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Empresarial e Notícias

MICHAEL PERDIGÃO,

14 Anos

www.facebook.com/jornalpanﬂetus

UM EMPRESÁRIO
DE SUCESSO

Michael Perdigão é um empresário brilhante, que, com sua
simplicidade e honestidade transformou sua empresa em uma das
mais bem sucedidas da Região dos Inconfidentes.
Ele vem sempre trazendo inovações e novidades para seu negócio, pois sua marca registrada é criatividade e rapidez.
A empresa Recanto do Granito é conhecida em toda Região por
prestar serviços de qualidade, preços ótimos e eficiência, sempre
com o objetivo de atender e agradar a todos seus clientes.
O empresário, sempre obtém o melhor atendimento e eficaz
em seus serviços, para que sempre possa trilhar uma trajetória de
sucesso.
Venha conhecer e se surpreender com a empresa Recanto do
Granito que sempre está inovando no ramo de mármore e granito
em geral desde 1999. Endereço: Rua Jorge Marques, 177, Colina,
Mariana, MG, telefone: (31) 3557- 3363
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Pensou em óculos... FHOCUS

Outro endereço:

ÓCULOS EM 1 HORA

Lentes de Contato

(Lentes para perto ou Longe)
Óculos de Grau

Pensou em óculos... Fhocus

Óculos Solar

Em 2 endereços:
Praça Avelino de Souza Vieira, 31 – loja 03 – Praça Dulico Barro Preto – Mariana – Minas Gerais - Telefone: (31) 3558-1932
Rua João Pedro da Silva, 224 – Bauxita – Ouro Preto – Minas Gerais - Telefone: (31) 3551-2438
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EDITORIAL, POR CASSIANO AGUILAR - DIRETOR ADMINISTRATIVO
UM NOVO CICLO SE INICIA NO JORNAL PANFLETU´S EM 2015
Uma das maiores conquistas para os
municípios mineiros foi a inclusão, em
2009, do critério “Turismo” na distribuição
de parcela de arrecadação do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de Minas Gerais.
Sendo o Turismo um dos instrumentos de
distribuição de renda mais democráticos,
pois gera ganhos para todas as esferas sociais, a destinação de uma parte dessa arrecadação para investimento nessa área é
uma grande vitória. Dessa forma, o ICMS
Turístico busca estimular a implantação de
programas e projetos municipais voltados
para o desenvolvimento turístico das cidades beneficiadas. Cada município encaminha uma espécie de dossiê para ser analisado pela Secretaria de Turismo e Esportes do

estado, que analisa a estruturação do plano
de turismo da cidade e sua prática.
A Prefeitura de Mariana comemora o
alcance das metas para a inscrição no ICMS
Turístico em 2015. Dentre outras atividades, a Secretaria de Cultura e Turismo vem
trabalhando desde 2013 para estruturar aos
aspectos formais do turismo municipal e
conseguiu cumprir os requisitos para que
possa pleitear os recursos advindos do governo Estadual através desde imposto. Para
fins de habilitação e pontuação, o município
candidato precisa: Participar de um Circuito Turístico reconhecido; Ter elaborada e
implementado a Política Municipal de Turismo; Possuir o Conselho Municipal de
Turismo (COMTUR) e o Fundo Municipal
de Turismo (FUMTUR), ambos constituí-

dos e em regular funcionamento.
O percentual do ICMS turístico a ser repassado para os municípios é definido com
base no índice de investimento em turismo
do município e o somatório dos índices de
investimento em turismo de todos os municípios habilitados a receber o incentivo.
O cumprimento dos requisitos por parte
de Mariana revela a importância que vem
sendo dada ao turismo local, sendo que a
cidade nunca conseguiu alcançar todos os
critérios para se habilitar a receber os recursos do estado.
Para o secretário de Cultura e Turismo
de Mariana, Antônio Delfonso, conseguir
que a cidade tenha chance de se habilitar
no ICMS Turístico pela primeira vez desde
sua criação é uma vitória “Para se habilitar

o município precisa cumprir essa série de
exigências. Nós lutamos muito, desde 2013,
para chegar hoje com esse plano de turismo
estruturado e em prática. Ter cumprido todos esses requisitos demonstra o quanto o
município vem se preocupando mais com o
turismo local e o enriquecimento da nossa
terra e do nosso povo. Temos muitos motivos para comemorar”, comemora o secretário.
Nos próximos meses, o governo de
Minas Gerais abre as inscrições para os
municípios enviarem seus “dossiês” analise
e, caso aprovado, o município recebe uma
porcentagem financeira proveniente de
uma média comparativa entre suas atividades e as atividades dos outros municípios
habilitados.

ESPAÇO DO ESPORTE , POR MATHEUS ALMEIDA
O Jornal Panfletu’s agora lança a
coluna ESPAÇO DO ESPORTE, com o
Matheus Ferreira, a cada edição novas
informações sobre todos os esportes de
todo o mundo, essa coluna é mais uma
iniciativa para o entretenimento em nosso Jornal Panfletu’s.
Dá-se o nome de esporte às atividades físicas realizadas por pessoas que se

submetem a regulamentos e participam
de competições. A prática de esportes
beneficia grandiosamente as pessoas e
até mesmo a sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças,
contribui para a formação física e psíquica além de desenvolver e melhorar tais
formações.
Na adolescência, as pessoas são in-

fluenciadas pelo consumismo, problemas
psicológicos, hábitos prejudiciais e outros que também influenciam as demais
faixas etárias, gerando conflitos internos
que desviam valores e aprendizagens antes obtidos. É neste processo que o esporte mostra sua grande contribuição à
sociedade.
Cada esporte possui suas particu-

laridades que envolvem as pessoas e as
fazem optar por qual praticar. Os esportes influenciam no desenvolvimento
saudável dessas e os distanciam da mentalidade distorcida que hoje se prega no
mundo, e ainda faz com que as pessoas
se distanciem da criminalidade que está presente em todos os locais de forma
bastante organizada e sedutora.

REALIDADE, COM ANDERSON AGUILAR - ESTUDANTE NA CIDADE DE MARIANA
OS BUFÕES DA CORTE MARIANENSE
Certas pessoas se assemelham a um
escaravelho, popularmente chamado de
besouro rola-bosta, “que vive dos excrementos de animais herbívoros, fazendo
rolinhos deles com os quais, em sua toca,
se alimentam”.

EXPEDIENTE

Aproveitam-se dos recursos públicos
através de apadrinhamentos para cargos aos quais não possuem competência,
de superfaturamentos, da falta de ética e
moral, de puxa-saquismo constante e atualmente vigília permanente nas redes so-

Jornal Panﬂetu’s
Av. Manoel Leandro Correia, 347 B
Centro - Mariana - Minas Gerais
CNPJ: 21.544.370/0001-60
Fundação:
01/08/2001 por Angelo Seraﬁm
Tiragem mínima: 5.000 exemplares

ciais para serem os primeiros a “desmentirem” ou contra-atacarem aqueles que
seriam “inimigos” do prefeito.
São um monumento à razão cínica.
Seguem desavergonhadamente a lógica hegeliana do senhor e do servo.

Diretora Administrativa:
Leticia Ferreira Aguilar- : (31)8632-8731
Ângelo Seraﬁm
Diretor de Circulação:
Ângelo Aguilar Filho
Sociais:

Leh Aguilar
Diagramação e Projeto Gráﬁco:
Julio Cesar
Contabilidade: Josi Contalibidade
Contato: (31) 8957-8197
jornalpanﬂetus@yahoo.com.br
Facebook:

Esse é o papel de três canalhas e idiotas que fugindo de qualquer racionalidade, defendem seus interesses, sim, pois se
eles não fizerem esse papel serão exonerados ou não serão apadrinhados com obras
públicas.

www.facebook/jornalpanﬂetus.com
O Jornal Panﬂetu´s não se responsabiliza por
matérias assinadas
Área de circulação: Catas Altas, Ouro Preto, Distritos de Ouro Preto, Mariana, Distritos de Mariana,
Acaiaca, Diogo de Vasconcelos e Itabirito.

3

Jornal
29/01 a 12/02/2015

UM HOMEM HONESTO, UM POLICIAL COM IDONEIDADE
SD. Tiago é um homem que presta relevantes serviços em prol da
comunidade Marianense.
Trabalha na polícia de
Mariana, sempre atendendo e sendo muito
prestativo com todos que
necessitam sua ajuda.
Na vida, todos nó somos semeadores... Uns semeiam flores e descobrem
belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas
pontas agudas. Ninguém
vive sem semear, seja o
bem, seja o mal... Felizes
são aqueles que, por onde
passam, deixam sementes
de bondade, de honestidade e de caráter, assim é
Tiago por onde passa.
“Eu sei, que viver não
é fácil. Mas, precisamos
buscar forças lá do fundo
do nosso ser e, acharmos
a alegria de viver. A vida
é muito preciosa e passa
rapidamente entre nossas
mãos. Se encontre, continue fazendo o que você
gosta, acredite e tudo dará
certo.” Diz SD. Tiago
Nós
do
Jornal
Panfletu’s desejamos todo
sucesso para esse Policial
que é digno de elogios.

“Busque

ser uma pessoa de
valor, não de sucesso. O verdadeiro sucesso é consequência de uma vida de valor.”

Carlos Hilsdorf
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Um novo conceito em alianças.

