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Confira lançamento na página 07

Agora pode ser feito pelos Correios.

Uma boa notícia para contadores e para a popu-
lação em geral. Adquirir o seu certificado digital está
muito fácil e prático. Basta entrar em contato com a
Agência Central dos Correios e Telégrafos em Ara-
xá pelo telefone: 3662.6978 e agendar.

*Para Pessoa Fisica
*Pessoa Juridica
E se quiser se programar para não enfrentar filas,

basta ligar 3662.7685 e agendar.

Veja na página 08

CERTIFICAÇÃO  DIGITAL

O  dia 21 de agosto, marcou uma data importante na
história do rock no Brasil. Nesta data registramos 25 anos
sem o cantor Raul Seixas, certamente um dos maiores
ícones do rock nacional cujos sucessos vem sendo exe-
cutados sem interrupção por grandes grupos que o su-
cederam, contagiando gerações de todas as faixas etári-
as. Polêmico, contestado e admirado, Raul Santos Seixas
deixou um legado de musicas e conceitos que revelaram
sempre um ser humano em busca de respostas e de apri-
moramento como ser humano ainda que por caminhos
tortuosos e difíceis. Em meio a grandes contestações e
polêmicas Raul deixou um extenso tesouro musical a exem-
plo de “Tente outra Vez” que já teve sua releitura inclusi-
ve em versão sertaneja. Seu trabalho continua mais vivo
que nunca nos acordes de seus seguidores que o torna-
ram um ídolo eterno. Entre centenas de frases célebres
registramos duas para nossos leitores.

“ Prefiro ser louco em um mundo onde os normais
constroem bombas”.

“Nunca é tarde demais para recomeçar tudo de novo”.

A partir desta edição,
passa a fazer parte de
nossos colaboradores o
jornalista João Batista de
Freitas (foto), araxaen-
se, que reside em Cam-
pinas, casado com filha
de araxaenses e que,
mesmo longe, sempre

manteve estreitos laços de amor e afinidade por
nossa querida terra. Temos imensa satisfação de
contar com esta colaboração, não só pela amizade
que nos une, mas pela imensa capacidade e compe-
tência profissional que ele possui. Na coluna “Aqui,
ali e em qualquer lugar!”, o cronista vai abordar
temas diversos que certamente irão agradar e mui-
to aos nossos leitores. Confira na página 2

A data foi marcada por atividades culturais, so-
ciais  com muita harmonia e integração.  Elementos
naturais de uma cidade agradável de gente acolhe-
dora e altíssimo nível intelectual. A administração
municipal  comemorou o aniversário da cidade com
uma série de inaugurações todas voltadas para o bem
estar da população.  Paginas 17 e 18.

Aqui, ali e em
qualquer lugar! 25 anos sem
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A modelo Manuela Maneira (foto), de Araxá, co-
memorou seu aniversário em alto estilo e rodeada de
amigos e familiares. Confira essa e outras notícias na
coluna Comentários em Fronteiras. Paginas 4 e 5.

Um aniversário      muitoEspecial
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Expediente
EXEMPPLAR – O passado e o presente a serviço do futuro.
Decima Terceira  Edição -  Julho de 2014. Com fechamento de
matérias entre 15 de junho e 04 de agosto.
Diretor Responsável: Domingos Antunes Guimarães.
Propriedade de: DANTUGUI Comunicações  - Cx.Postal 37 –
Araxá MG.
Editoração: Leila Mara Mota
Impressão: Sempre Editora
Circulação: Araxá e Sacramento
Contatos: Publicidade – Assinaturas e Matérias
Em Araxá:  agilizza2@gmail.com – cel: 34. 9176.0220 (Tim) e
8807.0969 (Oi)
Artigos assinados, são de inteira responsabilidade daqueles que os
assinam. E não refletem necessariamente a nossa linha editorial.
Distribuição: O EXEMPPLAR é distribuído gratuitamente como
cortesia de nossos anunciantes, de forma dirigida.
ASSINATURAS: para aqueles que queiram receber ou enviar o
EXEMPPLAR para qualquer cidade dentro do território Nacio-
nal, temos uma assinatura anual ao preço de: R$50,00.

FORUM COMUNITÁRIO
O Presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador
Miguel Alves Ferreira Junior, convida para o Fórum
Comunitário.
DIA 08/09/2014 - LOCAL: Casa da Cidadania
HORÁRIO: 9 horas e 30 minutos
ASSUNTO: Legalização da Profissão dos MOTO –
TAXISTA NA CIDADE DE ARAXÁ.
PRESENÇAS:
- Representante da Prefeitura;
- Moto Taxistas;
- Secretário de Segurança Pública;
- Representante da Asttran;
- ACIA;
- Ministério Público;
- Representante da Associação dos Moto Taxistas;
- Orgãos fiscalizadores de Trânsito;
- Representante das policias Militar e Civil.
SOLICITAÇÃO : Vereador Sargento Amilton

CONVITE DA CAMARA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

Aqui, ali e em
qualquer lugar!

* João Batista de Freitas

Corria o final da dé-
cada de 60. Morar em
Araxá naquela época era
sempre estar um pouco
distante das novidades
das grandes cidades –
afinal, éramos apenas
pouco mais de 30 mil ha-
bitantes do interior. Mas
havia uma novidade: o
novo disco dos Beatles
(pelo menos para nós).
Abbey Road viria coroar
toda a maravilhosa car-
reira deste grupo inglês
que, na minha opinião,
ainda é o mais importan-
te de nossa geração, ao
lado do grupo nacional
“Os Mutantes”.

Naquele tempo não
havia internet, celulares,
transmissões de TV ao
vivo de shows ou outras
formas de comunicação.
Tínhamos – quando po-
díamos – de comprar o
disco, fosse LP ou com-
pacto e rodar nas nossas
vitrolas. Mas havia uma
novidade; meu amigo
José Antônio Rosa  ga-
nhara do pai um toca-dis-
cos portátil, que se usa-
va em qualquer lugar
com enormes pilhas –
bom para se fazer sere-
nata nas madrugadas de
clima ameno em Araxá.
E ele havia adquirido o
novo bolachão dos Bea-
tles, com aquele impo-
nente selo da Apple que
ostentava uma linda maçã
verde do lado A e do lado
B a mesma fruta, porém
cortada. Então nos reu-
níamos para curtir as fai-
xas maravilhosas em
som estéreo, o que nos
permitia ouvir as borbu-
lhas da maravilhosa
Octopu’s Garden, além
de outros arranjos inova-
dores do quarteto de Li-
verpool.

