
ANO 23 -  EDIÇÃO 303  -  JANEIRO  2019  -  DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  -  CIRCULA  EM  BRUMADINHO E REGIÃO

Pág. 3

Pág. 12

Pág. 8

Mais uma etapa 
do Novo Hospital

Final da Copa 
Cidadão do Futuro 

2018 Reforma da Matriz 
de Piedade do 

Paraopeba

Novo Colunista do 
Circuito Notícias

DÍVIDA HISTÓRICA DEIXADA 
PELO PT EM MINAS GERAIS

Telefone: (31) 3571-3580

circuitonoticias@yahoo.com.br

Anuncie 
aqui

Telefone: (31) 3571-3580

circuitonoticias@yahoo.com.

br

C I R C U I T O 
E C O T U R I S M O

Pág. 11

Pág. 5

Acompanhe, preserve, valorize 
e  invista!

Pág. 4

Um bom filho a 
casa torna. Nos-
so novo colunista 
é o professor  da 
PUC  Armindo 
Teodósio (Téo)

foto: Fabio Rodrigues Pozzebom

Melhor preço e 
Melhor qualidade

Compare e Comprove
 Rua Presidente Vargas, 360, Brumadinho 

(31) 3571-3451    -     (31) 99566-3451



2 OPINIÃO
JANEIRO 2019

Diretor Executivo: Diego Avelar
Diretor Comercial: Ângelo Lima
Diagramação e editoração eletrônica: João Fernandes
Colaboradores: Arnaldo Rodrigues, Francisco Diniz, Lucas Barcelos, 
Marciano Reis, Valdir de Castro, Warley Lamounier, Téo 
Endereço: Rua Padre Eustáquio, 60 - Santo  Antônio
Brumadinho - MG - 35460-000 - Atendimento: 08h às 17 horas
Tiragem nesta edição: 8.000
CNPJ: 12.530.856/0001-58

O Jornal não se responsabiliza  por matérias assinadas e elas 
não espelham, necessariamente,  a sua opinião.

E-mail: circuitonoticias@yahoo.com.br
Contato comercial: (31) 3571-3580

   

EDITORIAL CRÔNICA
                                                              

Sabores de Brumadinho

Com a colaboração de vários 
membros do grupo do face “Me-
morial de Brumadinho”, elaborei 
esta vasta lista com aqueles sab-
ores inesquecíveis que foram ou 
continuam sendo comercializados 
em nossa cidade;
- churrasquinho do Chico;
- pastel da Dona Manoela;
- pão com molho do Sô Orlando;
- cafezinho e picolé do bar do Aris-
teu;
- chup chup da família farias, (pio-
neiros na cidade);
- bolinho de feijão do Senhor Sev-
erino;
- pão de meio quilo da padaria do 
Paulo
- ferradura da padaria do Mardo-
cheu

- picolé gigante da festa do Tejuco;
- bolo de cenoura com cobertura 
de chocolate das cantinas do Paulo 
Neto e Padre Machado;
- canjica da festa junina da Paulina;
- pipoca dos carrinhos do Senhor 
Jesus, Valter do Sô Marinho e do 
Bichinho;
- sanduba do trailer Balão azul, o 
primeiro na cidade;
- choriço da Dona Inês;
- coxinha do bar Chega Mais;
- churrasco da Gruta do Barão;
- queimadinha do bar do Tinho;
- pingas Três Irmãos e Serra da Bo-
caina
- guloseimas da do Tó e Expedito;
- salgados vendidos na porta da 
Paulina;
- manteiga e iogurte da Cooperativa;
- linguiça do Sô Geraldo; venda
- p.f. da pensão Santa Rosa;
- macarrão do Pururuca;
-caldo de mocotó do Miguel;

Um pouco da culinária local 
que ainda pode ser apreciada por 
quem vive ou quem visita nossa ci-
dade. Procure experimentar todos 
os sabores da lista.

Arnaldo 
Rodrigues

profarnaldorodrigues@gmail.com

Professor de 
Arte, Escritor, 
Apresentador 

e Coordenador  
do Projeto Mais 

Educação.

A falta de dinheiro

O dinheiro está presente em tudo que fazemos, pensamos 
ou ainda estamos sonhando em fazer. Pare nesse momento e 
reflita um pouco: Qual é o seu maior sonho no momento? Posso 
garantir que de alguma forma esse sonho está ligado a questões 
financeiras. Mesmo que distante, o dinheiro sempre está co-
nectado em tudo. 

Analisando o período atual, os problemas enfrentados 
pelo país e toda a “nuvem escura” da crise que vem nos as-
sombrando a anos é possível, e, mais que plausível, dizer que o 
dinheiro, ou melhor, a falta dele, é um dos principais motivos 
da dor de cabeça coletiva que vivemos. A muito tempo não se 
via nossa moeda tão desvalorizada, poucas oportunidades de 
empregos e uma taxa de desemprego nesse nível, mas como so-
mos brasileiros, e já dizia aquele velho ditado, não desistimos 
nunca.

Todo dia é a mesma rotina, acorda, levanta, se arruma, vai 
para o emprego, ou sai à procura de um emprego, no caso dos 
que fazem parte dos mais de 12 milhões de desempregados, de-
pois volta para casa onde o único pensamento é, “como vamos 
finalizar mais um mês dessa forma? ”. Lógico que essa rotina 
não se enquadra a todos os brasileiros, existe uma parcela da 
população que não se preocupa com a falta do dinheiro, pelo 
fato disso nunca ter acontecido a eles, mas essa população não 
anula a crise da falta de dinheiro sofrida pela grande maioria 
dos brasileiros.

A questão mais importante quando o assunto é a falta 
de dinheiro é você nunca se sentir inferior, pior, que alguém 
que tenha mais condições. Leve sua vida, faça seu trabalho,       
acredite no seu sonho e corra atrás do que você quer, alme-
ja, mesmo que esse sonho parece ser utópico e muito distante. 
Tente não colocar o dinheiro como ponto principal da sua vida, 
viva os momentos e aproveite cada detalhe das pequenas coi-
sas. 

João Pedro Fernandes 

                                                         
São Sebastião 2019
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Governo PT deixa o estado de Minas Gerais 
com dívida histórica

A dificuldade encontrada pelo novo 
Governador de Minas Gerais

 Problemas causados 
por  más adminis t rações 
públ icas  são os  pr incipais 
pontos  cr i t icados pelos 
brasi le i ros  nos úl t imos anos. 
Temos como exemplo toda a 
confusão causada no âmbito 
nacional ,  o  que acarretou 
diversas  complicações 
para  todos os  c idadãos, 
como taxas al t íss imas de 
desemprego,  problemas 
educacionais ,  um sis tema de 
saúde com sér ios  problemas, 
mesmo funcionando em 
algumas áreas ,  a lém de 
uma moeda desvalor izada. 
Tudo isso se  t ransforma 
em uma bola  de neve,  que, 
a  cada dia  só aumenta de 
tamanho,  passando por  c ima 
dos brasi le i ros  que tanto 
batalham para sobreviver.

