenses: Canarinhos de
Santana, Coral da Catedral e Coral Tom
Maior, além do lafaietense Madrigal Roda
Viva e do ouro-pretano Viri Tertius. A

Foto: Pedro Ferreira / PMM

mistura de tenores, barítonos, sopranos e
contraltos cantou louvares a Nossa
Senhora, da idade média à contemporânea.
Os cantos de maestro Lobo Mesquita,
Padre Antônio Maria e Roberto Carlos
emocionaram os ﬁéis presentes.
A programação do Festival da Vida se
estende até o dia 9 de junho. Além do Canta
Mariana, os moradores locais e turistas
puderam prestigiar várias apresentações,
como encontro ecumênico e banda civil.
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Jatobá - Loja 97 - Rosário - Mariana- MG

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

Onde a beleza e o conforto andam juntos

Lopes Calçados e Acessórios

(31) 9 9625-9876

(31) 3558-5995
Rua Diamantina, nº 511 , Bairro Cabanas - Mariana

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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A IMPORTÂNCIA DO AMOR E DO RESPEITO AO PRÓXIMO É
REFORÇADA POR ENCONTRO ECUMÊNICO DA JUVENTUDE
Na última tarde ensolarada de sábado,
25, na Praça Gomes Freire, aconteceu o
Encontro Ecumênico da Juventude, que
levantou as bandeiras do respeito à
diversidade religiosa, às étnicas e à de
orientação sexual. Por meio de música,
dança e gincana, o evento teve como
objetivo integrar jovens de diversas
religiões presentes no município.
Pedro Henrique de Sousa, gestor de
departamento do gabinete do prefeito
Duarte Júnior e organizador do Encontro,
enfatizou as proposições do evento neste
momento em que ódio gratuito e a
intolerância gera tanta violência no país.
Ele pontuou que: "Com amor e juntos,
i n d e p e n d e n t e d e e t n i a , c re n ç a o u
orientação sexual, podemos fazer a
diferença nessa sociedade".
A diversão do Encontro foi garantida pelo
grupo musical da igreja católica Nossa
Senhora da Lapa, do distrito de Antônio
Pereira, que conta com Igor Gomes no
vocal, Rafael Lages na guitarra, Marcus
Cardoso no baixo e Eduardo Milchiades na
bateria.
O grupo colocou os participantes para
cantar os hits da banda Paz Inquieta
(Agachadinho) e dos cantores, Eliana
Ribeiro (Chuva de Graça) e Diego
Fernandes (Templo Vivo), artistas
consagrados no gospel brasileiro.
O Encontrou trouxe grupos de jovens,
religiosos e não-religiosos de todo o
município de Mariana. Pedro Chaves,
coordenador do programa da cidade, Jovem
Aprendiz, destacou a integração e a troca de
experiência que o Encontro proporciona
aos jovens. Ele disse que: "É um evento

Foto: Daniel Almeida / PMM

muito importante para nós (jovens).
Podemos conhecer um pouco de cada um,
suas vivências e crenças. Uma conversa
banal pode ajudar em um momento de
fragilidade".
O evento também contou com a
pregação do pastor evangélico Amarildo
da Silva Junior, de Itabirito. Amarildo,
durante a pregação, pediu aos jovens para
continuarem proporcionando amor e
ajuda para aqueles que precisam. O
mesmo pontuou que: "A igreja prega o
amor ao próximo, não o ódio. Precisamos,
juntos, fazer dessa passagem na Terra
algo bom para todos. Ninguém pode se
sentir sozinho ou abandonado. Somos

todos irmãos".
Já Thaína Firmo, co-idealizadora e
coordenadora do grupo de jovens do
bairro Barroca, subdistrito de Cachoeira
do Brumado, comentou sobre o
sentimento de solidariedade que os grupos
de jovens despertam nos participantes. A
mesma aﬁrmou que: “Às vezes, sentimonos perdidos e, por isso, podemos acabar
recorrendo às drogas ou à coisa do tipo.
Quando estamos juntos, um dá força para
o outro e não caímos nessa. É mais fácil
enfrentar a vida quando temos apoio de
alguém”.
Com a apresentação de dança moderna
"Toque-me", da dançarina Kessiane