A maravilha começa-
va já pela capa histórica
do LP: John, Ringo, Paul
e George – nesta ordem

- atravessando a faixa de
pedestres na famosa rua de
Londres que também dá
nome ao disco dos quatro
jovens.

Mas havia outra novida-
de. Meu amigo Domingos,
da rádio Imbiára, jornalista
como eu, conseguira um
enorme gravador de rolo:
estava pronto o nosso mai-
or prazer. Ouvir e gravar
as músicas do nosso gru-
po – naquele tempo chamá-
vamos de conjunto – pre-
ferido: The Beatles.

As minhas favoritas
eram Something, segunda
faixa do lado A, Oh! Dar-
ling, Here Comes the Sun e
Mean Mr. Mustard – coin-
cidentemente duas delas de
autoria de George Harrison,
o compositor menor do
grupo. Hoje, efetuando
uma releitura do álbum,
penso que a maioria das
músicas são verdadeiros
clássicos, que embalam
velhas e novas gerações,
desde os mais românticos
até os roqueiros de plantão.

Lembro-me da primei-
ra música que gravei na fita
de rolo: curiosamente, do
álbum anterior, Revolver:
Here, There and Everywhe-
re, uma das baladas mais
românticas de toda a frutí-
fera obra beatleneana. E as-
sim, entre canções e mais
canções, passávamos as
tardes até o horário de jo-
gar futebol – pela manhã
íamos à escola.

O local mais comum
para as seções beatlesma-
níacas era na minha pró-
pria casa, situada à Rua
Perdizes, 136. Esta rua era
a penúltima da cidade, sen-
do a última a rua do Ga-
rimpo. Ainda não existia o
Bairro Alvorada, só cons-
truído depois. A nossa tur-
ma se limitava aos arredo-
res daquele local, mas se
concentrava principalmen-
te em um bar localizado na
esquina das ruas Uberaba

e Rio Branco. Ali era o
nosso “quartel-general”,
onde nos reuníamos para
marcar os jogos de fute-
bol, os treinamentos,
combinar as festinhas e
as sessões de cinema.

Foi ali mesmo que
fundamos o Internacional
Futebol Clube, que até
hoje existe e já foi cam-
peão da liga. Por falar na
Liga Araxaense de Fute-
bol – LAD -, meu pai,
Nicanor de Freitas, ex-
vereador já falecido, era
o seu presidente. Por al-
gum tempo trabalhei com
ele, o que me deu uma
base sólida de conheci-
mentos a respeito das re-
gras de futebol.

Mas voltando aos Be-
atles, já em 1970, a gran-
de notícia era a sua se-
paração e o lançamento
do último LP, gravado
anteriormente ao Abbey
Road, chamado Let It Be.
Mas, como em todo o
mundo, a separação do
grupo não fez com que
fossem esquecidos: mui-
to pelo contrário, por
conta da notícia houve
um avivamento e por
muitos e muitos anos, até
hoje, a banda é uma das
mais tocadas de todos os
tempos.

Bons anos setenta.
Música de qualidade,
muita pobreza, mas tam-
bém muita diversão. E
assim cada um foi se-
guindo sua vida, alguns
se mudando de nossa ter-
ra natal e buscando ou-
tros horizontes – às ve-
zes belo,  às vezes não
tão belo assim.

The Beatles

*João Batista de Freitas
é jornalista, araxaense, resi-
dente em Campinas/SP, ca-
sado com Maria Isabel Bor-
ges (filha de Araxaense), dois
filhos e uma neta, aposenta-
do da Caixa Econômica Fe-
deral, amante de música, fu-
tebol e saudosista – às vezes
do passado, muitas vezes de
Araxá.
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Antenado com os fatos
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Comentários sem fronteiras D. A . Guimarães

Formatura

Vale destacar aqui o Matheus ao lado de seu pai o profes-
sor Gustavo Borges de Uberaba  que se prepara para exercer
o duplo papel de pai com a vinda de mais um (a) filho(a).
Hajam expectativas e projetos para essa chegada.

No dia 22 de agosto aconteceu em Belo Horizonte a
colação de grau de Tomás Gaspar de Souza Lima, que
se formou em Administração de Empresas pela UFMG.
Na ocasião, Tomás foi recepcionado pelos pais Celso
Alexandre e Regina Gaspar, recebendo também o abra-
ço carinhoso da irmã recém formada em arquitetura
pela UFV. Não só pelas formaturas mas também pela
postura sempre carismática, ética  profissional e exem-
plar com que conduzem sua vida, levamos ao Celso e à
Regina nossos parabéns por tantas conquistas.

Especial em todos os sentidos. A começar pela comemoração antecipada. O aniversário foi dia 02 de
setembro, mas a comemoração foi feita no dia 30 de agosto em alto estilo, na chácara do ZIZA com
animação da banda PRASAMBAR. Especial porque marcou o niver  de Manuela Maneira filha dos
amigos Paulo Rogério (Cassia) Maneira  cujo convívio com a família vem de longa data. O carisma
dessa família, animada extrovertida e ligada em todos os sons e ritmos faz de tudo que realizam um
momento especial e por isso o aniversário não poderia ser diferente. Basta dar uma olhada nas fotos e
confirmar o alto astral.

Abrimos nossa coluna com nossa querida amiga Sandra Afonso de Cas-
tro em uma selfie com seu pai o Sr. Helvécio Afonso Botelho, que não preci-
sa de nenhuma palavra para traduzir o carinho e a emoção envolvidos neste
registro de puro amor.

Em homenagem ao mês dos pais... Ainda de pais...

Um aniversário muito especial...
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Comentários sem fronteiras D. A . Guimarães

Quem já assistiu ao show deste grupo sabe bem do que estamos
falando. Markão e sua Banda (foto), trazem nas veias a energia do
verdadeiro som, vocal e performance dos grandes expoente deste
ritimo vibrante que em Araxá possui um público cativo e vem reve-
lando grandes nomes e locais de apresentações. Um deles com cer-
teza é o Zyggy Bar recém inaugurado e que em breve estaremos
enfocando em uma de nossas edições. Aguardem para conferir.