Fabricação própria
Praça Avelino de Souza Vieira – 31 – Barro Preto – Mariana – MG

Léo Som

)

O Rei do Som !
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Telefone:
(31) 3557 - 5077
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promoções imperdíveis
de baterias automotivas

Praça Aricidio Pereira – 07 – Passagem de Mariana – Minas Gerais
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DIREÇÃO DO SEMAE CONCEDE ENTREVISTA COLETIVA À IMPRENSA E FALA SOBRE O
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM OURO PRETO
ESCALA DE ABASTECIMENTO ENTRE OS BAIRROS SERÁ MANTIDA DURANTE O CARNAVAL
Aconteceu na Indústria e Comércio de
Ouro Preto a entrevista coletiva com o superintendente Executivo do Serviço Municipal
de Água e Esgoto (SEMAE), Wandeir José
dos Santos. O objetivo da reunião foi esclarecer como está sendo realizada a escala de
abastecimento de água nos bairros da cidade.
No início da semana, o SEMAE divulgou uma escala de revezamento informando
os dias e horários em que determinados locais seriam abastecidos. Diante da crise hídrica que afeta todo o país, a adoção dessa
medida foi necessária para evitar ações mais
radicais como o racionamento.
O superintendente da autarquia explicou que essas medidas não se tratam de um
racionamento de água na cidade. “Estamos
executando o processo de manobras, ou seja,
em um determinado horário do dia abaste-

cemos uma parte da cidade e depois paralisamos o abastecimento desse local para desviarmos para outra comunidade. Essa ação
se chama manobra do sistema, que é diferente de um racionamento em que o abastecimento ocorre uma vez durante a semana”,
afirmou.
Diante do cenário de intensa estiagem, os órgãos de imprensa presentes na
coletiva se mostraram bastante preocupados com a proximidade do carnaval,
uma vez que a cidade recebe uma quantidade significativa de pessoas nesse período. No entanto, o superintendente afirmou que a preocupação da autarquia será em manter o sistema de abastecimento
operando normalmente, sem problemas
na distribuição. “O nosso foco neste momento em que se aproxima o carnaval é

trabalhar exaustivamente para manter o
sistema operando. Se conseguirmos desempenhar essa ação, é quase certo que
não teremos problemas com falta de
água durante a folia, mas para que isso
aconteça é imprescindível a colaboração
de todos no sentido de evitarem o desperdício,” ressaltou.
Em Ouro Preto ainda não existe a cobrança pelo consumo de água. De acordo
com o Wandeir, a população paga uma Taxa Básica Operacional (TBO) cobrada pela
prestação e manutenção do serviço de distribuição de água. Quando questionado pelos
jornalistas sobre a possibilidade de cobrar
da população o pagamento pelo consumo de
água, o superintendente afirmou que essa é
uma decisão que deverá ser resolvida entre
a Prefeitura e a Câmara de vereadores, mas

Foto: Divulgação Semae/PMOP

que ainda não há previsão de cobrança pelo
consumo em Ouro Preto.
Ao final da entrevista Wandeir reafirmou o compromisso de trabalhar para garantir um abastecimento em toda a cidade e
especialmente durante o carnaval.

DEPUTADOS ELEITOS TOMAM POSSE EM 1º DE FEVEREIRO
Os 77 deputados eleitos para a 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) tomam posse no domingo, dia 1º
de fevereiro. Nessa data, às 14 horas, terá início
a reunião preparatória destinada à posse dos
deputados e à eleição da Mesa da Assembleia
para o biênio 2015/2017. A solenidade ocorrerá no Plenário Juscelino Kubitschek e será
presidida pelo deputado Hely Tarqüínio (PV),
o mais idoso dos eleitos. Entre as autoridades
com presença confirmada, estão o governador do Estado, Fernando Pimentel, e o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG), desembargador Pedro Carlos Bitencourt Marcondes.
Estão sendo esperadas para a reunião cerca de 1,1 mil pessoas, entre prefeitos, presidentes de câmaras municipais, deputados federais,
autoridades do Estado, reitores de universidades e familiares dos deputados. A entrada dos
convidados, a partir das 13 horas, será feita pela Rua Rodrigues Caldas, 30. Haverá um local

reservado para prefeitos e presidentes das câmaras no Espaço Democrático José Aparecido
de Oliveira, área externa do prédio principal
da Assembleia, contígua ao Salão Nobre. No
local, toda a cerimônia será exibida ao vivo no
telão do Memorial do Legislativo. No Plenário,
ficarão as demais autoridades e os familiares e
convidados dos deputados.
No dia 1º de fevereiro, o acesso à ALMG
será livre, excetuando-se as áreas restritas (Plenário, Galerias e Espaço Democrático), que
vão exigir a apresentação de convite específico.
Os demais convidados ou cidadãos interessados poderão circular livremente pela Assembleia e ser recebidos nos gabinetes dos deputados. A reunião será transmitida ao vivo pela
TV Assembleia e pelo Portal da Assembleia.
Cerimônia – Antes do início da solenidade no Plenário, os deputados vão se concentrar
no Salão Nobre. A partir das 14 horas, eles vão
se encaminhar para o Espaço Democrático,
onde está previsto receberem os cumprimen-

tos do governador, do Presidente da Assembleia (na ocasião, o decano da Casa, Hely Tarqüínio) e do presidente do TJMG. O momento
vai simbolizar a união dos três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Na ocasião, os
parlamentares também vão se encontrar com
prefeitos e presidentes de câmaras municipais.
Os Dragões da Inconfidência estarão no
local para saudar os deputados, e a Banda de
Música da Polícia Militar de Minas Gerais vai
executar músicas variadas, no Hall das Bandeiras. De volta ao Salão Nobre, os deputados vão
se dirigir ao Plenário, onde, às 14h15, ocorre a
abertura da reunião preparatória de posse dos
parlamentares e de eleição da Mesa. No momento, haverá a entrada de cadetes do Corpo
de Bombeiros e da PM com as bandeiras do
Brasil e de Minas Gerais.
Logo após a execução do Hino Nacional
pela cantora Titane, às 14h30, o deputado Hely Tarqüínio, presidente da reunião, convidará
outros dois deputados para atuarem como se-

cretários e, em seguida, vai ler e assinar o compromisso de posse. A partir desse momento,
cada deputado será chamado individualmente
pelo 1º secretário para assinar o termo de posse e, ao mesmo tempo, prestar o juramento
constitucional. Assim que todos os deputados
cumprirem essa etapa, o presidente vai declarar os parlamentares empossados. Também
vai anunciar a instalação oficial da 18ª Legislatura e de sua primeira sessão legislativa ordinária (cada um dos quatro anos da Legislatura).
Eleição da Mesa da Assembleia ocorre
após a posse dos deputados
Depois da cerimônia de posse, às 15h30,
haverá apresentação musical de Titane e, em
seguida, a suspensão da reunião, para que deputados possam se retirar do Plenário e receber cumprimentos do público presente no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira.
Às 16 horas, os parlamentares vão retornar
para o Plenário, a fim de participar da eleição
da Mesa da Assembleia.

MARIANA GANHA NOVA ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL
Foi realizada na Arena Mariana na quarta-feira (21) a reunião para eleição e posse
da diretoria que irá compor a mais nova Associação Marianense de Futsal – AMF. Com
mais de 40 pessoas presentes, à expectativa é
que a associação garanta mais apoio aos atletas da modalidade e represente a cidade de
Mariana nas competições de futsal.

A iniciativa partiu do técnico da Seleção de Mariana, Thiago Freitas, que destacou como surgiu a ideia e a importância
de uma associação. “Elaborei o projeto e
apresentei para o Secretário de Desportos,
Helerson Freitas, que aprovou a ideia. A importância de uma associação nessa modalidade é fortalecer e engrandecer o esporte,

que possuiu diversas competições na cidade
de Mariana, além de colaborar para as competições fora da cidade”, disse.
A nova diretoria foi composta pelo
Presidente, Danilo de Jesus Ferreira, Vice-Presidente, Thiago Rodrigo de Freitas, 1º
Secretário, Angélica Conceição de Oliveira,
2º Secretário, Rayanne Gandra Carneiro, 1º

Tesoureiro, Thales Henrique, 2º Tesoureiro,
Danielle Gandra, Conselho Fiscal, Liliane
Cristina Ramos e Suplente, Evanício Vicente Ramos. Para participar da Associação, o
atleta deverá procurar a Secretaria de Desportos, localizada na Arena Mariana, para
mais informações ou pelo telefone 35572128.

MESTRADO E DOUTORADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UFOP ESTÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Estão abertas, até o dia 9 de fevereiro, as
inscrições para o Programa de Pós-graduação
em mestrado e doutorado em Ciências Farmacêuticas (CiPharma) da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP). Podem se inscrever os
candidatos que possuam diploma, certificado
ou declaração de conclusão de curso de graduação ou mestrado em Farmácia, Medicina,
Biomedicina, Nutrição, Enfermagem, Ciências
Biológicas, Engenharia Química, Química, ou
em cursos de outras áreas afins às Ciências Farmacêuticas.
No ato da inscrição são pedidos os seguintes documentos:
Para o Mestrado - Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado, a ser
obtido no endereço eletrônico www.cipharma.
ufop.br; comprovante de conclusão do curso
de graduação (diploma de graduação ou documento equivalente); cópias do documento de
Identidade e CPF e comprovante do pagamento da taxa de inscrição - GRU, (mais detalhes

no edital). São oferecidas o total de 10 vagas,
distribuídas em três linhas de pesquisa diferentes, sendo elas: “Estudos e Desenvolvimento
de Medicamentos”, “Química e Farmacologia
de Substâncias Bioativas” e “Terapêutica, Vacina, Diagnóstico e Prognóstico das Doenças”.
No momento da inscrição, o candidato deverá,
obrigatoriamente, selecionar a 1ª e a 2ª opção
de orientador, entre os membros orientadores
credenciados pelo CiPharma com vagas disponíveis nesse processo seletivo.
Para o Doutorado - Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado, a ser
obtido no endereço eletrônico www.cipharma.
ufop.br; diploma de mestrado em curso reconhecido pela Capes ou documento equivalente que comprove que o candidato está em vias
de concluir o mestrado; projeto de doutorado
assinado pelo orientador contendo introdução,
justificativa, objetivos, metodologia, referências
bibliográficas e cronograma de execução compatível com 48 meses; cópias do documento de

Identidade e CPF e comprovante do pagamento
da taxa de inscrição - GRU, (detalhes no edital).
São oferecidas o total de sete vagas, distribuídas
em duas linhas de pesquisas diferentes, sendo
elas “Química e Farmacologia de Bioativos e
Medicamentos” e “Terapêutica,Vacina, Diagnóstico e Prognóstico das Doenças”.
Após a análise da documentação apresentada, a coordenação do CiPharma decidirá sobre
o deferimento ou não dos pedidos de inscrição, sendo o resultado divulgado até o dia 10
de fevereiro na página eletrônica do CiPharma.
Assim que deferida a inscrição, cada candidato

receberá por e-mail o comprovante com um número código que será utilizado para sua identificação durante o processo seletivo.
A etapa de seleção será realizada entre os
dias 24 à 26 de fevereiro, sendo composta de
prova de língua inglesa e conhecimentos específicos, mais análise de currículo (para os candidatos ao mestrado), e prova de língua inglesa,
mais apresentação de seminário sobre projeto
de tese a ser desenvolvido, seguido de arguição
do candidato e análise de curriculum (para candidatos ao doutorado). A relação dos candidatos aprovados na seleção e a classificação geral
será divulgada no dia 26 de fevereiro na página eletrônica do CiPharma e as matrículas dos
candidatos aprovados serão realizadas entre os
dias 27 de fevereiro e 4 de março na Secretaria
do CiPharma, em Ouro Preto.
Acesse o edital no site www.cipharma.ufop.
br. Outras informações podem ser obtidas no
e-mail cipharmaufop@gmail.com ou pelos telefones (31) 3559-1054/1074.
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veis com procedência, transparência e honestidade,
são marcas da IGC Imobiliária