Amaral, de passagem de Mariana, o
Encontro foi encerrado. A dançarina
destacou a importância da Arte para a
comunidade jovem: " A dança, como
qualquer arte, integra as pessoas
independentemente de qualquer coisa.
Podemos praticar (dança) de modo que
faça bem não só ao corpo, mas a alma
também".
O Encontro Ecumênico da Juventude
faz parte da programação do Festival
Mariana Viva, que tem como objetivo
fomentar o turismo e a integração da
comunidade marianense, além de
valorizar a identidade e a produção
cultural do Município.
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EQUIPES CLASSIFICADAS PARA A SEMIFINAL
Blog do esporte!!
DA COPA OURO PRETO 2019 ESTÃO DEFINIDAS Fique por dentro de tudo que acontece no
Aconteceram, no último ﬁnal de
semana, os jogos das quartas de ﬁnal
da Copa Ouro Preto de Futebol de
Campo 2019.
Foram deﬁnidas, em quatro jogos, as
equipes classiﬁcadas para a fase de
semiﬁnal da competição. Jogando no
campo da Barra, a equipe do Antônio
Pereira Futebol Clube venceu a do
Democrata pelo placar de 5 x 0. Já no 2 x 1, garantindo, também, a vaga na
segundo jogo realizado no mesmo semiﬁnal.
local, a equipe do Penharol venceu a
Houveram dois jogos no Campo do
equipe do Perna de Pau pelo placar de Caminho da Fábrica, e a equipe do 13

de Maio venceu a do Labombonera
pelo placar de 1 x 0. Em outra
partida, o time Real Santa Cruz
venceu o ADB pelo placar de 1 x 0.

esporte Marianense e Região!

Conﬁra os resultados dos jogos:
Antonio Pereira 5 x 0 Democratas;
Penharol 2 x 1 Perna de Pau;
Real Santa Cruz 2 x 1 ADB;
13 Maio 1 x 0 Labombonera.
Confrontos das semiﬁnais:
13 Maio x Antonio Pereira;
Real Santa Cruz x Penharol.

CAMPEONATO MINEIRO DE DRIFT TRIKE É SEDIADO EM MARIANA
No último ﬁnal de semana aconteceu, em
Mainart, distrito de Mariana, o Campeonato
Mineiro de Drift Trike, que contou com a
participação de vários atletas de Minas
Gerais e do Brasil.
A competição teve a organização da
equipes Zangados Trike, através do Renato,
e contou com o apoio da Prefeitura de

Campeão: Patrick Grid;
Vice-campeão: Japa Swizee;
3° lugar: Jhoninho.
Categoria Speed Pro
Campeão: Cisco Chin;
Vice-campeão: Lucas Touro.Swizee;
3° lugar: Indião;
4° lugar: Douglinhas.

Mariana, do Conselho Municipal de
Esportes e vários apoiadores da cidade.
Conﬁra a classiﬁcação geral
Categoria Slide:
Campeão: Indião;
Vice-campeão: Pato – Swizee;
3° lugar: Jardel.
Categoria Speed Sport (Juvenil Master)

QUINTA RODADA

No último sábado dia 25, foi decisivo
para o torneio de futebol Veterano Fortaleza
Macon, cinco jogos deﬁniram as lideranças
do maior e mais disputado Torneio de
Veteranos do interior Mineiro que acontece
aqui na Região dos Inconﬁdentes vejam os
resultados oﬁcias da 5° rodada do torneio de
VETERANOS FORTALEZA Macon e os
próximos confrontos:
Coimbra 2x6 Independente AC

15 de Novembro 0x9 Minas Fer
Real Máster 1x0 Turim
Ferrujão 2x4 Dois Irmãos
Libertador 4x0 São Vicente
Classiﬁcaram para próxima fase:
1º - Palmeirense
2º - Minasfer
3º - Independente CC
4º - Independente AC
5º - Real Master
6º - Turin

7º - Tumulto
8º - Dois irmãos
O próximo confronto será sábado Dia 01
de Junho entre as equipes lideres do
torneio,

Turin x Independente CC
13h no campo Barra em Ouro Preto:
Real Máster x Independente AC
O TORNEIO DE FUTEBOL
VETERANO FORTALEZA MACON é
uma realização de Caburé e Arlindo Luís,
o evento esportivo acontece aos sábados à
tarde nos estádios da nossa região dos
Inconﬁdentes.
Venha e participe.