Quem já teve a oportunidade de ouvir o CD quatro estações, da cantora Bete Borges da cidade de
Sacramento sabe do que estamos falando sobre seu talento e versatilidade musical. E quem não teve
ainda essa oportunidade vai ter muito em breve, já que depois de um grande trabalho de divulgação
que vem sendo feito pela gravadora e a cantora os shows começarão a vir como conseqüência e por
merecimento diga-se de passagem. Vale a pena conferir essa voz inconfundível que dá a cada
interpretação de suas canções uma versão personalizada.

Os rockeiros de plantão não podem
perder a abertura de um novo templo do
rock em Araxá. Trata-se da Moby Dick,
(foto)que será inaugurada no próximo dia
05  com nada mais nada menos que a
banda Bendz e promete revolucionar as
noites de Araxá. No dia 06 a show fica
por conta de Markão & Banda. Dois sho-
ws que por si só, definem a qualidade
musical que vai rolar na Moby Dick sem-
pre. A nova casa está situada na avenida
José Ananias de Aguiar, 82 no bairro fer-
tiza e o telefone para contato é
34.9189.1619.

talento, dedicação e muito trabalho pela frente
Bete Borges

uma estréia em alto estilo

Markão & Banda o DNA do verdadeiro rock

Moby Dick
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A Câmara de Vereado-
res de Araxá, no Alto Pa-
ranaíba, recebeu na manhã
do dia 1º de setembro, re-
presentantes do setor de
segurança pública da cida-
de, do poder executivo, do
judiciário, promotoria de
justiça de Minas Gerais e
comunidade, em um Fó-
rum Comunitário. Eles de-
bateram a situação do Par-
que do Cristo; fechado
desde fevereiro por força
de decreto da justiça em
Araxá, das praças de Ara-
xá e dos ginásios e qua-
dras esportivas, espalha-
das por todos os setores.

 Todos os vereadores
participaram do Fórum,
que era um pedido da
Mesa Diretora da Casa da
Cidadania, reforçado pela
solicitação do juiz de direi-
to, Renato Zupo. O fórum

Situação de praças, ginásios e do Parque do Cristo é
debatida Fórum Comunitário da Câmara

prefeito mais próximo à fala dele
em tamanho menor.

Informações coletadas na reunião vão ser parte de um documento, enviado ao executivo, para orientar as ações e melhorias

foi presido pelo vice-pre-
sidente da Casa Legislati-
va, Vereador Amilton Mar-
cos Moreira (Sargento
Amilton). O encontro co-
meçou com a apresentação
de diversas fotos, pelo ve-
reador Eustáquio Pereira,
autor de diversos requeri-
mentos na Casa, pedindo
reformas e manutenção
nesses locais.

Eustáquio questionou o
prefeito Jeová Moreira da
Costa, que estava presen-
te no Plenário Guilherme

Gotelip Neto, a respeito das
melhorias e soluções que
precisam ser encontradas.
O secretário de segurança
pública, Mauro da Silveira
Chaves, o comandante da
PM, Tenente Coronel Ar-
naldo Pereira, a promotora
de justiça, Mara Lúcia Sil-
va Dourado e os vereado-
res tiveram a oportunidade
de apresentar sugestões e
expor questionamentos a
respeito dos casos.

O mais preocupante,
segundo o juiz Renato

Zupo, é o Parque do Cris-
to. “Estamos discutindo es-
sas áreas de Araxá que es-
tão sendo subaproveitadas
ou não aproveitadas pelo
poder público. Estão viran-
do palco de vândalos e cri-
minosos. O Parque do
Cristo, a gente reeditou
uma portaria, solicitando
que o poder executivo to-
masse providências. Essas
providências foram toma-
das, mas não estão satisfa-
tórias. Isso foi colocado
aqui. Há a necessidade de
uma ação mais positiva por
parte do poder público
municipal, para cuidar do
Parque do Cristo, que é um
de nossos maiores cartões
postais”, disse.

Ao final, de acordo
com o juiz, chegou-se a
conclusão da necessidade,
de fomento as parcerias
público-privadas nas áre-
as públicas de Araxá, para
que grandes empresas ado-
tem esses espaços e cui-
dem deles. “Em paralelo,
na reforma dessas áreas,
na conservação delas, que
se utilizem nossos reedu-
candos, que estão lá à dis-
posição, querendo e pre-
cisando trabalhar. É um di-

reito do detento ter esse
trabalho. Ele diminui o tem-
po da pena, ele recebe por
isso. Através do Consep,
a gente obedecendo à ap-
tidão do reeducando e o
encaminhando ao merca-
do de trabalho. Ele pode
sim participar dessa refor-
ma das áreas públicas, in-
clusive do Parque do Cris-
to”, ressalta.

Sobre as críticas feitas
e problemas apontados, o
prefeito Jeová afirmou que
não entende isso como crí-

ticas e que o poder execu-
tivo já está buscando essas
soluções. “Eles agora acor-
daram para assumir essa
responsabilidade. Coisa que
nós já estamos fazendo pela
terceira vez em Araxá. Eu
provei na minha fala coi-

sas concretas. Agora,
através desse Fórum, a
gente está vendo que os
vereadores acordaram
para ver a responsabilida-
de e envolver com os
problemas que são os
desafios de uma adminis-
tração”, afirma.

Tudo quem foi apre-
sentado na Casa da Cida-
dania nesse encontro, se-
gundo Sargento Amilton,
está documentado e gra-
vado, e vai fazer parte de
um documento, que será
enviado ao poder execu-
tivo para orientar as ações
pontuais levantadas. “Foi
acertado um cronogra-
ma, por parte do execu-
tivo, para que nos mos-
tre resultados, do que foi
tratado hoje. Estipulamos
um prazo de 90 dias e no
dia quatro de dezembro,
quando nós iremos fazer
um novo fórum comuni-
tário, o executivo virá e
vai apresentar os resulta-
dos do que foi tratado
aqui, para que nós pos-
samos buscar a imediata
solução, principalmente
do Parque do Cristo e to-
dos os ginásios de Ara-
xá”, finaliza Amilton.
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Contatos para o Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba: 34.9176.0220 ou 8807.0969
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Agencia dos Correios em Araxá – Rua Mariano
de Ávila 389 – centro – Tel: 34.3662-6978.