Minas Gerais  não fugiu 
dos pré-requis i tos  de má 
adminis t ração públ ica  o  que 
gerou um desastre  econômico 
afetando todos os  municípios 
do estado.  No início do 
governo do Pimentel  (PT), 
após ser  e le i to  em 2014,  no 
pr imeiro turno,  com 52,98% 
dos votos ,  foi  decretado 
estado emergencial ,  mas 
durante  os  anos a  s i tuação 
piorou,  chegando em 2018, 
ao f im do mandato,  com uma 
dívida est imada em mais  de 
R$ 12 Bilhões de reais  com 
os municípios ,  gerando mais 
problemas e  aumentando 
a  “bola  de neve”.  Além da 
dívida com os municípios  o 
governo de Pimentel  (PT) 
deixou outros  problemas, 
como a fal ta  de pagamento 
dos servidores ,  aposentados 
e  da Pol íc ia  Mil i tar.

A fal ta  de repasse e  a 
dívida do estado com as 
c idades e  municípios  geraram 
problemas com o pagamento 

Como todos os candidatos 
eleitos, Romeu Zema tomou posse 
no início de janeiro no Governo 
de Minas Gerais, mas diferente de 
muitos, recebeu em suas mãos um 
estado desamparado, falido e quase 
em colapso. Em seu discurso, o 
novo Governador pediu a união de 
todos, falou dos problemas e dos 
sacrifícios a serem enfrentados e 
deu ênfase que medidas devem ser 
tomadas para que Minas Gerais 
consiga sair da crise financeira.

A equipe de transição do 
novo Governo sofreu com alguns 
problemas não previstos, como a 
falta de compromisso e a omissão 
de alguns dados importantes. 
Esse foi um dos motivos que 
levou o Coordenador da Equipe 
de Transição, Mateus Simões 
(NOVO), a procurar a imprensa 
para notificar sobre o ocorrido. 

Agora já empossado, Romeu 
Zema conseguiu colocar os 
repasses semanais, referentes ao 
ICMS e ao Fundeb de 2019, em dia. 
Essa informação foi confirmada no 
dia 8 de janeiro pela Associação 
Mineira de Municípios (AMM).

O novo Governador de Minas 
Gerais garantiu que vai fazer o 

máximo para conseguir ficar em dia 
com os municípios e sua estratégia 
será realizar um rigoroso ajuste 
fiscal, cortando “regalias” e adotar 
algumas medidas para aumentar a 
arrecadação. 

Durante o início da gestão de 
Zema o foco principal é normalizar 
e recuperar o que foi perdido, 
mas segundo Julvan Lacerda, 
Presidente da AMM (Associação 
Mineira de Municípios) ainda não 
foi acertado um acordo sobre o 
pagamento da dívida de mais de 
R$ 12 bilhões de reais deixada 
pelo PT. “Infelizmente, esse valor 
deve demorar aproximadamente 
dois anos para ser quitado e 
normalizado. Não é uma questão 
simples, mas estamos dialogando 
para resolver”, disse Julvan.

dos servidores  públ icos , 
demissões e  cor tes  de gastos 
não planejados,  tudo no f inal 
tendo como principal  afetado 
o cidadão,  t rabalhador.  A 
fal ta  de compromisso com os 
municípios  vem acontecendo 
a  a lgum tempo,  em agosto 
de 2018 algumas cidades do 
t r iângulo,  como Uberaba, 
Campina Verde,  I tuiutaba 
e  Monte Alegre resolveram 
aderir  à  paral isação dos 
serviços públ icos ,  deixando 
em funcionamento somente 
os  serviços de saúde,  que 
são de extrema importância . 
Em algumas cidades a  dívida 
já  passou da casa dos R$ 100 
mil  reais . 

Em diversas  ocasiões  os 
Prefei tos  dos municípios 
afetados est iveram presentes 
na Assembleia  Legis la t iva de 
Minas Gerais  para  protestar 
pelos  direi tos  não cumpridos 
pelo governo estadual . 
Em uma dessas  s i tuações, 
os  Prefei to ,  como forma 
de protesto,  acamparam e 
se  a joelharam na porta  da 
Assembleia  para  pressionar 
o  governo a  qui tar  suas 
dívidas  de repasse atrasados, 
tudo isso em novembro.

foto: Fabio Rodrigues Pozzebom

foto: Gladyston Rodrigues

real izar  o  pagamento de 
todos os  gastos  para  manter 
a  c idade em funcionamento. 
Brumadinho é  um dos 
municípios  que conseguiram 

se ajustar  e  com esforço 
real izar  os  pagamentos 
dos servidores  e  do 13º  de 
forma integral .  Para  que 
o pagamento acontecesse 
diversas  medidas  t iveram que 
ser  tomadas,  pelo governo 
de Brumadinho,  para  a 
contenção de gastos .  Segundo 
o prefei to  Avimar Barcelos 
(Nenen da Asa) ,  a t ravés  de 
um vídeo compart i lhado na 
página of ic ia l  da Prefei tura 
de Brumadinho,  as  ações 
tomadas foram, os  cor tes  de 
horas  extras  e  grat i f icações, 
diversas  negociações com as 
mineradoras ,  edição da Lei 
de Anist ia  Fiscal ,  cor te  de 
despesas  com festas  e  eventos 

na cidade,  devolução de 
diversos  veículos  a lugados e 
o  decreto de fér ias  colet ivas . 
Todas essas  medidas  foram 
tomadas como forma 
al ternat iva para  conseguir 
real izar  todos os  pagamentos 
necessár ios ,  mesmo sem a 
ajuda do Governo de Minas 
Gerais .

A dívida do estado com 
o município de Brumadinho 
já  ul t rapassou a  casa dos 
R$ 21 milhões de reais . 
Atualmente Nenen da Asa, 
junto dos demais prefeitos de 
Minas Gerais, está em fase de 
negociação com a nova gestão 
do Governo do estado para que 
tudo se estabilize e normalize. 
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Novo Hospital: Mais próximo 
da Realidade

Na quarta-feira, dia 19 
de dezembro, o Secretário 
Municipal de Saúde, Junio 
Araújo, recebeu o Gerente 
Geral da Caixa Econômica 
Federal, André Rizolli, para 
a assinatura do contrato de 
abertura da conta corrente 
OGU (Orçamento Geral 
da União) junto ao banco, 
para conseguirem realizar a 
gestão do recurso de R$ 7 
milhões, dinheiro esse que 
será destinado a conclusão das 
obras do tão aguardado Novo 
Hospital em Brumadinho. 
Esse foi o primeiro passo 
nos últimos tempos para a 
conclusão dessa obra.

2019 começou e a 
caminhada para a finalização 
do Novo Hospital continua. 
No dia 4 de janeiro, sexta-
feira, o Prefeito Avimar 
Barcelos esteve, junto com o 
Junio Araújo e seu Secretário 
Adjunto de Saúde Geraldo 
Rodrigues e o Secretário de 

Obras Alcimar Barcelos, na 
agência da Caixa Econômica 
Federal de Brumadinho com o 
Gerente Geral, Bruno Lorentz, 
e o Gerente da Regional, Marx 
Fernandes dos Santos, para a 
assinatura final do contrato 

de repasse para o crédito do 
recurso da obra de conclusão 
do Novo Hospital.  O recurso 
para a realização de tal obra 
foi liberado depois de diversas 
reuniões e muitas visitas a 
Brasília, para se discutir e 

 Prefeito, Avimar Barcelos, Secretário de Saúde, Junio Araújo, o Secretário de 
Obras, Alcimar Barcelos e o Secretário Adjunto de Saúde, Geraldo Rodrigues,
Gerente Geral, Bruno Lorentz, e o Gerente Regional, Marx Fernandes dos Santos.

chegar em um consenso. A 
Prefeitura de Brumadinho 
ressalta que o valor que será 
recebido não é um empréstimo. 
O Ministério da Saúde está 
investindo no Novo Hospital 
de Brumadinho através de 
um convênio, recurso de 
investimento que a Prefeitura 
receberá. 