15h no campo de Padre Viegas em
Mariana: Dois irmãos x Palmeirense
15h no campo do Guarany em
Mariana: Tumulto x Minasfer
15h no campo da Barra em Ouro Preto:

MARATONA INTERNACIONAL CHAOYANG ESTRADA REAL: 1.500
ATLETAS SÃO ESPERADOS PARA O EVENTO ESPORTIVO
Mariana será palco, mais uma vez, de uma
etapa da Maratona Internacional Chaoyang
Estrada Real, e muita adrenalina e energia
tomarão conta da cidade. A Maratona é
organizada pela produtora Avelar Sports,
com apoio da Prefeitura de Mariana. A
segunda de três etapas da prova acontece
entre os dias 6 e 9 de Junho, na Mina Del
Rey.
A estrutura do evento é comparada aos
melhores eventos mundiais e a expectativa é
de receber mais de 1.500 atletas de 6 países.
O público terá acesso à praça de
alimentação, atendimento médico, espaço
kids e ainda a uma transmissão ao vivo das

competições através do canal do Youtube e
da página do Facebook da promotora do
evento.
Serão quatro dias de provas. O início será
na quinta-feira (6) com o Short Track, um
percurso de 860 metros sendo 20 minutos +
2 voltas, com largada às 16h. Na sexta-feira
(7) haverá o Up Hill da Cartuxa, o
percurso será de 16km, com ganho de
elevação de 884km e a largada está
marcada para às 15h.
As demais categorias irão competir no
sábado (8) e no domingo (9). As largadas
ocorrem às 9h30 e o percurso completo é
de 65km para todos. Caso o atleta opte por

correr o percurso reduzido, o deslocamento
será de 40km.
Receberão medalhas de classiﬁcação os
10 primeiros colocados das 32 categorias
individuais e os 10 primeiros colocados
para as 4 categorias de duplas. Também
serão entregues medalhas de participação
para todos os atletas que ﬁnalizarem a
prova dentro do tempo estabelecido.

17h30 – Premiação.
Sexta-feira - (7 de junho):
10h às 18h – Entrega dos Kits Esportivos;
15h - Largada Up Hill Da Cartuxa;
17h – Premiação.
Sábado - (8 de junho):
09h30 – Largada;
13h – Show ao vivo;
14h30 – Premiação.

Serviço:
Domingo - (9 de junho):
09h30 – Largada;
14h15 – Corrida Kids;
15h45 – Premiação.

Quinta-feira - (6 de junho):
13h às 16h – Entrega dos Kits Esportivos;
16h - Largada Short Track;

00
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R$68,00 - Entrega
R$65,00 - Portaria

)

(31

5
35

Ligou....Chegou....
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facebook.com/JornalPanetus ,

Sociais da Leticia Aguilar
Eventos da semana...

MAIO - 30 - Mostra Silvio Tendler de Cinema - Qui 11:00 · Praça Dos Ferroviarios · Mariana
MAIO - 31 - Nando Reis- Sex 21:00 · Centro de Artes e Convenções da UFOP · Ouro Preto
MAIO - 31- Baile da Central- Sex 23:00 · República Sanatório · Mariana
JUN 9 - DOM- Festa do Sinal 2ª Edição [qual o seu status ?] - 15 · Doze Society Bar
JUN 15 - SÁB - Skank em Lavras Novas/MG - Planeta Lavras Novas - 22 · Campo do Vila Nova - Lavras Novas
JUL 6 - SÁB - Lançamento do Álbum "Ladrão" Djonga - Mariana MG -17 · Arena Mariana

Grupo de colegas Médicas Espanholas.

Seja bem atendida no Armazén a granel por essas lindas moças!

Linda atendente da Madeplan! Aline!

Play nas pesquisas do Troféu 2019! #VemTrofeu2019

Querido amigo Liu fazendo presença vip em
nossa coluna social!

Organização do Torneio de Futebol Veterano Fortaleza Macon 2019 entregaram mais de 150 litros de leite a
comunidade da Figueira, os leites são provenientes de cartões amarelos e vermelhos sofridos por jogadores
durante as partidas do Torneio de Veteranos (4ª Rodada).
Os promotores do torneio, Alexsandra esposa do Arlindo Luis e Caburé foram pessoalmente fazer a entrega.

Nossa linda grávida da semana! Josi Santos!