Geraldo Carvalho

Vanderson Silva Tavares
Consultor Imobiliário
Cel: (31) 8877-3350

CRECI/MG - 15.226
(31) 9961-3043 / (31) 3557-2004

(31) 3557-2004

Seu imóvel está aqui
Telefone: (31) 3551-1517

site: www.imobiliariaitacolomi.com.br
e-mail: contato@imobiliariaitacolomi.com.br
Rua Diogo de Vasconcelos, 335 - Pilar - Ouro Preto - MG

VENDA
Oportunidade, imóvel no
Bairro Nossa Senhora de
Lourdes! 0040 No 1º andar
um quintal de aproximadamente 60 m² e uma área de
lavanderia. No 2º andar, uma
apartamento de 2 quartos, 1
banheiro, cozinha, varanda e
sala. Valor 520.000,00
Ótima casa no centro de
Cachoeira do Campo! 0041
1 suíte, 2 quartos, sala, copa-cozinha, área de serviço e
garagem com uma pequena
área. Valor 300.000,00

área para uma chácara em
m² de cobertura e 2 vagas na
para construção e com uma
Glaura , na saída para Soagaragem .Localizado na Vila
linda vista . Ótimo preço. R$
res . Área de 3.800 m² com
Maquine , e com uma vista
100.000,00 .
escritura em dia . Terreno
extraordinária. Apartamento
ALUGUEL
plano , rua calçada com águaEste
100é%olegalizado
passível
sócio eproprietário
e luz . Valor: R$350.000,00
deda
financiamento
bancário.
imobiliária
IGC,
• Casa de 3 quartos – Alto
Ótima
oportunidade
!!! VaGeraldo
de Carvalho
das Dores R$900,00
Linda Casa de 2 pavimenlor R$520.000,00
tos . 0048 1° Pavimento: 1
• Casa de 7 suítes no bairro
quarto , 1 sala , 1 cozinha ,1
Vende-se 3 apartamentos de
Vila São José – R$ 4.800,00
banheiro e uma área de ser2 quartos no bairro Lagoa em
viço. 2° pavimento: 2 quarOuro Preto. R$385.000,00
• 2 Casas de 2 quartos no
tos , 1 sala , copa cozinha ,
,R$ 365.000,00 e R$
bairro Alto Beleza em
1 banheiro e um terraço .
320.000,00. 0079 Grande
Cachoeira do Campo –
Contrato de compra e venda.
oportunidade de adquirir seu
R$600,00
Valor R$140.000,00
Imóvel . 1°_ Apartamento
Imóvel ESPETACULAR
na Vila Aparecida! 0049 1ª
possuí cozinha com fogão
a lenha e serpentina, copa,
3 quartos, 1 suíte, 3 salas,
pátio, 2 banheiro, 1 salão de
mais de 100m², 1 lavanderia e um terreno externo de
aproximadamente 220m². E
a 2ª morada possui 2 quartos, área de serviço, lavanderia, sala, cozinha e um banheiro. Valor R$600.000,00

gora em novo endereço
Sítio a venda em Engenheiro
Correia. 0042 Vende-se um
sitio em Engenheiro Correia
de 27 hectares. Localizado à
beira da estrada de Itabirito
a Ouro Branco , com 2 casinhas e uma linda cachoeira .
Valor R$ 1.000.000,00 possui escritura registrada.

com 2 dormitórios, sendo 1
suíte, wc social, sala, copa,
cozinha com boa iluminação ,área de serviço ampla
e 1 vaga de garagem coberta
. Área interna - 66,50 m² e
área externa 45 m².( aquecimento solar nos chuveiros ). valor R$ 365.000,00
2°_Apartamento de 2
quartos . Sendo 1 suíte, wc
social, área de serviço, sala/
copa/cozinha. Área interna
- 66,50 m² e 1 vaga na garagem. valor R$ 320.000,00
3°_ Apartamento de 2 quartos. Sendo 1 suite, wc social,
área de serviço, sala/copa/
cozinha ,varanda e área externa. Água quente nos chuveiros .Área interna - 70,22
m² ,área externa - 51 m².
Valor R$ 385.000,00.

Ótimo terreno de 3.800 m²
em Glaura .0046 Excelente

Apartamento Duplex de 3
quartos a venda em MARIANA . 0078 Vende-se
um apartamento Duplex de
3 quartos , sendo uma suíte
, sala , copa cozinha com
armários , 1 banheiro social
com box , com tetos rebaixados em gesso e com luminárias e também todo sistema para energia solar instalado .Na cobertura possui,
uma área de serviço , um banheiro e uma cozinha , com
área total de 160 m² , sendo
90 m² de apartamento , 45

- Apartamento - Dom Oscar-Mariana – 3 quartos, 2 banheiros ± 88 m² construídos, 2 vagas garagem - R$ 395 mil
- Apartamento-Fonte Saudade-Mariana- 1 qto. 2 suítes, sala, coz. banh. social, 2 vagas, aq.solar, área serv., armários
planejados, 150 m² construídos. Com doc. P/financiamento
Banco -R$ 430 mil

- Lote na Cartucha – Mariana - com 240 m² - VR. R$ 140
mil.
- Terreno Rodovia Mariana/Samarco-Entrada Vila Del ReyÁrea de 1.752 m². Vendo
- Lote de 282 m² -Rua Caetano Pinto – Bairro Santa Rita de
Cassia-R$ 75 mil. (com escritura)
- Lote Cond. Recanto dos Pássaros-Cachoeira Campo- 360
m², (12 x 30,) ótima topografia – R$ 130 mil

- Casa nova, 340 m² const., 4 quartos, 3 banheiros, 3 salas,
varanda, área serviço com banheiro, terraço, garagem, murado. No Cond. Dandara-Mariana – Vr. R$ 850 mil.

- Fazenda com 143 hectares-Casa, terreno, mata, pastagem,
nascente, riacho-Em Bandeira - Dist.de O.Preto-MG

• Galpão de aproximadamente 300 m² no bairro
Água Limpa – R$ 1.400,00
• Apartamento de 1 quarto
– Rua dos Paulistas /centro
– R$ 900,00
• Apartamento Duplex de 3
quartos , sendo uma suíte, 2
vagas na garagem no bairro
Vila Maquine – Mariana R$
2300,00
• Casa de 3 quartos e 1 vaga
de garagem – São Cristovão
R$ 1500,00
• Casa de 3 quartos e 1 vaga
de garagem – Padre Faria
R$ 900,00

Casa a venda no Bairro Antônio Dias, 3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro e área de serviço.
R$ 350.000,00

m², com escrituras e passível de financiamento. A

Terreno em Mariana de 20.000 m² na Rua da
Cartuxa, de topografia excelente e ótimo acesso. R$
1.200.000,00.

res, a 10 minutos do Centro de Mariana. Muito bem

Lote em Ribeirão do Carmo, com medida de
17,5 m por 17,5 m, com Escritura OK, R$ 70.000,00.

metros da Rodoviária de Ouro Preto.Os apartamen-

Lindo sítio no distrito de Acurui, Itabirito, muito bem localizado à 40 km de BH.Com 5 quartos,
piscina com sistema de aquecimento solar, sauna e
toda mobilhada. R$ 480.000,00

e varanda.Imóvel com escritura.R$900.000,00

partir de R$ 160.000,00
Terreno em Antônio Pereira, possuí 40 hectalocalizado R$ 1.800.000,00
Imóvel constituído por 3 apartamentos, a 400
tos possuem 3 quartos, sala, cozinha, área de serviço
Lagoa

Park,

em

Itabirito,oportunidade única lotes a partir de 360
m², financiados em até 84 meses pelo próprio empreendedor. VENHA CONHECER!

LOCAÇÃO

Apartamento de 4 quartos localizado na

CASA / APARTAMENTO

• Ponto Comercial no bairro

VENDA

Apartamento de 2 quartos localizado na
Rua Wenceslau Braz, no Centro de Mariana. R$
1.500,00

1

LOTES / CHÁCARA

- Lote no Cond. Paragem do Tripuí – Ouro Preto – 1.000
m² - R$ 100 mil

www.tacaimoveis.com.br

Apartamento com 3 quartos sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e vaga
para 1 carro na garagem. Situado no bairro Agua
Limpa. R$ 1500,00

1

- APARTº DUPLEX/Mariana, 2 quartos + suíte, varandas,
garagem, cobertura c/ churrasqueira -R$ 450 mil.

Telefones:
(31) 9304-7123
(31) 3551-7460
(31) 9213-4123

Lotes em Glaura, de medida superior a 2.000

VENDA

• Ponto Comercial no bairro
Barra – R$1800,00

Wendell Nascimento Niquini
Advogado OAB/MG 153.230
Corretor de Imóveis
CRECI – 23.329

Condomínio

1

- Lote Rua Rubi-Colina - ± 320 m² (12 de frente) com Kitnet
de 1 quarto, sala, cozinha e área serviços– R$ 200 mil.

R$3.000,00

Vende lote no Bairro Novo Horizonte 0080 Lote a
venda no bairro Novo Horizonte . Lotes de 324 m² ,
com 12 m de frente e 27 m
de fundos. Lote retangular,
com ótimo aproveitamento

Compra - Venda - Administração - Avaliação de Imóveis
Imóveis em Mariana, Ouro Preto e Região

- Casa no São Gonçalo-Mariana-3 qts, banheiros, sala, coz.,
varandas, área serv. quintal. Venda/Troca-R$ 420 mil.