Para 2015, as tarifas dos preços controlados pelo governo devem au-
mentar independentemente de quem seja eleito, devido ao represamento dos
preços nos setores de energia e combustíveis, segundo especialistas da
Fundação Getulio Vargas (FGV). A inflação desses setores impacta direta-
mente o consumidor, na atividade produtiva e no comércio, de acordo com
o coordenador da Área de Economia da FGV, João Batista Vilhena. “Esta-
mos em um quadro de incertezas. Alguns preços estão represados, especi-
almente nos setores de energia e petróleo, e isso não vai poder continuar
assim. Independentemente de quem seja eleito, teremos aumento dos pre-
ços públicos tarifados”, analisa.

Segundo Pedro Eugênio, idealizador do Busca Descontos, site que orga-
niza a Black Friday no Brasil, o e-commerce precisa a cada ano melhorar
suas ofertas para o período seguir em alta no calendário varejista. Para ele,
este ano o evento pode ser mais interessante aos consumidores porque
ainda há muito estoque encalhado em diversas varejistas. “As vendas do
varejo até agora não corresponderam às expectativas. Por isso, os lojistas
vão ter que fazer promoções mais agressivas para tentar diminuir o prejuí-
zo”. Para este ano, o Busca Descontos lançou uma página dedicada aos
usuários, para que deixem suas opiniões sobre o evento, que acontece no
dia 28 de novembro, indiquem produtos, ideias e promoções dos itens que
gostariam de comprar, além de fazerem reclamações.

Os pagamentos com cartões apresentaram alta de 16,3% no primeiro
semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, soman-
do R$ 455 bilhões, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Os pagamentos com
cartões de crédito somaram R$ 291 bilhões, alta de 13,5%, enquanto que os
pagamentos com cartões de débito totalizaram R$ 164 bilhões, uma alta de
21,6%. Em 2013, o faturamento do setor subiu 17,8%.

ALTA DE PREÇOS PÚBLICOS INDEPENDE DAS
ELEIÇÕES, DIZ FGV

ESTOQUE ENCALHADO PODE CONTRIBUIR PARA
O BLACK FRIDAY

PAGAMENTO COM CARTÕES CRESCE DOIS DÍGITOS
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Dona Adélia  – Araxá
Casa 2 quartos –
34.8838.7328, Sala, 2
banheiros, lavanderia
– Germinada – Preço:
160 mil reais. (34)
3662.2459.

Veredas  – Araxá
Casa 3 quartos –
34.8838.7328 Sendo
uma suíte, sala, cozi-
nha grande, copa, Jar-
dim de inverno, 2 va-
gas de garagem. Rua
Gildo Dutra 216m² de
área construída. Valor:
400 mil reais. (34)
3662.2459.

Arasol  – Araxá
Casa 3 quartos –
34.8838.7328, Com su-
ítes, 02 Salas, lote e 4
vagas para carros.
Construção sólida. Va-
lor: 350 mil reais.(34)
3662.2459.

Morada do Sol  –
Araxá - Casa 3 quar-
tos – 34.8838.7328,
Suite, Sala,cozinha,
copalavanderia, edícu-
la, closet, mais 2 quar-
tos de fundo com WC
e 5 vagas para carros.
Preço: 430 mil reais.
(34) 3662.2459.
Dona Adélia  – Araxá
- Casa 3 quartos –
34.8838.7328. Suite,
sala, cozinha lavande-
ria, área construída de
115m2. Preço: 200 mil
reais. (34) 3662.2459.

Solaris  – Araxá -
Casa 3 quartos –
34.8838.7328. Suite,
sala, copa, cozinha
grande, churrasquei-
ra. 300 m2 de área
construída com acaba-
mento de primeira. Pre-
ço: 640 mil reais. (34)

3662.2459.

EM UBERABA – Ven-
do apto em Uberaba,
semi-novo, todo mobi-
liado, (com móveis sob
medida),duplex com 2
salas, 2 banheiros, 2
quartos, cozinha, es-
critório, lavanderia ter-
raço e 2 vagas de ga-
ragem. Bairro Univer-
sitário – Valor:
R$270.000,00. Tratar:
(34) 9984.3159.

AREA CENTRAL –
ARAXÁ
Apto 2 quartos –
34.8838.7328. Suite,
sala,cozinha, lavande-
ria 2 vagas. 63m2 de
área construída.
Preço: 160 mil reais.
(34) 3662.2459.

VEREDAS DO BELVE-
DERE
Araxá - Terreno – (34)
9131.9799. Oportuni-
dade única. Area de
360 m2 – Valor:
R$65.000,00.

DIRETO COM O PRO-
PRIETÁRIO
Vende-se área de
30.000 m2 a 8 kms de
Araxá, só asfalto, na
Araxá/Uberlandia na
ponte do rio capiva-
ra. Toda cercada por
água e já com ener-
gia elétrica. - Valor:
R$1.200.000,00 –
Tratar com Pedro –
34.9986.2111 – Ara-
xá.

O P O R T U N I D A D E
RARA
Máquina para pintura

profissional semi-
nova marca TITAN 440
com acessórios. Pre-
ço de mercado
R$11.000,00 – Vendo
pela metade do preço.
34.9222.9881 –
8838.4959.

DORMITÓRIO EM
ARAXÁ
Passa-se um Dormitó-
rio completo (ponto e
mobiliário), funciona-
do, com 07 suítes à
rua Imbiaçá, 594. In-
teressados, tratar pe-
los telefones: 34.
3662.3767 –
3662.2390, com José
Murício.

ESTUFA – (VENDO)
para lanchonete e 01
frizzer (vertical –  (jun-
tos ou separados) –
Tratar pelos telefo-
nes: 34. 3661. 5709
ou 8845.1611, pelo te-
lefone: 3661.4558.

FRETES EM ARAXÁ
Tratar com Adolfo pelo
telefone 9108.2017.

GÔNDOLAS - VENDO
Vendo 03 gôndolas
em MDF em excelente
estado de conserva-
ção. Tratar com Bru-
no – ( 34) - 9915.82
99.

BALCÃO REFRIGE-
RADO
semi novo, Nunca foi
usado, preço a com-
binar. (34) 9915.8299.

BALCÃO EM MDF
Especial para um can-
to do ambiente. Preço
de ocasião, para de-
socupar espaço. Tra-
tar: (34) 9915.8299.