Depois de anos de espera 
Brumadinho conseguirá 
terminar o tão sonhado Novo 
Hospital que atenderá diversas 
famílias e irá melhorar 
significativamente a qualidade 
de vida dos cidadãos. 

Agora, os moradores 
devem esperar os próximos 
passos dessa jornada que se 
estende por alguns anos e 
torcer para que tudo dê certo 
e que esse avanço chegue 
a todos os moradores de 
Brumadinho. Toda melhoria 
na área da saúde é bem vinda 
e agrega muito na vida dos 
cidadãos.  

foto: Prefeitura de Brumadinho
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Prefeito assina contrato de
 restauração da Matriz de Piedade

Posse da nova mesa diretora da 
Câmara Municipal de Brumadinho 

Na tarde da sexta-feira, 
dia 14 de dezembro, o prefeito 
Avimar Barcelos, o Secretário 
Municipal de Esportes, Lazer 
e Eventos, Sr. Vanilson dos 
Santos, o presidente do Conselho 
Municipal de Patrimônio 
Histórico, Sr. Webert Fernandes, 
o pároco Gustavo Tadeu, o 
vereador Flávio Miranda, os 
responsáveis pela empresa 
A3 Atelier e membros da 
comunidade marcaram presença 
em Piedade do Paraopeba 
para assinarem o contrato de 
restauração da Matriz de Nossa 

 Na sexta-feira, dia 04 de 
janeiro de 2019, foi realizado na 
Câmara Municipal de Brumadinho 
a Cerimônia de posse da nova 
Mesa Diretora eleita para ocupar a 
função entre os anos 2019 e 2020. 
Aproximadamente 150 pessoas 
participaram da formalidade, entre 
elas estavam moradores, amigos 
e parentes dos vereadores eleitos. 
Antônio Sérgio S. Vieira é o novo 
Presidente da Câmara e ao seu lado, 
na Mesa, estarão Bruno Fernandes 
e Caio César, Vice-Presidente e 
Secretário, respectivamente. 

Entre os participantes da 
cerimônia estavam presentes o 
Vice-Prefeito do Município de 
Brumadinho, Senhor Leônidas 
Vicente da Silva Maciel; os 

Senhora da Piedade. Com a 
assinatura do contrato as obras 
de restauração da matriz estão 
previstas para iniciarem em 
janeiro de 2019. Essa reforma 
é aguardada pelos munícipes e 
visitantes a muito tempo e agora 
se torna realidade. 

F o t o :  C â m a r a  M u n i c i p a l
Vereadores Alessandra de Oliveira 
(PPS); Flávio Miranda Carvalho 
(PTC); Hideraldo Rogério Santana 
(PSC); Maximiliano Franklin 
Maciel Figueiredo (PP); Roberto 
César de Oliveira Azevedo (PR) e 
Valcir Carlos Martins (PTC).

O novo Presidente eleito disse 
em seu primeiro pronunciamento 
que foi eleito nas urnas para defender 
os cidadãos e sempre fazer o melhor 
para eles, além de lembrar que a 
Câmara Municipal de Brumadinho 
sempre estará voltada para se discutir 
o que é melhor para o município. 
Antônio Sérgio também agradeceu 
aos outros vereadores pelo voto e por 
depositarem suas confianças nele.  

Para abrilhantar o evento, 
aconteceu a apresentação do 
violinista André Luís e da cantora 
Nathália Porto, professores de 
música e canto no Estúdio Atmosfera 
em Brumadinho. Toda a cerimônia 
foi transmitida ao vivo pela TV 
Câmara e teve um alcance de 330 
internautas. Se você quiser assistir ao 
vídeo, ele está disponível no site da 
Câmara Municipal de Brumadinho 
(www.cmbrumadinho.mg.gov.br) 
ou no facebook oficial.  fotos: Prefeitura de Brumadinho
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Valdir de Castro 
Oliveira

valdirco@yahoo.com.br

Jornalista,
Professor e 
Orientador

Universitário. 

Morreu no dia 10 de janeiro 
o professor Renato Quintino, co-
municação que recebi na manhã 
do dia 11 de Alexandra Gonçalves. 

Esta notícia pegou-me de sur-
presa na manhã do dia seguinte 
quando fui avisado de sua morte. 
Vários sentimentos se misturaram 
na minha cabeça neste momento 
e, como sói acontecer nestes mo-
mentos, tudo o que conhecia deste 
dileto amigo veio a tona. Tínhamos 
em comum o fato de sermos pro-
fessores titulares da UFMG tendo 
ele militado em sua direção através 
do cargo de pró-reitor de extensão 
e de sermos moradores de Bru-
madinho onde escolhemos viver.  

Engraçado é que ele ocupava 
este posto trabalhando com a per-
spectiva freiriana que pressupõe 
o ato educativo como uma prática 
da liberdade com que eu também 
compartilhava. Além de comungar 
com ele esta perspectiva, tínhamos 
em comum o fato de conhecermos 
pessoalmente Paulo Freire (que 
agora está negativamente na mira 
do novo ministro da Educação). 
Ele em função das atividades de 
extensão da UFMG e eu por ter or-
ganizado um evento em Recife na 
década de 1980 como uma espécie 
de marco da volta deste educador 
ao Brasil como uma homenagem 
por seu incansável    trabalho de 

alfabetização popular no Nor-
deste e em outras partes do mundo. 

Esta convergência serviu para 
alimentar muito das nossas incon-
táveis conversas que começaram 
quando ele, pela primeira vez, me 
visitou quando morava no Inhotim 
depois que esta comunidade organi-
zou um dos primeiros debates políti-
cos do município nas eleições mu-
nicipais no início da década de 1990.  

Lembro-me que durante o 
governo Fernando Henrique Cardo-
so, ele escreveu um artigo no jornal 
Folha de Casa Branca, do qual ele 
era o editor, favorável a este gov-
erno. Eu o retruquei no número se-
guinte enviando um artigo que ele, 
democraticamente, publicou. Isto 
permitiu que entabulássemos uma 
conversação pública resultando 
em um debate com pontos de vista 
diferentes, algo raro nestes tempos 
de opinião única e de pouco apreço 
dos jornais pelo debate político.  

Tal como ele, nós nos apo-
sentamos da UFMG, mas não nos 
aposentamos da militância social e 
política e tínhamos em comum o fato 
de que era importante participar e 
intervir no debate público. Em 1982 
ele mudou de Belo Horizonte para 
a região serrana de Brumadinho e, 
tal como ele fiz o mesmo em 1987. 

Como educador originário do 
campo da saúde bucal e como am-
bientalista, a inquietação de Renato 
Quintino o levou a fundar este jor-
nal, o  Folha de Casa Branca, e a 
fundar em Brumadinho o PV – Par-
tido Verde – unindo sua militância 
política no campo da saúde com a 
questão ambiental. Foi isto tam-
bém que o levou ao primeiro es-
calão do Estado de Minas Gerais e 
a participar da criação da APA-Sul. 