. Manoel Leandro Correia, 15 - LojaBauxita
9– R$1500,00
• Espaço de mais ou menos
ntro - Mariana - Minas Gerais
130m² no bairro Lagoa –
Galpão na Av. Cristiano
Machado em BH. 0045 O
galpão tem uma área + ou
- 2.000 metros, com ponte
rolante de 5 toneladas que
roda em todo o galpão, com
3 escritórios com banheiro e
com frente para a avenida ,
almoxarifado, vestiário e
refeitório para funcionários, mais duas balanças
sendo uma de 60 toneladas
para pesar carretas, e outra
de 5 toneladas. Valor R$
2.900.000,00/18.000,00

E-mail: contato@imobiliariageraldocarvalho.com.br
Site: www.imobiliariageraldocarvalho.com.br
Av. Manoel Leandro Correia, 15 - Loja 9 - Centro - Mariana - Minas Gerais

Rua Wenceslau Braz, no Centro de Mariana. R$
2.500,00
Apartamento de 6 quartos no bairro Morro
da Queimada, em Ouro Preto – MG, imóvel muito grande e a 5 minutos da Praça Tiradentes.
Apartamento com 4 quartos e 2 banheiros,
localizada no Bairro São Cristovão, próxima a
Rua Padre Rolim. R$ 2.500,00

Av. Vitorino Dias, 174-A - Sala 302 - Centro - Ouro Preto - MG

- CASA-Vila Engenheiros-O.Preto: Em lote de 1200 m²,
com 4 quartos, Escritório, cozinha, lavanderia, 3 banheiros,
3 salas, sauna, espaço gourmet, garagem 2 carros, jardins,
área construída de 400 m².
- CASA – Vila dos Engenheiros O.Preto- Em lote de 420 m²,
área construída de 380 m², com suíte, 3 quartos, 3 salas, copa/coz. americana, DCE, espaço gourmet, 4 vagas garagem,
dispensa, adega, lareira, jardins, pomar.
- Casa Vila Aparecida/Mariana-3 qtos., banheiro, 2 salas,
coz., área serv., garagem, terraço. R$ 400 mil.
- Casa Estrela do Sul/Mariana-3 quartos, 2 salas, garagem,
cozinha, banheiro. – R$ 240 mil.
- CASA em Furquim/Mariana, c/2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, banh. social, Deck de madeira, fogão a lenha,
jardim, piscina, murada, garagem, rua asfaltada. Tem 85 m²
construção e terreno de 300 m² - Vr. R$ 195 mil
- CASA em Mons.Horta – 3 quartos, sala, cozinha, área serviço, garagem e terreno de 2.000 m² - R$ 140 mil.
- Apartamentos novos(em obra) - Lot. Cassio- Venda na
Planta-(4) 3 quartos, 2 banheiros, garagem- a partir de 310
mil-Entrada + restante financiado pelo Banco.

- CHÁCARA em Santo A.Leite-OP – 2.000 m², com casa de
4 quartos, piscina, área de churrasqueira com fogão e forno,
cozinha, banheiro, pomar, jardins, gramados. Ótima vista.
R$ 320 mil
1

ALUGUEL

Area de 1.000 M² - plana, murada - colina - mariana – r$
6.000,00
Sala de 36 m² (3,20 x 11,40) com banheiro e cozinha – rua
das camélias, 28-a – jardim dos inconfidentes - mariana (ótimo para escritório, salão, etc.) - Mariana - r$ 800,00
Casa nova com 2 quartos + uma suite, 2 salas, cozinha, banheiro social + terraço com 1 quarto, cozinha, area serviço,
banheiro - rua lafaiete - cabanas – mariana – r$ a combinar
Apartamento 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço – rua capitão lucio – chácara - mariana – r$ 1.000,00
Ponto comercial com ± 60 m², na rua capitão lúcio - chácara
- mariana – r$ 900,00
Lote plano com 2.680 M², todo murado, à margem da rodovia – cruzeiro do sul- mariana – r$ 6.000,00

Telefone: (31) 3557-3786
e-mail: contato@awimobiliaria.com.br
site: www.awimobiliaria.com.br
Rua Zizinha Camêllo, Nº 59, Sala 01 - Centro - Mariana - MG - CEP: 35420-000

Wendell Nascimento Niquini
Advogado OAB/MG 153.230
Corretor de Imóveis
CRECI 23.329
http://www.tacaimoveis.com.br
(31) 9304-7123
(31) 3551-7460
(31) 9213-4123

Aluga-se Apartamentos de 2 e 4 dormitorios,
novos e de alto requinte. Localizado na
Rua Wenceslau Brás, 598 – Centro – Mariana – MG

Apartamento para venda bem localizado, ótimo acabamento externo,
próximo á posto medico, supermercados locais, 03 quartos sendo um com
suíte, sala, copa/ cozinha, área de
serviço e garagem. R$ 400.000,00.
- Apartamentos para locação no bairro Estrela do Sul, 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço.
R$ 800,00
- Lote no condominio Bouganville
com 459m² no R$ 100.000,00.
- Casa á venda ampla com ótima
localização em Passagem. 03 quartos, sendo um com suíte, sala, copa/
cozinha, varanda, banheiro, terraço,
área de serviço, área de churrasqueira e garagem. Localizada em Passagem de Mariana.

Apartamento para locação, 03 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de
serviço e garagem. R$ 1.200,00
- Casa em Bandeirantes: 3.800m² de
terreno, casa 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro, varanda, garagem, 01 ponto
comercial, piscina, área de churrasqueira, pomar e campo de futebol. R$
450.000,00
-Lote de 1000m² á venda no condomínio Paragem do Tripuí , portaria
24 horas, com excelente localização e
topografia. Documentação disponível
para fins de financiamento; á 16km de
Itabirito Localizado Condomínio Paragem do Tripuí – Distrito de Amarantina
– Cidade de Ouro Preto. R$ 150.000,00
Apartamento novo primeira locação,
03 quartos, sendo um com suíte, sala,
copa/cozinha, banheiro, área externa,
área de serviço e garagem.
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SUPERMERCADO BARRO PRETO, AQUI VOCÊ ENCONTRA
PRODUTOS DE QUALIDADE, COM ÓTIMOS PREÇOS

Eder Marçal é empresário e proprietário
do Supermercado Barro Preto, onde você encontra uma variedade enorme de produtos
de primeira linha e preços imbatíveis. Sempre preocupado em agradar seus clientes, seu
negócio apresenta, amplo espaço, produtos
de todas as marcas, funcionários educados e
que oferecem o melhor atendimento possível
para você cliente.
Empresário de caráter invejável e que
com honestidade e perseverança está trilhando um caminho para o sucesso, que sem

dúvidas já está acontecendo.
Existem missões que são extremamente sublimes nesta vida, algumas imitam a
nobreza do amor de Deus, outras a justiça,
a cultura, a saúde, projetos, mas todas são
exercidas por profissionais. Todas elas merecem o respeito e gratidão. Eder é um profissional digno da mais profunda admiração
pela forma incansável, com a qual se dedica
ao seu objetivo e profissão com determinação.
Pessoas grandes são aquelas que lutam

por ideais, e hoje Eder prova ser parte dessas
pessoas. A sua conquista vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre
apontando para um futuro muito luminoso.
Por sempre acreditar que seria um empresário de sucesso esse dia chegaria, você se
esforçou e buscou a cada dia o seu sonho.

Merecidamente venceu, e hoje os aplausos
são todos para você!
Venha conhecer com sua família o Supermercado Barro Preto, porque aqui você
encontra uma infinidade de mercadorias,
preço justo, um atendimento nota mil e entrega domiciliar.

8

Jornal
29/01 a 12/02/2015

MISS
MINÉRIO
2015
A RIQUEZA DO MINÉRIO NA BELEZA DA MULHER
ACESSE O SITE DO JORNAL E FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO

Premiação

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

1ª Colocada

FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO

R$ 3.000,00 (Três mil reais) +
Capa do Jornal Panﬂetu´s +
BOOK Proﬁssional

3º LOTE: R$50,00

2ª Colocada

R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) +
Pagina Jornal Panﬂetu´s +
BOOK Proﬁssional

3ª Colocada

R$ 1.000,00 (Hum mil reais) +
BOOK Proﬁssional

4ª Colocada

R$ 500,00 (Quinhentos reais)

5ª Colocada

R$ 500,00 (Quinhentos reais)

(Cinquenta Reais) - De 26/01 a 18/02/2015

* SEJA A MISS MINÉRIO 2015
E REPRESENTE A SUA CIDADE
* IDADE DE 15 AOS 25 ANOS

Fotógrafo proﬁssional Sidy Link

Jornal
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TENENTE FREITAS DEFENDE GESTÃO ABERTA AO DIÁLOGO
to aos demais membros da Mesa Diretora.
“Quero que a população conheça o trabalho
de todos os vereadores e que saiba o que está
sendo discutido na Câmara”, afirma o presidente.
Entre as ações previstas em sua administração, Tenente Freitas pretende levar o
serviço do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) para o casarão sede da Câmara
e retomar a emissão das Carteiras de Identidade. O CAC passará a funcionar no pavimento situado no nível da rua e a medida
beneficiará a acessibilidade ao local.

A Câmara de Mariana realizará a primeira reunião ordinária do ano na próxima
segunda-feira, dia 2 de fevereiro. O presidente do Legislativo Marianense, Antônio
Marcos “Tenente Freitas”, convida a população para participar dos debates e enriquecer
as deliberações dos vereadores. As reuniões
da Câmara são realizadas todas as segundas-feiras, a partir de 16h, no plenário.
Freitas prevê uma gestão aberta ao diálogo. O presidente assumiu o comando
dos trabalhos legislativos e administrativos
da Casa no dia 1º de janeiro deste ano, jun-

COMUNICADO SEMAE: CAIXA D’ÁGUA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO PASSA POR REAJUSTE
PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO
READAPTAÇÃO DO SISTEMA PRETENDE DINAMIZAR O ABASTECIMENTO
Na última sexta-feira (23), a equipe
de funcionários do Serviço Municipal de
Água e Esgoto (SEMAE) deu início ao
processo de reajuste na caixa d’água localizada no bairro São Cristóvão. O objetivo
desse trabalho é potencializar o serviço de
abastecimento em alguns bairros de Ouro
Preto.
A caixa recebe água da Estação de
Tratamento Jardim Botânico e é responsável por abastecer os bairros Morro da
Queimada, Morro Santana, Morro São
Sebastião, Morro São João, São Cristóvão,
Piedade e Taquaral. No entanto, o sistema
de bombeamento desse reservatório não é
capaz de atender a todos esses bairros ao
mesmo tempo. Assim, quando o abastecimento é direcionado para as comunidades
situadas nos morros, os demais bairros fi-

cam desabastecidos.
No intuito de resolver a questão, a
equipe do SEMAE está reajustando o sistema a fim de possibilitar que o abastecimento seja efetuado em todos os bairros
ao mesmo tempo. Porém, para desempenhar essa ação é preciso fazer testes para
saber qual o tempo necessário que a caixa
leva para encher sem comprometer o abastecimento dos bairros. Durante esse período, em alguns momentos, o reservatório
excede sua capacidade de armazenamento
e acaba por derramar a água excedente,
ocasionado o vazamento que ocorre esporadicamente por alguns minutos.
O SEMAE esclarece à comunidade
que o vazamento não se trata de um cano
quebrado e nem de negligencia por parte
da autarquia. Os testes para que seja es-

tabelecido o tempo exato que a caixa leva
para encher e bombear a água para todos
esses bairros simultaneamente continuarão a ser realizados.
O SEMAE conta com a compreensão
de toda a comunidade ouro-pretana e ga-

rante que está trabalhando intensamente
para melhor atender às demandas de toda
população.
Água pura é Saúde. Saúde é vida! Pratique o consumo consciente!