IMÓVEIS À VENDA
VENDO CASA EM ARAXÁ R$ 1.000.000,00
Terreno com 2.300 m2, área construída de 314 m2. Portão eletrônico,

jardim, garagem para 4 carros ( 2 cobertos),alpendre, sacada, 3 salas ( 2
conjugadas) com acabamento em gesso,armário para rouparia,cozinha, 4
quartos com armários sendo 1 suite com banheira de hidromassagem, ba-
nheiro social, lavabo. Dependência de funcionários completa, lavanderia
com varandão, porão. Maravilhosa área de lazer com piscina azulejada, 2
churrasqueiras com pia, banheiro e lavatório. Torneiras com água quente,
aquecedor solar,cisterna,canil, pomar com várias frutas e canteiros. Um
sítio na cidade! Apenas a 3 minutos do centro. Rua Dona Adélia Le-
llis, 180 – Bairro Fertiza.

Tratar pelo telefone: (34) 9987.9109.

CASAS DE ALUGUEL:
- RUA TIO ANIBAL, N° 58 – VILA SILVÉ-

RIA – 01 quarto, sala de estar, cozinha, ba-
nheiro social, área de serviço e entrada para
carro. R$ 650,00

- RUA ANTÔNIO LACERDA, N° 45 – VILA
SANTA RITA – 03 quartos, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, banheiro social, área de
serviço e garagem. R$ 650,00

- RUA ARGENTINA DE OLIVEIRA FER-
REIRA, N° 520 – FERTIZA – 03 quartos, sala,
cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem. R$ 680,00

- RUA ARAGUARI, N° 40 FUNDOS – SÃO
CRISTÓVÃO – 01 quarto, sala de estar, sala
de TV, cozinha, banheiro social, área de servi-
ço e garagem. R$ 750,00

- AV. DIVINO ALVES FERREIRA, N° 665 –
VILA ESTÂNCIA – 02 quartos, sala de estar,
cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem. R$ 750,00

- RUA BALTAZAR FERREIRA RIBEIRO,
N° 45 – SANTO ANTÔNIO – 01 quarto, sala de
estar, sala de jantar, cozinha, banheiro social,
área de serviço e garagem. R$ 800,00

- AV. PREFEITO ARACELY DE PAULA, N°
80 – FERTIZA – 04 quartos, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, banheiro social, área de
serviço, quarto nos fundos e garagem R$
800,00

- RUA NELITA GUIMARÃES, N° 140 –
SERRA MORENA – 02 quartos, sala de estar,
cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem. R$ 800,00

- AV. DAMASO DRUMMOND, N° 465 –
VILA GUIMARÃES – 03 quartos (sendo 1
suíte), sala, cozinha, banheiro social, área de
serviço e garagem para 02 carros. R$ 1.200,00

- PRAÇA GOVERNADOR VALADARES,
N° 81 – CENTRO - 03 quartos, sala, copa, co-
zinha com armario, escritorio, 02 banheiro so-
cial, area de serviço, varanda coberta, como-
do nos fundos com armário e dispensa. Gara-
gem para 02 carros. R$ 2.500,00

- RUA PADRE ANCHIETA, N° 120 – CEN-
TRO – 03 quartos (sendo 1 suíte), sala de es-
tar, cozinha, dispensa, banheiro social, sauna,
área de serviço, banheiro de empregada, cô-
modo dos fundos, sacada e garagem. R$
2.500,00

- AV. IMBIARA, N° 1203 – CENTRO – 03
quartos (sendo 1 suíte), sala de estar, sala de
TV, banheiro social, cozinha, área de serviço,
cozinha nos fundos, quarto nos fundos, área
de lazer e garagem. R$ 2.500,00

- RUA PADRE ANCHIETA, N° 124 – CEN-
TRO – 3 quartos (sendo 1suíte), closet, sala
de estar, sala de jantar, cozinha, , banheiro
social, área de serviço, quarto e banheiro de
serviço, área de lazer, área coberta nos fun-
dos, banheiro nos fundos e garagem. R$
3.200,00

Telefone (34) 3661-5683
E-mail: contato@minasimobiliaria.com.br

Fax (34) 3661-5683
Endereço Rua Padre Anchieta, 323 - Araxá - MG

CRECI - 4337 PJ

APARTAMENTOS DE ALUGUEL:
 - FLET – RUA MARIO CAMPOS, N° 208 –

APTO 11 – BLOCO 02 – CENTRO – quarto com
banheiro R$ 400,00 + COND R$ 50,00

- FLET – RUA MARIO CAMPOS, N° 208 –
APTO 16 – BLOCO 02 – CENTRO – quarto com
banheiro R$ 400,00 + COND R$ 50,00

- RUA FRANCISCO VERÇOSA, N° 260 APTO
201 – VILA SILVÉRIA – 03 qtos. (1 suíte e todos
com arm.), sala, copa, coz., banheiro social, área
de serviço, quarto com banheiro de serviço nos
fundos e garagem. R$ 1.000 + COND. 250,00

- PRAÇA CORONEL ADOLFO, N° 11 APTO
104 – CENTRO – 03 qtos.(1 suíte), sala estar,
wc social, coz., dispensa, a.s. e garagem. R$
1.500,00 + COND. 120,00

- RUA TOTONHO PEREIRA, N° 85 APTO 103
– SANTO ANTÔNIO – 03 quartos (sendo 1 suí-
te), closet, sala de estar, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sacada e garagem. R$
1.200,00 + COND. 120,00

- AV. ANTÔNIO RODRIGUES DA CUNHA
N°180 APTO 303, BAIRRO GUILHERMINA VIEI-
RA CHAER - 03 qtos. (1 suíte closet), sala estar,
sala jantar, cozinha, wc social, a.s., lavanderia,
área de lazer com espaço gourmet e garagem
para 02 carros. R$ 1.500,00 + cond 60,00

CÔMODOS COMERCIAIS DE ALUGUEL:
 - RUA PRES. OLEGARIO MARCIEL, N° 111 -

LOJA 57 – CENTRO         R$ 500,00 + COND R$
- AV .JOÃO PAULO II 409 - A:  04 SALAS A

R$ 650,00 (CADA)
02 SALAS FRENTE E FUNDO: R$ 800,00

(CADA) 
- RUA CAPITÃO JOSÉ PORFILHO – CENTRO

– R$ 720,00 (80m²)
- AV. DIVINO ALVES FERREIRA, N° 215 –

VILA ESTÂNCIA – R$ 750,00 
- - RUA PADRE ANCHIETA, N° 458 – CENTRO

– 02 quartos, sala de estar, cozinha, banheiro
social, área de serviço, cômodo nos fundos e
garagem. R$ 800,00 

- RUA PADRE ANCHIETA, N° 98 – CENTRO –
 R$ 850,00 + COND R$ 50,00

- RUA PADRE ANCHIETA, N° 120 A – CEN-
TRO –R$ 850,00 – COND R$ 50,00

-AV. JOÃO PAULO II N° 2475- ALVORADA –
300 m² de terreno e 80 m² de área
construída.  R$1000,00        

- AV. DANILO CUNHA N° 560, - 200 m²   R$
2.200,00

- AV.JOÃO PAULO II 409:  PARTE DE BAI-
XO: R$ 4500,00

(AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 427 – CENTRO
- ÁREA TOTAL 2300 M² SENDO 1500 DE ÁREA
CONSTRUÍDA).  R$10.000,00.