No jornal ele incomodava 
a administração municipal e os 
vereadores com sua verve crítica 
em uma época que a oposição em 
Brumadinho era mais tímida que o 
recato de uma donzela na Idade Mé-
dia. Quando Gibiu ganhou a Prefei-
tura, ele foi convidado pelo prefeito 
Cândido Amabis Neto, o Gibiu, a 
organizar a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e a dinamizar o 
Codema - Conselho Municipal de 
Meio Ambiente. Foi dele a iniciativa 
de estimular a criação da Ascavap.

O engraçado é que parale-
lamente, tanto ele quanto eu tra-
balhávamos pela constituição do 
SUS desde a década de 1980 e 
nesta militância nos encontráva-
mos muito através dos eventos do 
Conselho Municipal de Saúde e nas 
ações para a criação do  Programa 
de Saúde da Família e simultanea-
mente através da função de edi-
tores, eu como editor do jornal Cir-
cuito Notícias,  entre 1997 a 2005, e 
ele do jornal Folha de Casa Branca, 
fundado por ele em 1991 e que de-
pois se transformaria no jornal da 
Apa-Sul onde me tornei articulista. 

Da mesma forma que o Circui-
to e outros jornais impressos, este 
jornal passou a ter cada vez mais 
dificuldade de circular por falta de 
patrocinadores. Este fenômeno tem 
sido fatal para a mídia do interior 
que, diante disto, tornam-se cada 
vez mais jornais sem jornalismo, ab-
dicando de apurar e discutir plural-
mente as questões locais e de inter-
esse público. Isto tornou as edições 
do Apa-sul irregulares, isto é, saiam 
quando se fechava o patrocínio de 
empresas fazendo com que cada 
número publicado fosse resultado 
de uma verdadeira maratona para 

se conseguir patrocinadores, o que 
atingia Renato Quintino que, embo-
ra continuasse um jovem de espírito, 
fisicamente o corpo lhe cobrava o 
peso dos seus mais de oitenta anos. 

Foi ele que escreveu o prefácio 
do meu livro denominado “Mídias 
locais, história e desenvolvimento 
de Brumadinho”, que infelizmente 
continua inédito por falta de recur-
sos financeiros para publicá-lo. Es-
creveu neste prefácio, entre outras 
coisas, o seguinte: “Garanto aos 
leitores que esta é uma obra gratifi-
cante, gostosa, direta, sincera, hon-
esta e eivada de bom humor, sendo 
que a maior parte de seu conteúdo 
retrata vários acontecimentos im-
portantes com base em pesquisas 
nos jornais locais, em arquivos, 
documentos e em depoimentos 
orais de pelo menos 63 cidadãos e 
cidadãs de Brumadinho, entre eles 
muitos ex-prefeitos e outras pessoas 
que ajudaram a construir a história 
de Brumadinho. A pesquisa e seus 
relatos em treze capítulos, todos in-
terligados historicamente na atual 
realidade municipal, mostrando 
o papel da ferrovia, construída a 
partir de 1910, e da exploração 
de minério que aqui refletia eco-
nomicamente o que acontecia no 
Brasil e no mundo naquela época, 
assim como o papel das mídias 
locais que se desenvolveram de 
maneira sistemática e perman-
ente após a Constituição de 1988”.

Ao lado de Maria Lúcia 
Guedes, ex-vereadora de Bru-
madinho e militante política 
e social, construiu uma bela 
história de amor e de solidar-
iedade política tendo como 
referência a vida e a esperança. 

Descanse em paz, Renato! 

Morre professor Renato Quintino

A C E S S E  O  S I T E  E  V E J A  A S
O P Ç Õ E S  D E  B O L S A S  E  D E S C O N T O S

P A R A  O  V E S T I B U L A R  E  P A R A
I N G R E S S O S  V I A  E N E M .

V E S T I B U L A R . F A C U L D A D E A S A . C O M . B R
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Plano de Reabilitação é Executado pela 
Mineral do Brasil

Mais uma vez com o intuito 
de reforçar sua responsabilidade 
com as pessoas e com o meio 
ambiente, a Mineral do Brasil 
Ltda coloca em prática um 
plano de reabilitação de áreas 
alteradas por sua atividade. 

As áreas de intervenção 
onde foram realizadas as ações 
encontram-se ao sul da Serra 
Três Irmãos, na microbacia 
do córrego Tijuco, afluente da 
bacia hidrográfica estadual do 
rio Paraopeba.

O plano de reabilitação 
foi executado pela empresa 
em atendimento ao projeto 
elaborado no mês de julho de 
2018, a partir de demanda 
levantada em audiência pública 
realizada na comunidade do 
Tejuco.

As técnicas utilizadas foram 
recomposição e reconformação 

Vale ressaltar que a empresa possui um viveiro de 
mudas de vegetação nativa, produzidas a partir de espécies 
resgatadas nas próprias áreas trabalhadas e da coleta de 
sementes. As mudas são posteriormente utilizadas nas 
ações de reabilitação das áreas alteradas.

topográfica da área, com 
introdução de topsoil, que é o solo 
da superfície, rico em matéria 
orgânica e microrganismos, 
reintrodução da cobertura 
vegetal do solo e reconstituição 
da flora, devolvendo assim 
características bem próximas a 
original. 

A reconstituição da flora 
foi realizada por meio de 
regeneração artificial, levando-
se em conta a composição 
florística da região, verificada 
através da realização de 
trabalho de campo. Foram 
utilizadas espécies chamadas 
de facilitadoras, com o intuito 
de elevar a oferta de alimentos 
e abrigo para os animais que 
habitam a área, além de espécies 
arbustivo-arbóreas, com a 
finalidade de enriquecer sua 
cobertura arbórea. 

Pode-se afirmar que o objetivo foi alcançado, sendo 
promovidas a reconformação topográfica das áreas 
trabalhadas, a reabilitação do solo e a reconstituição da 
flora com plantio de espécies nativas do cerrado, vegetação 
predominante nas áreas.

A Mineral do Brasil Ltda compromete-se a executar 
medidas de proteção e reabilitação ambiental, zelando 
pelos biomas e ecossistemas presentes no entorno das áreas 
onde são realizadas suas atividades. Informe Publicitário

Topsoil originário da área

Ações realizadas para plantio e demarcação deespaçamento

Viveiro da Mineral do Brasil

Mudas cultivadas no viveiro da Mineral do Brasil

Espécies nativas plantadas na área reabilitada 



Querido Papai Noel. Vários 
anos se passaram e eu perdi o jeito 
de escrever uma carta como esta. A 
primeira  delas eu tinha pouca idade 
e nas mãos, lápis, papel e uma bor-
racha que mais  amarrotava a folha, 
do que apagava os erros da escrita. 
A letra ainda em formação não obe-
decia uma linha reta, mas de forma 
torta, chegava até à sua moradia cla-
mando por um presente para a son-
hada noite. O senhor era a recompen-
sa viva a visitar tantas casas e quem 
sabe, realizar  tantos sonhos. Custava 
passar o ano,  garantindo notas na es-
cola, bom comportamento em casa. 
Eram pré-requisitos para recebermos 
os sonhados presentes. A egocentria 
infantil era perdoável. Não pensáva-
mos muito naqueles que não recebe-
riam nada porque nosso mundo era 
de fantasia.  Os tempos passaram e 
o senhor foi revelado por descuido 
ou por astúcia. Mas, chega o tempo 
para sair do colo do  faz de conta para 

Iniciamos mais um ano com o 
país ainda muito dividido por con-
ta da última disputa política para a 
presidência da república. Um novo 
ano de muitas indefinições neste mo-
mento, é claro, pois está se iniciando. 
E “o futuro a Deus pertence”. De um 
lado, os vencedores com expectativas 
muito elevadas de que tudo será dife-
rente, de que uma nova era na política 
brasileira estaria se iniciando agora. 
Do lado dos derrotados, uma sensa-
ção de tragédia e de que o pesadelo 
começa agora, com a implementação 
de ações, estratégias e políticas que 
representam um retrocesso civiliza-
tório. Arrisco ainda a dizer que as “ra-
posas velhas” da política, nos níveis 
nacional, estadual e municipal, os 
homens e mulheres habituados ao ex-
ercício cotidiano da política, apostam 
ainda que teremos um cenário “nem 
tanto à terra, nem tanto ao mar”, como 
meu amado e saudoso pai português 
gostava de repetir, usando esse velho 
ditado da “Terrinha” (Portugal).