2º FESTIVAL DE BANDAS DE OURO PRETO “EM SOL MAIOR” TEM NAIPPES COMO VENCEDORA
BANDAS MUNICIPAIS CONQUISTARAM 2º E 3º LUGARES

O final de semana na cidade Patrimônio Cultural da Humanidade foi embalado pelo 2º Festival de Bandas de Ouro

Preto “Em Sol Maior”. No palco montado
no Largo Marília de Dirceu, oito bandas
de Minas Gerais, selecionadas entre mais
de 20 inscrições, apresentaram trabalhos
autorais e interpretações de artistas consagrados da música. A grande vencedora foi a Naippes, da cidade de Lavras. As
ouro-pretanas Cada um e todo mundo e
Galanga conquistaram os 2º e 3º lugares,
respectivamente.
O evento fez parte da programação
do 4º Festival Diversão, Arte, Verão, que
contou também com apresentações teatrais, oficinas e atividades de lazer. Toda a

programação foi gratuita e aberta à comunidade.
Dentre os critérios avaliados pelos
jurados estavam performance, interação
com o público, letra, arranjo e originalidade. Na sexta-feira subiram ao palco as
bandas Galanga, Cada um e todo mundo,
Santo Forte, Reggae Nomos e Triaruêra.
Já no sábado foi a vez de Black Blues, Naippes e Os leviatãs.
O resultado saiu logo após a apresentação da última banda de sábado. O primeiro lugar recebeu R$1400,00 reais, o
segundo, R$900,00 e o terceiro R$500,00.

“Essa foi nossa primeira participação em
festivais e conseguimos o primeiro lugar.
Estamos muito satisfeitos” comemorou o
vocalista da Naippes, Daniel Damas (Tidane). O show de encerramento foi realizado
pela banda Pequeno John, de Juiz de Fora,
com mais uma pequena apresentação da
vencedora da noite.
O Festival “Em Sol Maior” tem produção da Mezcla Organização Cultural e Sala
de Idéias, patrocínio da o Samarco Mineração S/A, e apoio da Prefeitura Municipal
e Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP).

OURO PRETO: OPERAÇÃO DA PM PRENDE 17 PESSOAS EM ANTÔNIO PEREIRA
O 52º Batalhão da Polícia Militar (52º BPM) realizou Operação para
cumprimento de mandados de busca e
apreensão, expedidos pela Justiça Criminal, na quinta-feira, dia 22 de janeiro, em Antônio Pereira, distrito de
Ouro Preto (MG). Durante a Operação
especial, que teve à frente o Comandante do 52º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Wesley Barbosa,
17 prisões e diversas apreensões foram
efetuadas. 12 viaturas foram empenhadas na Operação, na qual trabalharam
125 policias militares do 52º BPM e que
contou também com a participação da
Polícia Militar do Meio Ambiente do
Pelotão da cidade de Mariana.

Três rapazes – de 19, 22 e 24 anos –
foram presos pelos crimes de receptação,
posse ilegal de munição e crime ambiental. Eles são suspeitos de se associarem
a outros indivíduos do distrito na prática de crimes. Na residência dos autores,
foram apreendidos os seguintes objetos:
várias munições de diversos calibres,
dezenove baterias de caminhão, várias
ferramentas e máquinas industriais, um
lacre do Detran; folhas de extratos bancários; comprovantes de depósitos bancários; nota de compra e venda de cabos
de cobre; um veículo VW Saveiro que
tinha a carroceria carregada de cabos de
cobre, uma motocicleta de trilha, além de
R$49.832,00 em dinheiro.

Em outro local, onde fica um galpão
de responsabilidade de um autor preso
recentemente por furto, em Barão de Cocais, a Polícia Militar apreendeu trinta e
cinco pneus de caminhão e, aproximadamente, 150 kg de cabos de cobre.
Durante a Operação, um indivíduo
de 22 anos foi flagrado pela PM tentando
esconder vários pneus, sendo apreendidos em sua residência treze pneus novos
de caminhão, e um homem de 40 anos foi
preso por posse ilegal de munição, receptação e crime ambiental. Também foram
presos, em Antônio Pereira, quatro indivíduos devido ao cometimento de crime
ambiental: dois rapazes de 21 anos, um
autor de 42 e uma mulher de 25 anos. Ou-

tros três indivíduos – de 24, 29 e 33 anos
– foram presos por posse ilegal de arma
fogo. E cinco autores – de 21, 23, 27, 32
e 42 anos – foram presos por posse ilegal
de munições.
Fonte: Portal Mariana
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EMPREENDEDORI

CRISTIANO VASCONCELOS CARIOCA, MARIA PRICILLA DA C. SILVA, ANA CLÁUDIA CARIOCA, “BRASILEIROS, NÃO
DESISTEM NUNCA”

Maria Pricilla da C. Silva, Cristiano Vasconcelos Carioca, Ana Cláudia Carioca
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ISMO EM FAMÍLIA

A arte de empreender envolve diversos fatores que combinados à amizade,
companheirismo e lealdade fazem com
que projetos sejam lançados e estruturados de forma a garantirem resultados.
A vontade de vencer destes familiares aliadaao desejo de proporcionar a
seus clientes uma nova visão de mercado
enquanto pessoas qualificadas e capazes,
fizeram com que se lançarem no mercado de cursos e treinamentos e desde o
lançamento de sua primeira Escola em
1999,veem colhendo frutos e levando a
seus alunos a oportunidade de realizarem seus sonhos no mercado de trabalho.

Recentemente adquiriram uma franquia da PREPARA CURSOS, uma das
melhores e maiores escolas de cursos
profissionalizantes do país, premiada e
altamente conceituada do segmento. Esta aquisição só vem reforçar que sonhos
são para serem conquistados, havendo o
que houver no caminho, seguir em frente se faz necessário se o desejo é vencer.
A marca PREPARA, considerada um
dos maiores cases de sucesso no franchising brasileiro, fundada em 2004,
oferece através de uma inovadora metodologia de Ensino Individualizada, cursos profissionalizantes para as áreas de:
Informática, Comércio e Serviços, Setor

Industrial e Preparatório para o Enem.
Em 2011 a rede lançou a Aprenda
Idiomas, sua segunda bandeira que opera dentro das unidades Prepara Cursos
oferecendo cursos de idiomas através de
uma metodologia diferenciada e eficaz.
Em pouco mais de 8 anos de atuação
atingiu um volume de mais de 500 unidades vendidas em todo o país e expertise em oferecer cursos em alta no mercado.
Reconhecida por 3 anos como a Melhor Franquia do Brasil pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios,
uma das publicações mais importantes
na imprensa nacional, a Prepara Cursos

VISITE A PREPARA, COM CERTEZA
VOCÊ TEM UM CURSO QUE SE
IDENTIFICA COM SEUS SONHOS.
Quer estar preparado para o mercado de trabalho, não se
iluda, faça PREPARA!
QUEM FAZ PREPARA, SE PREPARA!
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possui um incrível histórico de conquistas se mantendo sempre entre as Melhores Franquias do país, sendo chancelada
por 6 anos consecutivos com o Selo de
Excelência em Franchising ABF.
A rede mantém-se em pleno processo de expansão e hoje é líder em cursos e
treinamentos no país.
A Prepara Cursos – Unidade de Mariana hoje, sediada à Rua Bom Jesus, 202
– Centro – Mariana – MG, se faz presente na cidade como uma referência em
qualificação profissional, permitindo a
seus alunos estarem de frente com o que
há de mais moderno do mercado, tanto
em estrutura como performance.
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CARDIOLOGIA AGORA É NO PREVINE

Os atendimentos de cardiologia
oferecidos pela Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Mariana vão mudar
de lugar. As consultas, que ocorriam
no bairro Santana, passam a acontecer no Previne. A mudança acontece para oferecer mais qualidade no
atendimento à população. Anote aí!
Atendimento de cardiologia agora é
no Previne, que fica na Rua Wenceslau Braz, numero 461, no Centro. A
mudança é válida a partir de segunda-feira, dia 26 de janeiro.
Coordenadoria de Comunicação
Prefeitura Municipal de Mariana
(31) 3557-9006

A PREFEITURA DE MARIANA
ESCLARECE:
São inverídicos, infundados e maldosos os boatos a respeito do cancelamento do Carnaval 2015, assim como
são completamente absurdos os valores
divulgados.
É sabido que Mariana, assim como
diversas cidades país afora, passa por
um período de queda na arrecadação.
Mesmo diante desse cenário, a Prefeitu-

ra segue fazendo mais por uma Mariana
melhor, e o Carnaval 2015 já tem a sua
programação divulgada.
Confira no site WWW.mariana.
mg.gov.br toda a programação do Carnaval 2015.
Coordenadoria de Comunicação
Prefeitura Municipal de Mariana
(31) 3557-9006
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MARIANA REALIZA CARNAVAL COM DECORAÇÃO SUSTENTÁVEL
Uma folia divertida e inovadora que
pretende reunir tradição e modernidade. É
com essa expectativa que os preparativos
para o Carnaval 2015 em Mariana trazem
o tema: Do Barroco ao Profano. A cidade
espera receber mais de 30 mil pessoas para
prestigiar um dos melhores carnavais do
interior de Minas Gerais.
Com aparatos alegóricos produzidos
de forma totalmente artesanal, a decoração está sendo feita a partir demateriais
reutilizáveis em parceria com o CAMAR
(Centro de Aproveitamento de Materiais
Reciclados), iniciativa que oferece uma visão sustentável e transformadora a partir
da reciclagem em busca da preservação do
meio ambiente.
Segundo o artista plástico Cristiano
Sousa, idealizador das obras, o projeto
prevê a reciclagem de cerca de 800 quilos

FOTO: RAFAEL MELO | PREFEITURA DE MARIANA

de sucata para a confecção de máscaras,
painéis, brasões, anjos e arranjos de flores.
“Além de reduzir os custos e contribuir
com o meio ambiente, a produção das pe-

ças e a transformação do material agrega
valores e pessoas da comunidade. Mariana será a primeira cidade do país que fará
uma decoração com materiais reciclados”,

afirma Cristiano, que já percorreu o Brasil e países da Europa oferecendo oficinas
lúdico-pedagógicas para populações de
baixa renda e comunidades de periferia.
As obras de Cristiano já receberam destaque na TV Globo com a produção de peças
para os cenários das novelas “Cheias de
Charme” e “Avenida Brasil”.
A programação do Carnaval 2015 em
Mariana também conta com as tradicionais marchinhas, desfiles de blocos e rodas de samba, detalhes que estão sendo
definidos pela Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Cultura e Turismo.
Serão cinco dias de muita festa e diversão
garantida, embalando a fantasia dos foliões com atrações diversificadas para todos
os gostos. A programação completa deverá
ser divulgada nos próximos dias. Curta a
página no Facebook e fique por dentro!