 
TERRENOS DE ALUGUEL:
 - RUA THIERES .  / - AV. JOÃO PAULO II –

PRÓXIMO A OXITRIL – R$ 1.800,00

VENDO CASA EM ARAXÁ - R$60.000,00
Bairro Boa Vista - 2 quartos,cozinha, lavanderia coberta, toda mura-

da. Area do terreno:200m². Rua Sebastião Gonçalves da silva,115-
(Antiga rua 13). Tratar:9987.9109.

Sem experiência, acima de 18 anos; ambos os
sexos; única empresa no mercado a  mais de 8 anos;
ganhos iniciais acima de R$1300,00 mais ajuda de custo
de R$1500,00 por produção. Despachamos o serviço
até sua casa. Férias anuais com acompanhante; plano
de carreira e prêmios por produção sem sorteios.

PRECISA-SE DE AGENTE
POSTAL PARA TRABALHO

EM CASA

Interessados ligar: 34.88315108
ou escrever para caixa postal 45

CEP:38183.970
(Falar com Márcia).

Informativo
Informamos a todos os anunciantes, assi-

nantes, leitores e público em geral, que as in-
formações contidas no caderno de classifica-
dos, são redigidas por seus próprios anuncian-
tes, sendo conteúdo e de sua veracidade. DAN-
TUGUI Comunicações

Anuncie aqui
8807-0969
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CENTRO -  Apto com 4 qtos sendo 1 suite – 2 banheiros – sala, copa, cozinha e lavanderia.
R$410.000,00.
CENTRO -  Apto com 4 qtos sendo 1 suite – 2 banheiros – sala, copa, cozinha e lavanderia.
Todo reformado.R$450.000,00
PADRE ALAOR  - Casa com 3 qtos sendo 2 suites,4 salas,cozinha, banheiro,lavanderia,
garagem coberta para 2 carros e mais 2 vagas. Nos fundos, edícula com 4 comodos mais
lavanderia e banheiro. 300 m2 de área construída. R$350.000,00.
CENTRO – Apto com 4 qtos com armários, sendo 1 suite, copa, cozinha, sala grande,banheiro,
lavanderia e varanda.Toda em tábua corrida e garagem para 1 carro. 200 m2 de área construída.
R$300.000,00.
JARDIM AMÉRICA -  2 Casas Germinadas – 74 m2 – R$125.000,00.
Trevo de Ibiá -  13,5 alqueires de terra, formada,cercada, com ponto de luz, água própria, a 10
kms do trevo de Ibiá ou entrada da Pratinha. R$750.000,00.
LOTEAMENTO – 18,7 hectares, 187.000 m2 algo em torno de 330 lotes de 360m2 ou 400
lotes de 240 m2 – R$ 4.350.000,00.
CENTRO – Apto com 3 qtos sendo 1 suite,closet,sala, copa, cozinha, banheiro,
lavanderia,garagem para 1 carro. – R$320.000,00.
CENTRO –  3 Aptos com 2 qtos, de 2 qtos,sala, cozinha, banheiro, lavanderia – R$140.000,00
cada.
CENTRO –   Apto com 2 qtos com 1 suíte, sala,copa, cozinha, banheiro, lavanderia –
R$200.000,00 .
CHÁCARAS –  A 14 kms do centro sendo 10 asfaltados e 4 de terra. Perto da Gameleira
Condominio “Recanto dos Coqueiros”.  A partir de R$40.000,00.
RESIDENCIAL SOLARIS – Casa com 3 qtos 1 suite, sala, copa/cozinha,banheiro, lavanderia,
garagem para 4 carros. 138 m2 de área construída.R$315.000,00
CAMUÁ – Casa com 4 qtos sendo 1 suite, banheiro, sala, cozinha e garagem. R$165.000,00
PADRE ALAOR – Casa 3 quartos sendo 2 suites, 4 salas, cozinha, lavanderia,Banho social.
Fundos: edícula com 4 comodos,mais lavanderia e banheiro, garagem para 2 carros. Terreno com
360 m2 sendo 300 m2 de área construída. – R$350.000,00
SOLARIS – Casa com 3 quartos, sendo 2 suites,sala grande, copa, cozinha, banheiro social,
varanda grande,churrasqueira, pé direito alto,acabamento de primeira. Portão eletrônico com
vídeo colorido, garagem sendo 270m2 de área construída e terreno de 450m2 – R$550.000,00.
Jardim Europa I – Casa com 3 quartos sendo 1 suite,sala, copa, cozinha, banheiro, lavanderia e
garagem. Area do terreno 305 m2 com área construída de 180m2 – R$430.000,00
VEREDAS -  – Casa com 4 quartos sendo 1 suite com armário, sala, copa, cozinha, banheiro,
garagem para 2 carros. Area do terreno 360 m2 com área construída de 233m2 – R$470.000,00
Recanto do Bosque  – Casa com 3 quartos sendo 1 suite, 2 salas, cozinha grande ,copa,lavanderia,
churrasqueira. Edícula com 3 quartos, banheiro e garagem – R$300.000,00
Santa Terezinha – Casa grande por R$600.000,00 -
BOCAINA – Casa com 4 qtos com 2 suites,aquecedor,sala, copa, cozinha, lavabo, garagem
para 4 carros. 240m2 de área construída – R$550.000,00
JARDIM EUROPA – Casa com3 qtos, 1 suite,sala, banheiro, copa/cozinha,lavanderia,garagem.
143m2 de área construída – R$330.000,00.
JARDIM EUROPA II – Casa com3 qtos, 1 suite,sala grande, copa/cozinha,lavanderia, dispen-
sa, banheiro e garagem. 200m2 de área construída – R$420.000,00.
JARDIM EUROPA II – Casa com3 qtos, 1 suite,sala, copa,cozinha,banheiro,
Lavanderia e garagem. 120m2 de área construída – R$270.000,00.
 Lotes Residenciais temos 2 próximo à Mergulho da Av. João Moreira Sales.