Desde a Grégia Antiga, os estoi-
cos já nos ensinavam que as paixões 
não são boas companheiras dos em-

extremo valor e não é negociada em 
bolsas. Quem negocia não põe a mão 
no bolso, é uma moeda de troca com 
as digitais do portador. Não é vista por 
quem não quer enxergá-la e um cego 
da percepção da luz, vê como lucidez 
para o mundo que ela não vê. Sente 
e enaltece-a no gesto  para quem lhe 
oferece um braço  de guia. É a prova 
máxima, doa-se a quem se doa, não 
precisa conhecer. . Papai Noel é rara, 
mas, não é cara. Tem valor incalculável 
na consciência cristã.  A vida sem ela 
passa vazia, noites e dias e nas mais 
lindas manhãs. Ela deve estar presente 
no abrir dos olhos e ser o último mani-
festo  antes de dormir. Penso como são 
dias daqueles que não a tomam como 
referência. Papai Noel não pense 
encontra-la numa prateleira de lojas. 
Embora em desuso, ela nunca ficará 
em liquidação, é uma relíquia. Não per-
gunte àqueles que sempre valorizam ao 
máximo o pouco que fazem e reduzem 
a mínimo tudo alquilo que recebem. Por 
direito não serão merecedores de um 
digno respeito. Essas, carta e  crônica, 
Papai Noel, só existem por causa dela. 
Agradeço-lhe e sou-lhe grato. Agradeço 
se mereço que faça isso por mim.  Tra-
ga e traduza para quem desconhece o 
que significa a palavra mágica “GRA-
TIDÃO”.  É o maior presente da vida 
que fica, nem a morte pode apagar!

dos nas eleições. As condições atuais 
para esse pacto, presente em qualquer 
governo que conseguiu implementar 
sua agenda na gestão pública, é mín-
ima neste momento. A truculência, as 
agressões e os xingamentos, ou seja, 
o ódio na política não ajuda em nada 
na construção da nova Governança 
Pública, que os eleitos em 2018 pre-
cisarão para fazer valer suas promes-
sas de campanha em 2019. 

Ainda há muita gente que não 
percebeu que as eleições acabaram e 
agora a vida cotidiana se inicia, com 
uma nova gestão pública por acon-
tecer. Continuam se agredindo no 
WhatsApp e Facebook, como se pu-
déssemos viver, seja em Brumadinho, 
sejam em qualquer lugar do mundo 
que não sucumbiu à barbárie, que 
continua minimamente civilizado e 
não foi estilhaçado pelos conflitos ar-
mados, numa eterna “guerra de todos 
contra todos”. Espero, sinceramente, 
que nosso 2019 seja um Feliz Ano 
realmente novo, pois saudosismo e 
falta de noção de realidade podem 
trazer muitos estragos para a gestão 
pública.

PS: agradeço muitíssimo a opor-
tunidade de voltar a escrever para a 
comunidade de Brumadinho. Nesta 
cidade está meu coração. Devo à co-
munidade de Brumadinho muito do 
que aprendi na vida. Essa é minha 
modesta forma de dizer muito ob-
rigado a tudo que Brumadinho impri-
miu em mim desde a minha infância. 
Muito obrigado!

contar com o que se faz. De menino 
a projeto de rapaz, o tempo que pas-
sou, jaz. Uma lápide do saudosismo 
dorme nas lembranças das frases 
prontas: eu era feliz!  Um conceito 
para quem ainda não sabia o que era 
a felicidade com um umbigo caído há 
poucos anos. Hoje já não sonho com 
o senhor. Não tento dormir com os 
olhos abertos se mal consigo dormir, 
mesmo com os olhos fechados. Numa 
dessas noites pensei em lhe escrever 
e agora o faço. Aproveitando a época 
e reflexões mesmo que induzidas, 
faço também um pedido presente, 
da mais alta importância. Algo que 
subsidiava famílias fortalecia a união 
dos amigos, e, constantemente era 
pregada como conselho dos antigos. 
Implícita ou explicitamente citada, 
preciso dela para  escrever a crônica 
para o jornal da minha cidade.  Sem 
ela  como premissa, eu nunca conse-
gui escrever uma linha. Perdão, peço 
aos meus leitores por algumas vezes 
que não enviei as crônicas. Nunca 
me faltou-lhes a gratidão, às vezes a 
dor no coração impedia a doação seja 
plena. Se não for pleno, nada faço. A 
carta a ser enviada para o futuro Na-
tal era colada com lembranças e agra-
decimentos do último passado. Hoje 
o que lhe peço, é deixado de lado, 
junto com devido  reconhecimento. 

preendimentos da vida, sobretudo dos 
empreendimentos políticos. Há neste 
momento muita paixão em tudo o que 
se discute, compreende e se faz na 
política brasileira. Para muitos, esse 
é o contexto político contemporâneo, 
com sérios riscos para a democracia 
em diferentes partes do mundo. Um 
contexto movido pelo WhatsApp e 
pelo Facebook, no qual a adoração pe-
los iguais e o ódio pelos que pensam 
diferente é a tônica. Tudo isso movido 
por notícias sem muita conexão com a 
realidade, pelas chamadas fakenews. 
Sim, isso representa sérios riscos para 
a democracia, mas ainda vivemos no 
mundo real, não no mundo virtual, e 
é nele que acontece a gestão pública.

Nosso novo ano de 2019 ganhará 
realidade através da gestão pública. 
A transição da política, das eleições, 
para a gestão pública não é simplória, 
não é fácil, nem tampouco um as-
sunto semelhante àqueles do âmbito 
privado. Muitos comentaristas políti-
cos, alguns de forma deliberadamente 
perversa, outros por ingenuidade e 
despreparo, adoram dizer que “as 
contas públicas devem ser equilibra-
das como as contas da família, como 
as despesas da casa”. A gestão pública 
não se assemelha à gestão da vida fa-
miliar, nem tampouco se parece com 
a gestão empresarial privada. 