CASA PRÓPRIA: PREFEITO ENTREGA CHAVES DE MORADIAS POPULARES
O vereador Pedro do Eldorado Deseja
que nesse novo ano todos possam sempre
encontrar o seu caminho e que este caminho
seja trilhado de muito sucesso, para que cada
vez mais todos possam acreditar que é capaz
de transpor obstáculos e ser feliz. Que a população Marianense tenha coragem para assumir e enfrentar as dificuldades, perseverança para que jamais desista ou desanime dos
seus sonhos e esperança para que a cada novo
dia possa ver novos horizontes. A cidade de
Mariana vivenciará momentos marcantes,

pois a crise mundial afeta diretamente o valor do minério. As agencias reguladoras estão
atuando de forma atrasada deixando países
de outros continentes se desenvolveram mais
do que nosso país que é um dos maiores exportadores do minério de ferro, “Vou lutar
incansavelmente para que 2015 seja um ano
de conquistas e as conquistas se baseiam para
a população marianense, vamos todos juntos
buscar as melhores soluções para a resolução
dos anseios da Primaz das Gerais”. Conclui o
nobre Vereador Pedro do Eldorado.

FOTO: KÍRIA RIBEIRO | PREFEITURA DE MARIANA
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PREFEITO RECEBE 4° ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADA
FOTO: ÍTALO DO CARMO | PREFEITURA DE MARIANA

O prefeito Celso Cota recebeu na
terça-feira (20), em seu gabinete, os
membros do 4° Esquadrão de Cavalaria Mecanizada do Exercito Brasileiro
(Dragões Reais das Minas) da cidade
de Santos Dumont. Na ocasião, o grupo
apresentou o projeto de reviver o antigo
trecho da Estrada Real, percorrendo os
caminhos onde passavam os dragões reais de cavalaria. Ao lado do secretário de
Defesa Social, José Luiz Furst, o prefeito
discutiu sobre as atividades propostas
pelo 4º Esquadrão em uma possível parceria com a Prefeitura.

SAAE DESVIA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO ROSÁRIO
FOTOS: LAURO SOARES | PREFEITURA DE MARIANA

O SAAE Mariana realiza obra
planejada para mudança de rede de
esgoto na Rua Pinho, no bairro Rosário, num trecho de 100m. A rede,
localizada abaixo da calçada, estava
vazando para o interior do porão
das casas. As manilhas que transportam o esgoto estão sendo substituídas por canos de PVC 100 mm.
Depois de concluída a obra, aSecretaria Adjunta de Serviços Urbanos
fará a manutenção do asfalto que

foi retirado.
A execução desse tipo de obra
requer cuidado para não correr o
risco de romper uma rede de abastecimento. Quando esse imprevisto ocorre, o conserto é realizado
no mesmo momento. A conclusão
dos serviços está prevista para esta terça-feira, 27 de janeiro. A rua
está parcialmente interditada, sem
interrupção do fluxo de veículos no
local.

MARIANA REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
No dia 12 de fevereiro, às 19h,
acontece a audiência pública que vai
debater sobre o Plano Municipal de
Saneamento Básico de Mariana. O
evento, que vai ser realizado no Centro de Convenções, tem como objetivo apresentar e esclarecer à comunidade sobre a efetivação deste plano e
suas etapas de criação.
O Plano Municipal de Saneamento

Básico, elaborado pela Prefeitura de
Mariana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visa à criação de uma lei municipal específica
para atender as diretrizes nacionais
de saneamento básico, regulamentadas pela Lei Federal 11.445/2007,
condição essencial para os municípios terem acesso aos recursos públicos para fins de saneamento a partir

deste ano.
Além disso, a efetivação do plano
garante ao município as condições e
os benefícios que regem o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas e medidas para o controle da limpeza urbana e dos
resíduos sólidos.
As etapas de implementação do

LEI ANTIFUMO
Proprietários de bares e restaurantes não estão preparados para
cumprir a Lei Federal Anti fumo
(12.546/11), segundo a Associação
de Bares e Restaurantes em Minas
Gerais (Abrasel/MG). A norma, que
já está em vigor, foi regulamentada
pelo Decreto 8.262, de 2 de junho
deste ano. Ela promete fechar ainda mais o cerco contra o cigarro no
Estado, eliminando, de vez, as áreas
reservadas para os fumantes. Tem
muito bar e restaurante aí que não
vão cumprir a Lei e serão multados
e fechados.

referido plano foram iniciadas em
janeiro de 2014, envolvendo o estudo
e a elaboração de oito produtos que
antecipam a execução de ações para
garantir a universalização do acesso
aos serviços de saneamento básico
em um horizonte de planejamento
para 20 anos, que deverá ser revisado
a cada quatro anos. Toda a comunidade está convidada, participem!

CP Corretor
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CULTURA DE MARIANA SE ORGANIZA PARA
PLEITEAR ICMS TURÍSTICO EM 2015
Uma das maiores conquistas para os
municípios mineiros foi a inclusão, em
2009, do critério “Turismo” na distribuição de parcela de arrecadação do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) de Minas
Gerais. Sendo o Turismo um dos instrumentos de distribuição de renda mais democráticos, pois gera ganhos para todas as
esferas sociais, a destinação de uma parte
dessa arrecadação para investimento nessa
área é uma grande vitória. Dessa forma, o
ICMS Turístico busca estimular a implantação de programas e projetos municipais
voltados para o desenvolvimento turístico
das cidades beneficiadas. Cada município
encaminha uma espécie de dossiê para ser
analisado pela Secretaria de Turismo e Esportes do estado, que analisa a estruturação
do plano de turismo da cidade e sua prática.
A Prefeitura de Mariana comemora o
alcance das metas para a inscrição no ICMS
Turístico em 2015. Dentre outras atividades, a Secretaria de Cultura e Turismo vem
trabalhando desde 2013 para estruturar aos
aspectos formais do turismo municipal e
conseguiu cumprir os requisitos para que
possa pleitear os recursos advindos do governo Estadual através desde imposto. Para
fins de habilitação e pontuação, o município candidato precisa: Participar de um
Circuito Turístico reconhecido; Ter elaborada e implementado a Política Municipal
de Turismo; Possuir o Conselho Municipal
de Turismo (COMTUR) e o Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR), ambos consti-

tuídos e em regular funcionamento.
O percentual do ICMS turístico a ser
repassado para os municípios é definido
com base no índice de investimento em
turismo do município e o somatório dos
índices de investimento em turismo de todos os municípios habilitados a receber o
incentivo. O cumprimento dos requisitos
por parte de Mariana revela a importância
que vem sendo dada ao turismo local, sendo que a cidade nunca conseguiu alcançar
todos os critérios para se habilitar a receber
os recursos do estado.
Para o secretário de Cultura e Turismo
de Mariana, Antônio Delfonso, conseguir
que a cidade tenha chance de se habilitar
no ICMS Turístico pela primeira vez desde
sua criação é uma vitória “Para se habilitar
o município precisa cumprir essa série de
exigências. Nós lutamos muito, desde 2013,
para chegar hoje com esse plano de turismo
estruturado e em prática. Ter cumprido todos esses requisitos demonstra o quanto o
município vem se preocupando mais com o
turismo local e o enriquecimento da nossa
terra e do nosso povo. Temos muitos motivos para comemorar”, comemora o secretário.
Nos próximos meses, o governo de Minas Gerais abre as inscrições para os municípios enviarem seus “dossiês” analise e,
caso aprovado, o município recebe uma
porcentagem financeira proveniente de
uma média comparativa entre suas atividades e as atividades dos outros municípios
habilitados.

Especialista em Cuidar de Você

Proteger Seu Patrimônio
Custa Menos do Que Você Imagina
Soluções Empresariais e Para Você
Seguros
Automóvel – Frota
Patrimonial
Transporte – Cargas
Garantias
Risco de Engenharia
Responsabilidade Civil Geral
Equipamentos

Rua Josafá Macedo, 78 – Sala 03 – Centro – Mariana – Minas Gerais

GANHE A 3ª
consulte condições

Rua Diogo Vasconcelos, 39
Pilar – Ouro Preto – MG
Telefone: (31) 3552-2654

Benefícios
Saúde – Odontológico
Vida – Grupo
Previdência Privada
Soluções Financeiras
Certiﬁcado Digital

Fone: (31) 3558.5467

NA COMPRA DE DUAS PEÇAS,

Av. Manoel Leandro Corrêa, 415
Barro Preto – Mariana – MG
Telefone: (31) 3557-1056

Venha conhecer as vantagens de
se fazer um seguro com segurança
Maury Jorge / Gabriel Camacho
Contato (31) 3558-5467
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SAÚDE E EDUCAÇÃO NO BRASIL

Saúde e educação são, sem sombra de
dúvida, o alicerce de uma grande nação. Um
povo com acesso ao conhecimento e à reciclagem, com assistência adequada e bem-estar, é a premissa para a construção de um
presente de oportunidades e de um futuro
cada vez mais alvissareiro.
A saúde e a educação representam as bases para o crescimento de empresas, expansão de serviços e do segmento industrial, da
agricultura e de todo o chamado livre mercado. Tem-se, assim, cidadãos/trabalhadores
ainda mais qualificados e mais comprometidos, gestores mais esclarecidos e políticos
mais fiscalizados. Dessa forma, também é
semeado o terreno para um círculo virtuoso de transferência de renda, de crescimento
econômico sustentável e de qualidade de vida para todos.
Parece simples. Entretanto, no Brasil, a
falta de visão e de seriedade nos empurra
para a mão inversa. Milhões de estudantes

saem do ensino fundamental sem saber escrever. Por consequência, formam-se sem
capacitação adequada, entram e saem de
faculdades sem o mínimo de conhecimento necessário para exercer sua atividade
profissional. Isso ocorre com parte expressiva dos advogados, jornalistas, economistas, enfim, em todas as áreas do conhecimento. Faculdades viraram máquinas de
vender diplomas. A medicina brasileira é
outra área que padece deste mal. Com a
abertura indiscriminada de cursos médicos, colocamos na linha de frente do atendimento graduados que estão a um passo
de não saber distinguir uma gripe de um
resfriado.
“O Jornal Panfletu’s tem a certeza que
Adimar Cota quer ver um presente melhor
para todos os jovens, adultos, crianças da
Região, por isso nunca deixa de lutar e debater seus ideais sobre os assuntos que mais são
falados hoje em dia”.

EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA:
QUE CAMINHO QUEREMOS
PARA O BRASIL?

“Alguém pode imaginar que a educação
e saúde pública dos Estados Unidos são as
melhores do mundo, pois eles são o país
mais rico do planeta. Quando adolescente,
eu pensava dessa forma. Mas, à luz das pesquisas internacionais, não é isso que ocorre.
Consideremos o caso da educação: de
acordo com alguns indicadores internacionais de qualidade em educação, os EUA ocupam o 17º lugar no ranking de qualidade, de
uma lista formada por 40 países; os três primeiros colocados são, em ordem: Finlândia,

Coréia do Sul e Hong Kong. O Brasil, vergonhosamente, ocupa a penúltima colocação
no ranking; atrás de nós apenas a Indonésia. Alguns países latino-americanos estão a
nossa frente em matéria de educação básica:
México, Uruguai e Chile”. Diz Zezé de Nego.
“Nós do Jornal Panfletu’s sabemos que o
vereador José Jarbas Ramos luta incansavelmente para melhorar cada dia mais a educação e a saúde pública em nossa Região e não
vai parar até ter a plena certeza que estamos
no caminho certo”.

Nota de falecimento

Dr. Emmanuel Rezende,

ex-vice-prefeito e ex-vereador de Ouro Preto

Faleceu na manhã desta sexta-feira, 23 de janeiro, Dr. Emmanuel Rezende,
ex-vice-prefeito e ex-vereador do Município.
O velório foi realizado até as 16 horas na Capela Velório, próximo a rodoviária. Logo após, às 17h, aconteceu a missa de Corpo Presente na Igreja Mercês e
Misericórdia (Mercês de Cima) e sepultamento no cemitério local.
Doutor Emmanuel foi vice-prefeito entre 1977 e 1982 e vereador de 1971 a
1976. A Prefeitura de Ouro Preto solidariza-se com a família e amigos.

TELEFONE: (31) 3551-2166
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LÉO CORRETOR, UM DOS
MELHORES DA REGIÃO

Nos últimos anos a procura de terrenos,
imóveis, fazendas, casas e sítios, vêm crescendo escandalosamente, mesmo porque
não há um ser humano que não sonhe com
sua casa própria ou em fazer investimentos
em lotes e em propriedades rurais.
Um jovem corretor se destaca neste

campo onde o principal é ter imóveis com
escritura e principalmente ser honesto e
ter caráter invejável. AW imobiliária conta
com esse jovem corretor, mais de grande
bagagem para levar você até seu sonho desejado.
Sucesso, Léo corretor!

ALEX BRUNO

Amigos e empresários, neste momento
de crise devemos nos unir para fazermos
as devidas mudanças em nossas empresas.
Muitos estão abandonando o que achamos
de extrema necessidade que é a divulgação
em todas as mídias, para que possamos mostrar nossos produtos e serviços, para nossos
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clientes e futuros clientes.
Nós do Jornal Panfletu’s gostaríamos
que o pensamento dos empresários fossem
o mesmo que o Jovem Alex Bruno, que sem
sombra de dúvida, divulga sua marca registrada, mesmo passando por essa crise mundial.

VERÃO SEM CHUVA COMPROMETE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A falta de chuvas, que normalmente
caem muito nesta época do ano, já provoca uma queda acentuada no volume de
água dos mananciais que abastecem as
estações de tratamento de Mariana. Estas
registram baixos níveis de vazão, próximos aos índices em que se encontravam
em outubro último, no auge do período
de estiagem.
A ETA Sul, responsável pelo abastecimento de cerca de 60% da cidade e que
recebe água do manancial da Serrinha,
opera hoje com a vazão de 33 litros por
segundo, menos de 50% de sua capacidade que é de 70L/s. Também os mananciais
da região norte apresentam queda na vazão na ordem de 40%.
Para o diretor executivo do SAAE,
Valdeci Fernandes, essa situação já se reflete no abastecimento, principalmente
nas partes altas da cidade, como nos bair-

ros Rosário e Cabanas. “Já estamos utilizando caminhões pipa para suprir a queda nesses locais e aderimos ao sistema de
manobras (abrir e fechar registros), para
o controle do fluxo da água, a fim que seja
garantida a distribuição igual em todos os
bairros”, explica Valdeci.
De acordo com o direto, as manobras
contribuem também para o combate ao
desperdício e, caso não chova, será implantado um cronograma de revezamento no abastecimento, com horários e dias
para o abastecimento em cada localidade.
Valdeci lembra que as previsões para 2015
não são nadas otimistas, devendo ser registrada seca semelhante a de 2014. “Para
que a cidade passe esse período sem risco
de racionamento é preciso a participação
da população no controle do gasto excessivo e desnecessário, mantendo a atenção
às medidas de economia e de combate ao

desperdício”, alerta o diretor.
Evitar a lavagem de carros e passeios,
filtrar a água da piscina para que não precise ser trocada e aproveitar a água usada
para lavar roupas, são medidas simples
que podem ser observadas por todos. “É
importante também verificar se há vazamentos na residência, e qualquer anormalidade nas redes das ruas ou prática
de atos de desperdício devem ser comunicados ao SAAE pelo fone 115”, pediu
Valdeci.
ABASTECIMENTO
Para controle do consumo de água, o
SAAE informa que a partir desta segunda
feira (26) haverá mudanças no período
de abastecimento em alguns pontos da
cidade. O objetivo principal desse remanejamento é controlar o consumo e evitar
o desperdício, para que a água que agora está em quantidade menor, devido às

condições climáticas, possa ser suficiente
para atender toda a população de maneira igual. Os caminhões pipa serão usados
para ajudar suprir a demanda, mas somente atenderão os casos de emergência,
como hospital, escolas, creches e postos
de saúde. As mudanças ocorrerão nos seguintes locais:
Bairros São Gonçalo e Vila do Carmo
– o abastecimento será nos dias ímpares;
Bairro Santo Antônio – abastecimento nos dias pares;
Bairro Rosário: Ruas Perimetral Sucupira, Santa Efigênia, Ébano, Imbuia,
Ipê, Jatobá, Laranjeira e parte baixa da
Rua Pinho – o abastecimento ocorrerá
nos dias pares;
Bairro Marília de Dirceu – abastecimento em dias pares;
Vila Maquiné – haverá corte diário no
abastecimento, no período das 7h às 12h.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 31ª CORRIDA DA RESSACA
Vem aí mais uma edição da tradicional
Corrida da Ressaca em Mariana. A competição acontece no dia 22 de fevereiro. A largada será às 9h e a expectativa de público é
muito grande para a 31ª edição da prova. As
inscrições já estão abertas e vão até o dia 13
de fevereiro.
A prova é desenvolvida com trajeto di-

versificado e atrai atletas de alto nível. Nesta
edição a corrida terá sua largada e chegada
na Arena Mariana, com um percurso total
de 8,6 km. O regulamento segue as normas
da Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt).
Inscrições podem ser feitas pelo telefone:
(31) 3557-2128, ou pelo e-mail: inscricoes-

mariana@gmail.com. A inscrição tem um
valor de R$30,00 e o pagamento deve ser realizado por depósito registrado (conta 141518; agência 2068; Banco do Bradesco; favorecido Associação Marianense de Atletismo).
A prova este ano será organizada pela
Associação Marianense de Atletismo e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por

meio da Secretaria de Desportos de Mariana.
Para mais informações entrar em contato
com a Secretaria de Desportos de Mariana (Arena Mariana), de 08h às 11h30 e 13h
às 17h ou pelo telefone: (31) 3557-2128. O
regulamento da prova está disponível no
blog:http://corridadaressaca.blogspot.com.
br/.
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CLEBRIDADES
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SOU UM HOMEM RENOVADO E
DEVO ISSO À MINHA MULHER”, DIZ
CANTOR BELO

SUSANA VIEIRA ESTREIA CABELOS CURTÍSSIMOS E
MAIS LOIROS; VEJA O NOVO VISUAL

O cantor Belo afirmou ser um homem totalmente renovado e creditou
a transformação à mulher, Gracyanne
Barbosa, durante reportagem exibida
pelo “Domingo Legal”, do SBT, neste
domingo (18).
“É tão bonito ver as conquistas, o
quanto a Gracyanne cresceu, uma pessoa tão respeitada nesse meio fitness,
e os meus fãs são apaixonados por ela.
Porque viram como ela proporcionou
uma vida melhor pra mim, como hoje
eu sou um ser humano totalmente renovado, como hoje tenho uma outra uma concepção de vida”, disse Belo em conversa com o apresentador Celso Portiolli.

CAÇA PALAVRAS

Cabelos curtíssimos e mais louros. Assim, Susana Vieira apareceu no último
sábado (17), no ensaio de quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense. Ela contou ao UOL como conseguiu o novo penteado. “Eu ia muito
à praia, principalmente no Natal e Ano Novo. Aliás, são poucas as mulheres que
confessam que usam mega, mas eu uso e digo que uso. E ele estava muito longe
da raiz. Quando isso acontece, você tem que tirar todo para colocar novamente”,
afirmou a atriz.

IBOPE DE ‘ENCONTRO’ BOMBA SEM
FÁTIMA BERNARDES

O programa da Globo se
chama “Encontro com Fátima
Bernardes”, mas o telespectador parece não ter se importado
muito com sua ausência, e que o
“encontro” tivesse outros apresentadores como anfitriões.
Desde que Fátima tirou férias e foi substituída por Ana
Furtado, em 2 de janeiro, o programa matinal da Globo segue
com altos índices e na liderança
isolada de ibope.
Aliás, em alguns dias, a substituta -- que apresenta a atração
ao lado de Marcos Veras e Lair
Rennó, que são companheiros
também de Fátima na atração -teve até mais do que a média da
própria titular da atração.
Fátima tem obtido em média
audiências na casa dos 7,3 pontos (dezembro de 2014). Cada
Ana Furtado com Fabiana Karla em maio
ponto vale por 67 mil domicílios de 2014, quando assumiu o “Encontro com
na Grande São Paulo.
Fátima Bernardes” pela primeira vez

Patéis Fritos na Hora
Salgados
Caldo de Cana
Sucos e Refrigerantes

a
i
r
a
l
e
Rua Diogo de Vasconcelos, 335 - Pilar - Ouro Preto - Minas Gerais
t
Pas
Praça da Estação - Em frente à portaria do centro de Convenções (Ao lado da Imobiliária Itacolomi)
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CÂMARA DE MARIANA DEFINE COMISSÕES
PERMANENTES DE VEREADORES
A cada dois anos, a Câmara de Mariana forma as Comissões Permanentes
da Casa. Os vereadores se organizam por
temas específicos, como saúde, educação,
direitos humanos e obras, para melhor
representar a população, fiscalizar e trabalhar para o desenvolvimento da cidade.
De acordo com o presidente da Câmara, vereador Antônio Marcos “Tenente

Freitas” (PHS), o trabalho das Comissões
é fundamental para a atividade do Legislativo. São elas que fazem a análise técnica para que os projetos tramitem na Casa.
Outra função importante é poder receber
petições, reclamações, representações ou
queixas de associações, entidades comunitárias e cidadãos sobre ações de autoridades municipais ou entidades públicas.