Rua Capitão Izidro 549 – Araxá MG.

Telefones: (34)
3664.8132 – 9222.9881
8838.4959- 9158.9866

Deixe para aqueles que te
amam o sentimento da sau-
dade e o exemplo de vida.
Os imprevistos e embaraços
ficam por nossa conta. Fu-
nerária São Domingos, cre-
dibilidade e confiança adqui-
ridos em mais de 20 anos
de trabalho voltados para
com  o respeito e a dignida-
de do ser humano.

Faça Seguro
da Funerária

São
Domingos
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30ª Festa dos Motoristas em Araxá
A abertura da 30ª Fes-

ta dos Motoristas foi
marcada por muita emo-
ção e alegria. Uma gran-
de quantidade de pessoas
compareceram a sede da
Associação de Apoio aos

Motoristas – Adesc para prestigiar o evento que teve como ponto de
partida a primeira missa do Tríduo comandado pelo Padre Sérgio Már-
cio de Oliveira, assessor pastoral da festa e que completou a 14ª  de
participação como responsável pela parte religiosa.

 “O Tríduo é uma preparação para o grande dia da festa que é no
domingo quando
acontece a Alvora-
da e a Carreata que
atrai centenas de
motoristas. São
três dias de cele-
brações em que
procuramos levar
ao motorista um
pouco de fé, reli-
giosidade e evan-
gelização”, afirma
padre Sérgio.

A Cia Valentina de Teatro apresentou uma
peça especialmente desenvolvida para a 30ª
Festa dos Motoristas de Araxá.

O diretor da Cia Valentina, Léo Ortiz,
explica que a produção da peça “Pequenas
Grandes Lembranças” teve toda a sua es-
trutura criativa feita a partir de histórias e
depoimentos de alguns motoristas de Ara-
xá. As histórias reais foram narradas pelos
motoristas  Flávio Augusto Laert, Jurandir
Moreira, Ernesto Rosa, Sr. Paulo e Antônio Cossão Filho que foram homenagea-
dos durante a Festa dos Motoristas.

Teatro conta histórias de caminhoneiros
na Festa dos Motoristas

A última atração da
abertura da 30ª Festa dos
Motoristas foi o show
com a dupla sertaneja João
Paulo e Victor Hugo. Os
jovens cantores araxaen-
ses mostraram todo o ta-
lento do artista da terra e
embalaram a festa com
lindas canções que agradaram o público presente.

A primeira noite da Festa dos Motoristas 2014 regis-
trou uma grande presença com mais de 500 pessoas. A
animação foi geral e os festeiros se emocionaram com o
sucesso do evento que pela primeira vez foi realizado na
sede da Associação de Apoio aos Motoristas – Adesc inau-
gurada no ano passado.

Dupla sertaneja araxaense embalou a
primeira noite da Festa dos Motoristas

A Orquestra Sanfônica é atração muito apreciada pelo
araxaenses prova disto é que o grupo se apresentou em
Araxá pela quinta vez. O músico José Edmundo Gutti diz
que a Orquestra Sanfônica sempre foi muito bem recebida
na cidade e mais uma vez o show foi fantástico devido a
participação do público.

Orquestra Sanfônica direto de São Paulo para a Festa dos Motoristas

O grupo goiano Os Considerados foi uma das atrações da
sexta-feira, dia  8, na 30ª Festa dos Motoristas. O grupo
tradicional de Catira da cidade de Silvânia/GO ainda presen-
teou o público araxaense com mais duas belas apresenta-
ções: as mulheres do grupo feminino As Consideradas e a
garotada do grupo infantil Sangue Novo também alegraram

o público.
E não ficou só nisso não.

Ainda teve o show com a dupla
sertaneja João Regis e Renan.
Os cantores acompanham o
grupo Os Considerados e com
um repertório bastante dançan-
te empolgou o público.

O ritmo forte da Catira deu o tom do 2º dia
da Festa dos Motoristas

A vida é feita de histórias e a emoção de um ca-
minhoneiro de Araxá sempre é motivo para reveren-
ciar São Cristovão o padroeiro dos motoristas. A 30ª
Festa dos Motoristas registrou o milagre que acon-
teceu na vida do senhor Paulo José Maximiano o
conhecido Paulinho do São Geraldo.

Ele tem 72 anos, começou a trabalhar como ca-
minhoneiro em 1962 e é um dos fundadores da tra-
dicional Festa dos Motoristas de Araxá. Senhor Pau-
linho como é chamado é a prova viva de um verda-
deiro milagre que ele credita a São Cristóvão milagre
esse contado na festa emocionando à todos.

A emocionante história do milagre
que salvou o caminhoneiro Paulo foi

contada na Festa dos Motoristas

O show com o grupo Jovens Violeiros de Araxá
não deixou dúvidas de que o artista araxaense é real-
mente muito talentoso. A 30ª Festa dos Motoristas abriu
mais espaço para os ‘pratas da casa’ e desfilou no seu
palco uma das atrações da Escola Municipal de Músi-
ca Maestro Elias Porfírio de Azevedo ligada a Fundação Cultural Calmon Barreto.

Os músicos Erasmo, Renata, Lucas e Vinícius fizeram o público relembrar gran-
des clássicos da música sertaneja e sucessos da música raiz.

Entre as ilustres presenças na Festa dos Motoristas esteve à presidente da Funda-
ção Cultural Calmon Barreto, Débora Arantes Afonso. Ela fez questão de prestigiar o
evento e também acompanhou a apresentação dos Jovens Violeiros.

Festa dos Motoristas recebe o
talento dos Jovens Violeiros   
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A Associação de Apoio aos Moto-
ristas – Adesc lançou um livro onde
registrou a memória dos 30 anos da
Festa dos Motoristas de Araxá. Os
exemplares foram distribuídos gratui-
tamente na noite do dia 9, quando tam-
bém aconteceu a premiação do con-
curso frases de para-choque.

O livro conta que a Festa dos Mo-
toristas, em louvor a São Cristóvão,
começou em Araxá em 1985 com a
participação de moradores dos bair-
ros Santa Luzia e São Cristóvão que
viram a necessidade de uma capela nas imediações e então começaram a pro-
mover festas para angariar fundos para a construção.