Gestão Pública se estabelece 
dentro da chamada Governança 
Pública. Ela acontece a partir da inter-
ação entre os poderes Executivo, Leg-
islativo, Judiciário e o poder cotidi-

Falta consciência  ou  pobreza de es-
pírito. Nunca poderia ser esquecida 
um segundo, que dirá, dias e dias. 
Peço-lhe que encontre o que não está 
mais em uso.  Presente nas guerras 
internas e externas, razão da morte 
de tanto amor, e quando falta,  sobra 
muita  dor. A  lacuna deixada é uma 
erosão irreversível tornando pessoas 
ainda mais,  pequenas. Pequenas no 
pensar, no agir e até mesmo no tratar. 
A amnésia visita minha casa e out-
ras tantas, falta cerne dos esquifes 
que se postam como santos. Peço-lhe 
quase um milagre.  Se fizer tal feito, 
agradeça de todos os jeitos atribuin-
do como milagre do Menino Jesus. 
Os reis Magos trouxeram para Êle de 
várias formas. Olha papai Noel, não 
procure o que peço pela  forma. Ela 
se transforma, vem através de gestos 
e atitudes. Impossível é caber numa 
palavra, tamanha  magnitude. Vem 
de Deus e a Êle devemos tanto, que 
deve muito mais, à sua Mãe Santa. 
Não tem preço que pague, e custa 
tão pouco. Vem numa mão amiga 
ao abrir mão de vaidades, orgulho 
e coisas fúteis destruidoras  da dig-
nidade. É possível ver e senti-la em 
irracionais e os humanos de qualquer 
idade. Vem num sorriso, ou numa 
gota de lágrima. Sai de um grito ou 
se prende no silêncio. É uma ação de 

ano da população, dos empresários, 
dos movimentos sociais, das comu-
nidades, etc., o poder da sociedade. 
Sem uma articulação e negociação 
entre esses diferentes poderes, ne-
nhum governo implementa aquilo que 
pregou na disputa política. Aquilo que 
pode parecer defeito no Brasil, o fato 
de “algumas leis pegarem e outras leis 
não”, é sinal de que nenhum governo 
em momento algum conseguiu geren-
ciar totalmente a vida de todos nós. E, 
ouso dizer, graças a Deus. 

A gestão total da vida só é pos-
sível, em parte, ou seja, de forma bas-
tante imperfeita, em ditaduras, tanto 
de direita quanto de esquerda. A vida 
escapa pela mãos, escapa das mãos 
dos gestores. A gestão pública é maté-
ria complexa, na qual boas intenções 
e ideias simplistas, quando implemen-
tadas, podem gerar verdadeiros desas-
tres públicos. Algumas das propostas 
políticas para 2019 implicam em uma 
gestão da vida íntima, da moralidade 
das famílias, da sexualidade, como se 
fosse possível que avançássemos para 
o passado e voltássemos a viver como 
na década de 1950. Resta combinar 
com os milhões de jovens brasileiros 
que voltaremos a viver como nos-
sos avós. Duvido que essa juventude 
aceite viver um “Feliz Ano Velho”.

Para que essa Governança Públi-
ca se consolide e a gestão pública 
aconteça no seu cotidiano é preciso 
algum tipo de pacto social, capaz de 
acomodar os diferentes interesses, tan-
to dos vencedores quanto dos derrota-
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No último dia 17 de dezembro foi realizado nas dependências da mina da 
Tejucana, atividade de sensibilização junto aos colaboradores da empresa 
para a correta separação e gestão dos resíduos recicláveis produzidos na 
mina - todos os meses a empresa realiza o recolhimento e encaminha à 
Associação de Catadores local (ASCAVAP). 

Por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Brumadinho (SEMA), Associação dos Catadores de Brumadinho 
(ASCAVAP - Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba) e YKS 
Consultoria, foi apresentado aos trabalhadores os tipos de resíduos e 
sua correta separação. Também foi apresentado o projeto: “Reciclando 
Sonhos”, desenvolvido na associação e que realiza a produção de sabão 
a partir do reaproveitamento do óleo de cozinha usado, gerando renda 
para os associados. Reforçando seu compromisso ambiental, a Tejucana 
Mineração aderiu ao projeto e realizará a coleta e doação semanal do 
seu óleo de cozinha usado.

Tejucana Mineração S.A

ATIVIDADE EM PARCERIA COM 
SEMA E ASCAVAP 

Informe Publicitário
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TENDÊNCIAS MASCULINAS PARA O 
VERÃO 2019

PEÇAS EM CORES 
NEON FLUORESCENTE

PEÇAS COM LISTRAS 
VERTICAIS

CAMISA COM BOTÕES
 ABERTOS

MEIAS LONGAS 
MASCULINAS

COR AMARELO 
MOSTARDA

SHORT CURTO 
MASCULINO

Mais um ano começando em 
grande estilo por aqui. Pra hoje ven-
ho separar o espaço para destacar um 
assunto muito pedido no blog e nas 
minhas redes sociais que com certeza 
vocês curtem demais quando aparece 
por aqui: Tendências Masculinas 
Verão 2019! 

Estão preparados? Separei umas 
das principais Tendências Masculi-
nas para Primavera Verão 2019, com 
diversas apostas para a Moda Mascu-
lina 2019!

Todo ano esperamos quais são 
as tendências que prometem bombar 
na Primavera Verão, então pra esse 
ano não vai ser diferente, selecionei 
algumas das Tendências Masculinas 
2019 que com certeza irão fazer bas-
tante sucesso pros dias mais quentes 
nos visuais masculinos. Mas enfim, 
bora conferir tudo!? 

Definitivamente, os anos 80 e 
90 estão cada vez mais vivos com 
suas tendências no mundão da moda, 
eu particularmente sou fã! O alvo da 
vez vem sendo a Cartela de Cores 
Fluorescentes (neon) dessas déca-
das, seja Verde, Laranja, Rosa, tipo 
aquelas canetas marca textos, sabe? 
Eu já aderir essa tendência! O legal 
é que além de um look com essas 
cores mais em evidencia, podemos 
também apostar em algum acessório 
nessa pegada neon, algo mais discre-

Essa é uma das minhas trends 
preferidas para o Verão, o legal é que 
podemos apostar na usabilidade de 
diversas formas, como nas Camisas, 
Acessórios, Camisetas, Calças, tudo 
que tenha a pegada do Listrado Vertical.

Seja estampado ou não, o Short 
Masculino mais curto é um item in-
dispensável para os dias mais quen-
tes, pois geralmente é produzido em 
material mais leve, dando um ar de 
fresco e conforto pro nosso dia a dia, 
com certeza vocês já estão ligados que 
já tem um tempo que essa peça vem 
permanecendo no visual masculino, 
seja pra curtir uma praia, piscina, ou 
até mesmo naqueles saidinhas mais 
tranquilas.

O que vocês acharam das 
tendências? Essas são apenas al-
gumas. Vou trazer muito mais no 
blog, então não deixe de conferir, 
pois toda semana tem post novo.

#ficaadica 

Consultor 
de Moda e 

Personal Stylist

Lucas Barcelos

contato@lucasbarcelos.com.br

to, mas ao mesmo tempo destacando 
o item como foco principal no look.

A meia de cano alto é uma 
peça que continua bem em alta 
para o visual masculino, com 
certeza vocês já repararam 
uma galera usando nas ruas, 
principalmente com uma mis-
tura de estilos, essa tendência 
promete continuar bombando 
em 2019.

Essa com certeza vocês já 
estão começando a reparar nas 
vitrines de algumas lojas.  A Cor 
Amarelo Mostarda ou Amarelo 
Fechado, vem sendo uma das 
grandes apostas de cores para a 
primavera verão 2019, chegou ca-
ladinha, mas já ganhou o seu es-
paço, pois é um tom bem versátil, 
podemos usar e combinar com di-
versas cores, como o preto, mar-
rom, azul, branco, enfim, uma 
variedade grande.