As Comissões Permanentes da Câmara de Mariana para o biênio 2015-2016
já foram definidas. Cada uma é composta por três parlamentares titulares e
três suplentes. Elas estão disponíveis no
sitewww.camarademariana.mg.gov.br.
Além delas, a Câmara pode formar Comissões Temporárias ao decorrer das atividades legislativas.
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Novidade – A Comissão de Participação Popular foi recentemente instituída
pela Câmara de Mariana. Ela foi criada
em outubro de 2014 e é responsável por
receber e analisar as proposições da sociedade civil. Seu objetivo é ampliar as
possibilidades de diálogo entre o município e a sociedade para fortalecer o controle social sobre políticas públicas.

Açougue

Marianense
Tradição – Qualidade e Profissionalismo

Telefone:
(31) 3557-2397

Rua Wenceslau Brás, 610 - Centro – Mariana – MG

Telefone:
(31) 3558 - 6791
tonin.toninpneus@gmail.com

Profissionais Qualificados
Atendimento Eficiente
Equipamento Moderno

O melhor centro automotivo da região dos Inconfidentes

Alinhamento • Balanceamento • Peças e Serviços em Geral

Promoção

Pneu Aro 13
R$ 149,90
à vista

A partir de

VENDA
EXCLUSIVA
DE

ELEVADORES

Rua Diamantina, 612 - Bairro Cabanas - Mariana - Minas Gerais
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AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS NESTA PAGINA, SÃO ENCAMINHADAS A REDAÇÃO PELA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CULTIVO DE PLANTAS
UTILIZADAS NA
PREPARACÃO DE
DROGAS

TRÁFICO DE DROGAS I
Mariana, em 15JAN15, por volta de
23h09min, na Rua Brasília, nº 126, Bairro

VEÍCULO, É PRODUTO
DE ROUBO,
LOCALIZADO PELA PM

Santo Antônio, guarnição abordou indiví-

Mariana, em 15JAN15, por volta de

duo suspeito, que estava próximo de sua

Mariana, no Distrito de Passagem

19h40min, na Rua Alto da Colina, s/n,

residência e durante busca pessoal encon-

(quadra esportiva), Bairro Colina, após

traram 03 tabletes de maconha do tama-

de Mariana, em 21JAN15, por volta

receber denúncia anônima de que no lo-

nho aproximado de uma caixa de fósfo-

cal estava ocorrendo uso e consumo de

ros e R$229,60 em dinheiro. No interior

drogas e ainda cultivo de pé de maconha,

da residência foram encontrados mais 04

guarnição deslocou para o local e durante

tabletes da mesma substância, pinos e sa-

buscas encontrou uma planta semelhan-

cos plásticos usados para acondicionarem

te a maconha, porém não foi encontrado

drogas. Diante dos fatos o autor foi preso

ninguém no local, sendo a planta apreen-

e conduzido com os materiais apreendi-

dida e entregue na DP.

dos para a DP.

de 14h00min, após denúncia anônima, guarnição localizou o veiculo Fiat
/ Punto ELX 1.4, cor vermelha, placa
HLZ-1647, licenciado em Contagem/
MG, abandonado no local do fato, foi
verificado que o veículo é produto de
roubo, ocorrido na cidade de Contagem/MG.

GRANDE OPERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA: NO COMANDO
DAS AÇÕES O COMANDANTE DO 52º BPM, TENENTE CORONEL WESLEY BARBOSA
O 52º Batalhão da Polícia Militar realizou Operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão, expedidos pela
Justiça Criminal, na quinta-feira, dia 22 de
janeiro, em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto (MG). Durante a Operação especial,
que teve à frente o Comandante do 52º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel
Wesley Barbosa, 17 prisões e diversas apreensões foram efetuados. 12 viaturas foram
empenhadas na Operação, na qual trabalharam 125 policias militares do 52º BPM e
que contou também com a participação da
Polícia Militar do Meio Ambiente do Pelotão
da cidade de Mariana e da 239ª CIA PM, sediada em Mariana.
Três jovens rapazes foram presos pelos
crimes de receptação, posse ilegal de munição e crime ambiental. Eles são suspeitos de
se associarem a outros indivíduos do distrito
na prática de crimes. Na residência dos autores, foram apreendidos os seguintes objetos:
várias munições de diversos calibres, 19 ba-

de drogas, aparelhos de som automotivos,
celulares, dinheiro, rádios de comunicação,
cartuchos deflagrados e várias munições de
diversos calibres, entre outros.
O chefe da Seção de Planejamento Operacional do 52º BPM, Capitão Joilson Bittencourt, declina: “ foi uma ação pontual e muito
bem orquestrada, que ocorreu devido aos crimes de furto e roubos que estavam ocorrendo
na área do 52º BPM, bem como em outras
cidades, tendo sido constatado que os autores
residiam no distrito; continua, a Operação
visou propiciar à comunidade local uma segurança subjetiva, assim como a redução de
furtos e roubos na área do 52º Batalhão;
todos os 17 presos foram encaminhados,
juntamente com o material apreendido pela
Polícia Militar, durante a Operação especial
em Antônio Pereira, para a Delegacia de
Polícia Civil de Ouro Preto, para as demais
providências. Os dois veículos apreendidos
foram encaminhados para o pátio credenciado ”

terias de caminhão, várias ferramentas e máquinas industriais, um lacre do DETRAN;
folhas de extratos bancários; comprovantes
de depósitos bancários; nota de compra e
venda de cabos de cobre; um veículo VW
Saveiro que tinha a carroceria carregada de
cabos de cobre, uma motocicleta de trilha,
além de R$49.832,00 em dinheiro.
Em outro local, onde fica um galpão a
Polícia Militar apreendeu 35 pneus de caminhão e, aproximadamente, 150 kg de cabos
de cobre.
Durante a Operação, um indivíduo de 22
anos foi flagrado pela PM tentando esconder
vários pneus, sendo apreendidos em sua residência 13 pneus novos de caminhão, e outro foi preso por posse ilegal de munição, receptação e crime ambiental. Também foram
presos, em Antônio Pereira, quatro indivíduos devido ao cometimento de crime ambiental. Foram apreendidos durante a Operação:
6 pássaros da fauna silvestre, 2 armas e um
simulacro de arma de fogo, duas facas, além

CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR
DUAS MIL VAGAS

EDITAL SERÁ DIVULGADO EM BREVE

ROUBO CONSUMADO COM AUTORES PRESOS
Cláudio MANOEL, Distrito de Mariana,
em 14JAN15, por volta de 15h30min, no Sítio “Jambreiro”/ Pá de Riba, nº S/N, a vitima.
Longino Sotero da Paixão de 82, anos relatou
a guarnição PM que por volta da 15h30min
dois indivíduos o chamou pedindo um copo
de água e no momento em que foi servir a água
foi surpreendido por mais dois indivíduos armados aparentemente com revolver calibre .22
e .38 e subtraiu de sua residência um revólver
calibre .32 registrado N° 001505108, SINARM
2010/007507526-72 da marca Taurus de seis
tiros, uma espingarda cartucheira de calibre
28 Rossi sem registro, 40 munições de calibre

.32, 30 cartuchos de calibre 28, diversos cartuchos de calibre .28 deflagrados, uma caixa de
gilete de barbear cor bronze, uma bolsa jeans
com diversos documentos pessoais e a quantia
aproximadamente de R$300,00. Após denúncias anônimas guarnição teve êxito em localizar e prender os autores e, dentre um menor de
idade. O veiculo utilizado na ação criminosa, a
motocicleta HONDA CG, placa HEZ-7046 foi
apreendida e removida para o pátio credenciado. Foi recuperado seis cartuchos deflagrados
calibre .28, uma caixa de Gilete de barbear cor
bronze e R$62,00) sendo a ocorrência encerrada na delegacia

ARMAS ROUBADAS E
RECUPERADAS PELA PM

TRÁFICO DE DROGAS II

Cláudio Manuel, Distrito de Mariana, em
15JAN15, por volta de 13h00min, na Praça
Marisa, nº 47, guarnição após receber informações de que as armas e munições roubadas no
sítio “Jambreiro”, estavam na residência de um
senhor de 56 anos; no local foi relatado que pela manhã ao mexer em um fogão de lenha que
fica na parte externa da residência foi encontrdo uma sacola contendo 01 revolver calibre .32
marca TAURUS, 01 espingarda calibre .28, 18
munições calibre .32, 30 cartuchos calibre .28,
vários cartuchos carregados e alguns vazios
usados para caça e potes contendo pólvora e
chumbos. Ocorrência encerrada na delegacia.

Mariana, em 24JAN15, por volta de
03h50min, na Rua Cônego Amando, nº 183,
Bairro São José, durante patrulhamento, onde
estava acontecendo um baile com grande número de pessoas no bar “Sagarana”, a guarnição
deparou com os autores W. L. S. S. de 20 anos, e
V. C. C.de 25 anos, em atitudes suspeitas demonstrando nervosismo com a presença policial. Ao se
aproximar para realizar a busca pessoal nos indivíduos foi visto que um dos autores dispensou
um objeto ao solo, e foi verificado que se tratava
de uma carteira e que em seu interior haviam 11
pedras de substância semelhantes ao crack e 07
papelotes de cocaína todas prontas para o comércio, e R$72,00 em notas trocadas. Autores presos
conduzidos para delegacia de plantão.
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COM AS SOCIAIS

15/01 A 29/01/2015

www.facebook.com/jornalpanﬂetus

Essa semana as sociais da LEH AGUILAR, vem mostrar o trabalho de um fotógrafo
super eﬁciente e competente que é o SIDY LINK, abaixo você confere várias fotos
exuberantes feitas com muito proﬁssionalismo

Essas lindas e simpáticas mulheres, trabalham no gabinete do vereador Pedro
do Eldorado, sempre atendente a todos com muito carisma e atenção

Quer aparecer aqui
nas sociais? Mande sua foto em uma
festa, com suas amigas e amigos, com
sua família, em um
momento marcante para lehaguilar@
hotmail.com ou jornapanﬂetus@yahoo.
com.br. “Uma recordação pra vida toda.”