Essa é uma usabilidade que eu 
sempre curti, deixar a Camisa com 
2 ou 3 botões abertos na região 
do peito, seja estampada ou não, 
é uma baita ajuda pros dias mais 
quentes. Essa tendência fez maior 
sucesso fora do país, mas agora 
chega forte por aqui também.

Há um lugar onde havia 
cachoeira, bonita e saborosa 
de se curtir. Neste encanto, 
muitas matas, cavalos, bois, 
vacas, cachorros e até tatus se 
embaraçavam em nossos pés.

Havia um lugar onde 
ter infância era magnífico, 
esplendoroso. Quando era meio 
dia, ao longe ouvia-se várias 
explosões: eram as dinamites da 
mineradora ao longe. Lá, depois 
das explosões, uma fumaça 
marrom se via levantar.

Havia um lugar que se 
começava a estudar, conhecer e 
socializar-se com outros. Havia 
um lugar onde as decepções e os 
primeiros amores ocorriam.

Havia um lugar onde um 

rio passava e vários riachos o 
complementava.

Havia um lugar onde a 
silhueta da serra era a mãe 
magnifica magistral onde todos 
têm o ardor no coração quando 
partem e quando retornam.

Havia um lugar que eram 
vários mundos: os maravilhosos 
mundos do interior e o pitoresco 
e peculiar mundo da sede.

Havia um lugar que deu 
início a própria Minas Gerais, 
onde a parada do tropeiro era 
obrigatória.

Havia um lugar onde 
a traição fez história feito 
fundição: 7 sócios, sete chaves, 
um contrato e uma destruição.

Havia um lugar que não deu 
ouro, apenas umas pequenas mas 
lindas igrejas.

Havia um lugar onde a 
confusão de cultura e histórias 
de vias se fundem para formar 
um só povo.

Havia um lugar que ainda 
não sabia a grandeza que tinha. 
Não descobriu que quando parar 

HÁ UM LUGAR
Marciano Reis 

Mariano

marciano.mrm@gmail.com

Filósofo, 
Técnico em 

Agropecuária 
e Estudante 
de Direito. 

de deixar os representantes de 
si governarem para que os da 
cidade e pela cidade existirem 
tudo mudará.

Havia um lugar das vendinhas, 
das figuras emblemáticas, dos 
condomínios, das mineradoras, 
dos estrangeiros e dos nativos.

Havia um lugar?
Não. Há de haver, de ser, de 

existir
Existe tudo isso antes posto.
Existe mais: existe o 

mundo de cada um que vive e 
viveu neste mesmo lugar tão 
sofrido, tão elegante, tão rico, tão 
intelectualizado e tão massificado 
ao mesmo tempo.

Existe eu e você, existe mais, 
existe nossa fusão enquanto filhos 
de Brumadinho.

Parabéns jovem cidade de 
79 anos. Seus seios nos afagam, 
protege e nos coloca em missões à 
frente, para você, para mim, para 
todos nós.

Avante Brumadinho, avante 
nosso orgulho de aqui viver e ser: 
existir.

Em memória
José Xavier de Almeida    Filho, 

88 anos.
Falecimento sábado, 29 de 

dezembro de 2018.
  A Família:  Esposa Dona 

Valdevina, Os Filhos e Filhas, Noras 
e Genro e os 8 Netos, agradecem a 
todos que de uma forma direta ou 
indireta participaram deste momento 
difícil.

Aos Amigos, Parentes e               
Vizinhos, e em geral a Equipe da 
UPA e ao serviço de Ambulância.   

Agradecimento extensivo ao 
PSF do Bairro São Conrado, em es-
pecial ao Dr. Silveira Gomes –   ao 
atendimento do pessoal da Policlíni-
ca. A gentil atenção de sempre do Dr. 
Antônio Olavo, Dr. Bruno, Dr. Ed-
mar Carvalho.

Por fim, a inesquecível presença 
espiritual dos Ministros da Eucaris-
tia - Sag. Cor. de Jesus do Bairro São 
Conrado.

A família agradece a todos.



Jornalista,
Professor e 
Orientador

Universitário. 

Warley
 Lamounier

Professor de 
Educação 

Física.  
Registro Cref: 
017992 G/MG
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Festival de Dança 2018
Aconteceu, na noite de ontem, 19/12, no Teatro Municipal da 

Quadra de Esportes, o tão esperado Festival de Dança dos alunos 
da Secretaria de Esportes 2018. Sobre coordenação das Professoras 
Cynthia Queiroz, Vani Martins e do funcionário Lucas Barcelos, o 
evento contou com aproximadamente 600 pessoas, que lotaram as 
dependências do Teatro Municipal, para prestigiarem e apoiarem 
seus familiares e amigos.

O público, foi agraciado com um total de 24 apresentações, dentre 
elas: Ballet infantil, Contemporâneo e Moderno; Dança de salão; 
Dança do Ventre; Funk; Jazz Intermediário e Adulto; Medley; Rit-
mos e Zumba.

Para mim, ter vindo para a Secretaria de Esportes, foi uma grata 
surpresa em minha vida, pois jamais pensei que pudesse, como se-
cretário, proporcionar alegria, saúde, qualidade de vida e bem-estar 
para tantas pessoas. 

Hoje vejo, que o “esporte é muito mais do que o esporte”, pois 
envolve várias oportunidades de convívio social, diversidade, igual-
dade e respeito ao próximo.

Hoje, contamos com uma equipe homogênea, focada, onde cada 
um dá seu melhor e veste a camisa do esporte em Brumadinho, em 
prol apenas da população.

Queria dizer a vocês, funcionários da secretaria de esportes: 
“Sempre podem contar com o apoio e incentivo do Prefeito e o 

meu, para promovermos mais esporte, saúde e lazer, a todos os ci-
dadãos de nossa querida Brumadinho”.

Fechamos 2018 com casa cheia e chave de ouro, e, é a empolga-
ção, energia e elogios que recebemos durante todo o ano e princi-
palmente na noite de ontem, que nos dão mais forças e esperanças, 
de termos um 2019 ainda melhor, no que tange ao esporte em nosso 
município. Obrigado a todos, de coração!

1º Torneio Power Fitness 2018 Final da Copa Cidadão do 
Futuro 2018

Aconteceu, na manhã do sábado 
(08/12), nas dependências da Sec-
retaria de Esportes, o tão esperado 
Evento 1º Torneio Power Fitness 
Brumadinho 2018.

Divididos em duas categorias 
(Masculino e Feminino); 10 homens 
e 2 mulheres mediram força, resistên-
cia e agilidade, nas provas aplicadas 
no campeonato. Foram 6 provas na 
categoria Masculino e 4 provas na 
categoria Feminino.

Com novidades em algumas das 
provas, os atletas demonstraram bas-
tante força, concentração, empenho 
e dedicação, de modo a somarem o 
maior número possível de pontos, 
para conseguirem um lugar ao pódio.

Na categoria Feminino, a com-
petidora campeã foi Mariane Lousa-

Aconteceu, nos dias 08 e 09 de 
dezembro, a Copa Cidadão do Fu-
turo 2018.  No Sábado (08/12), as 
partidas foram realizadas no Está-
dio Ernestão (Campo de Brumadin-
ho), onde aconteceram as finais das 
categorias sub-11 e sub-13.

Na categoria Sub-11, a equipe 
do Brumadinho sagrou-se campeã, 
ao derrotar nos pênaltis (5 x 4), 
após empate no tempo normal por 0 
x 0, a equipe do Córrego do Feijão.  

Na categoria Sub-13, nova-
mente deu Brumadinho Futebol 
Clube, só que desta vez, a partida 
foi decidida no tempo normal (04 
x 01), frente a equipe do Córrego 
do Feijão.

Já no domingo (09/12), o fes-
tival da Copa Cidadão do Futuro 
2018, aconteceu no Estádio de Pal-
hano.  Participaram, nas categorias 
de 15 a 17 anos, as seguintes equi-
pes: 

- Amigos do Beto;
- Aranha;
- Casa Branca;
- Itaguaense;
- Marinhos;
- Palhano;
- Piedade.
Em partidas bastante disputa-

das, chegamos às seguintes finais:
Categoria Sub-15: 
Aranha 01 x 01 Casa Branca; 

Casa Branca sagrou-se campeã, 
vencendo nos pênaltis por 4 x 3. 

Categoria Sub-17: 
Amigos do Beto 02 x 02 Casa 

Branca; Amigos do Beto venceu 
nos pênaltis, pelo placar de 2 x 0.  

Além de premiações para as 
equipes campeãs e vice-campeãs, 
destacamos aqui os prêmios indi-

da. Em segundo, ficou a competidora 
Daniele Maria.

No Masculino, o grande campeão 
foi o Competidor Hudson Daniel, que 
venceu duas das 6 provas e foi o que 
obteve melhor média / pontuação geral. 
O Competidor Rodrigo Eustáquio, foi 
o vice-campeão e em Terceiro lugar, 
ficou o Competidor Daniel Rodrigues.

O Show à parte, ficou por conta 
das torcidas, que reuniram amigos e 
familiares dos competidores, que gri-
taram e motivaram a todo momento. 
Agradeço aos patrocinadores Maroto 
calçados e Ricardo Esportes, pelas ces-
tas e brindes.

O 1º Torneio Power Fitness, foi 
uma Realização da Liga Municipal de 
Desportos, com o total apoio da Secre-
taria de Esportes e da Prefeitura Mu-
nicipal de Brumadinho. 

Vale ressaltar, que o 1º torneio 
Power Fitness 2018, constava no plano 
de trabalho anual 2018, feito em janeiro 
pelo secretário de esportes Vanilson dos 
Santos, o presidente da Liga Anderson 
Magalhães e equipe.

Vitória do esporte, que só tende a 
crescer mais e mais na gestão Neném 
da Asa.

viduais: 
Categoria SUB- 15:
- Equipe Campeã: Núcleo 

Casa Branca;
- Equipe Vice-campeã: Núcleo 

do Aranha;

- Melhor jogador (a): Rafaela 
(Aranha);

- Melhor técnico: Varley (Ara-
nha);

- Melhor goleiro: Caíque (Ara-
nha);

Categoria SUB-17:
- Equipe Campeã: Amigos do 

Beto;
- Equipe Vice-campeã: Núcleo 

Casa Branca;
- Melhor jogador: Tiago Alba-

no (Piedade);
- Melhor técnico: Diego (Casa 

Branca);
- Melhor goleiro: Beto (Ami-

gos do Beto);
Ao final do Festival, o trio de 

arbitragem, composto por Douglas, 
Lucas e Rodrigo, receberam medal-
has pelo excelente desempenho no 
Evento.

Foi um dia festivo e divertido, 
com muitos jogos, lanches e pura 
diversão para a garotada e toda tor-
cida, que compareceu em peso, para 
prestigiar e torcer por sua equipe.  

É a Prefeitura Municipal de 
Brumadinho, juntamente com a 
Liga Municipal de Desportos de 
Brumadinho, na pessoa do Presi-
dente Anderson Magalhães, e a 
Secretaria de Esportes, Lazer e 
Eventos, buscando oportunizar o 
esporte a nossas crianças e jovens, 
em cada canto de nossa querida 
Brumadinho.

F o t o s :  P re f e i t u r a

F o t o s :  P re f e i t u r a
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Cachoeira da Jangada

Uma pequena caminhada, cerca 
de 1 hora, com caminho bem demar-
cado na estrada de chão é a forma de 
se chegar na Cachoeira da Jangada, 
mais uma beleza da natureza escon-
dida entre os vales de Brumadinho

A Pousada, l o -
ca l i zada  em Casa 
Branca, Brumadinho, 
oferece serviços de qual-
idade, com excelentes 
preços. Além da hosped-
agem, existe o serviço de 
day use e um restaurante 
com cardápio variado.

Sítio Histórico 
Quilombo do Sapé

Localizado no município de 
Brumadinho, o Quilombo preserva 
a cultura e as tradições da cultura        
Afrodescendente. Vá conhecer um 
pouco sobre a história de Minas 
Gerais.

Você empreendedor  
local fomente o Ecoturismo 
de Brumadinho. Vamos 
juntos nessa caminhada. 
Entre em contato e anuncie 
conosco. 

“É muito importante para todos nós de Brumadinho, e para os 
visitantes, apoiarmos e valorizarmos o Circuito EcoTurismo ”. 

“Este segmento que vem crescendo, cada dia mais, precisa de 
apoio e o que o Jornal Circuito Notícias vem fazendo é de grande 

valia!! Parabéns, Jornal Circuito Notícias”.

Marques Kennedy (Dolinha), Empresário e proprietário da
 pousada Alta Vista

VOCÊ EMPREENDEDOR ,
VALORIZE O 

ECOTURISMO

VALORIZE O 
ECOTURISMO

F o t o :  I e p h a

F o t o :  T h i a g o  M a f r a

Nossa Missão é fazer com que você se sinta em casa.
(31) 3575 - 3209 ou (31) 99554 - 4190(Whatsapp)

O Loteamento Maria José da Silva, torna público que requereu a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Bru-
madinho - SEMA a Licença  Ambiental Simplificada - LAS, para a atividade 
Loteamento de solo urbano e para fins exclusivos ou predominantemente 
residencial, localizado na Estrada Suzana/Barreiro, S/N, bairro Barreiro - 
Brumadinho/MG. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Anuncie 
aqui

Telefone: (31) 3571-3580

circuitonoticias@yahoo.com.br

A Fazenda dos Martins fica 
localizada na região de Marinhos, 
em Brumadinho, e é uma das 
habitações rurais mais antigas 
de Minas Gerais. Construída por 
escravos na primeira metade do 
século XVIII, a Fazenda possui 
muros de pedra seca, paredes 
e forros pintados ao estilo da       
época de sua construção.

O peso de sua existência, sua 
relação com um período contur-

bado da história e sua relação 
com a história do Brasil e Minas 
Gerais, fez com que ela fosse tom-
bada em 1977, com a inscrição no 
Livro do Tombo de Belas Artes. 
Após seu tombamento o casarão 
passou por diversas interven-
ções com o intuito de preservar e  
melhorar esse ambiente.

O casarão foi adquirido no 
início do século XX por Luís 
Pereira Campos e possui cerca 

de 64 alqueires distribuídos en-
tre a casa sede, os pátios (frontal 
e posterior), o curral de pedras, 
estábulo, ruínas de senzalas, 
roda d’água, usina, pomas e a 
horta.

O lugar encanta a todos 
que visitam com sua aparência 
e peso histórico. Visite o lugar, 
preserve e ajude a salvar os pou-
cos    lugares que representam 
momentos da história do país.  