A Adesc foi criada em 1996 e no ano seguinte se consolidou a parceria com
o Sindicado dos Motoristas para orientar e auxiliar os festeiros na programa-
ção, organização e realização da Festa dos Motoristas. Desde então teve início
o incansável trabalho para viabilizar a tão sonhada sede para a instituição que
em 1997 foi considerada de Utilidade Pública Municipal.

Com o título Festa dos Motoristas tradição e cultura - Memória dos 30 anos
da Festa dos Motoristas de Araxá, o livro traz um amplo acervo de fotos de
praticamente todas as edições da festa e também uma galeria de homenagem
aos festeiros. O evento deste ano entra como uma importante etapa da história
da festa, pois foi a primeira vez em que toda a programação foi realizada na
sede própria da Adesc inaugurada em 2013 na Alameda da Liberdade em frente
a av. Tancredo Neves, em Araxá.

A vice-presidente da Associação de Apoio aos Motoristas – Adesc, Dona
Nilza Franco, e a Administradora de Empresas Simone Maria de Araújo, propri-
etária da Pensare - Projetos, Assessoria e Consultoria, exibiram com orgulho e
alegria o livro após a sua distribuição.

Adesc lança livro com a história dos 30 anos da
Festa dos Motoristas

Francisco Zambroti foi o grande vencedor do concurso com a frase: “A solidão da
estrada fez de mim o seu abrigo, mas minha alegria é saber que vou voltar para casa”.

A dona Marlene Maria Martins  ficou com o segundo lugar com a frase: “Carrego
no meu coração a saudade da minha família, mas a estrada é minha vida”.

Ela foi representada pelo filho
Adilson Moura Borges foi o terceiro colocado com a frase: “Meu bruto só cria asas

quando vai pro rumo de casa”.

Frases de Para-choque vencedoras

A dupla sertaneja Os Truta da Viola, forma-
da pelos músicos araxaenses Luís Carlos e Sil-
vinho, encerram a parte musical da 30ª Festa
dos Motoristas de Araxá na noite de sábado dia
9..

O ‘Palhacim Doidim’ e sua família formada
pela esposa a ‘Bruxa da Minha Mulher’ e os

filhos a ‘Bruxinha Melequeta’, o ‘Boy Gay’ e a ‘Franguinha Amarelinha’
animaram a criançada e interagiram com o público em geral. O palhaço
vivido pelo caminhoneiro Marcelo Mastroiani se emocionou com a recep-
tividade que teve em Araxá e agradeceu aos organizadores da Festa dos
Motoristas pela oportunidade.

A equipe de cozinheiras também deu um verdadeiro show com o pre-
paro de deliciosos caldos de feijão e galinha, além do torresmo com man-
dioca, tudo isso que serviu como um aquecimento para a preparação do
super almoço de domingo.

Dupla de Araxá encerra os shows da 30ª Festa dos Motoristas

A Festa dos Motoristas 2014 chegou
ao seu final com uma programação muito
especial no domingo, 10. O último dia de
festa começou bem cedinho com a Alvo-
rada tendo início pontualmente às 6h. A Car-
reata foi um grande sucesso como sempre
e reuniu cerca de mil veículos.

A vice-presidente da Associação de
Apoio aos Motoristas, dona Nilza Franco,
diz que a 30ª Festa dos Motoristas foi um
grande sucesso. Segundo ela, tanto a programação religiosa como a festiva conseguiram
agradar ao público presente que compareceu em um número bastante satisfatório.

“Tivemos toda a programação sendo executada sem nenhum problema e não foram
registrados nenhum incidente”, afirma dona Nilza.

Os organizadores da 30ª Festa dos Motoristas calculam que mais de 20 mil pessoas
participaram do evento ao longo dos quatro dias de festa. “A Alvorada foi bastante pres-
tigiada e o café da manhã servido no Sest/Senat contou com a presença de muitas
pessoas. A Carreata novamente foi um grande sucesso com cerca de mil veículos pre-
sentes e a sede da Adesc recebeu em média 600 pessoas por dia”, disse a vice presidente.

Ela faz questão de agradecer a todos que colaboraram para a realização da Festa dos
Motoristas 2014. “Gostaria de registrar o nossa agradecimento especial aos patrocinado-
res e ao público que prestigiou a festa. O pessoal da cozinha que trabalhou voluntariamen-

te foi muito importante, assim
como toda a equipe da comis-
são organizadora que trabalhou
incansavelmente para o suces-
so do evento. O nosso reco-
nhecimento e obrigado a to-
dos”, conclui dona Nilza.

Carreata da 30ª Festa dos Motoristas atraiu cerca de mil veículos

O público se despediu da 30ª
Festa dos Motoristas saborean-
do um delicioso almoço servido
no domingo, 10, na sede da
Adesc, logo após o encerramen-
to da Carreata. O tradicional al-
moço que é servido anualmente
sempre no último dia da Festa dos
Motoristas teve uma participação
maciça dos festeiros, motoristas e do público em geral.

A organização da 30ª Festa dos Motoristas fez questão de convidar
varias entidades filantrópicas para participarem do evento levando seus
internos para as festividades. A Adesc viabilizou um espaço exclusivo
para receber idosos e deficientes físicos, além de disponibilizar trans-
porte gratuito para busca-los e leva-los.

Os internos do Lar Ebenezer participaram do almoço da Festa dos
Motoristas e ocuparam um lugar especialmente reservado para eles. A
cuidadora de idosos Cleonice da Silva Rodrigues diz que 10 internos
participaram da festa e ficaram muito felizes. “A interação dos idosos
com o pessoal da Festa dos Motoristas é muito importante para eles é
uma oportunidade de saírem um pouco e mudarem a rotina”, avalia
Cleonice.

A 30ª Festa dos Motoristas foi uma promoção da Associação de
Proteção aos Motoristas – Adesc e Sindicato dos Motoristas. A festa foi
patrocinada através da Lei Rouanet de Incentivo a Cultura pela CBMM
e Bem Brasil.

Despedida da 30ª Festa dos Motoristas teve arroz
com galinha
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Vereadores participam de lançamento da
incubadora de empresas do Cefet, em Araxá

Fique por dentro da Camara Municipal de Araxá

Evento aconteceu no Centro de Formação Profissional Júlio Dário, nas salas da Uaitec

Aconteceu na manhã
de 21 de agosto, nas salas
da Universidade Aberta e
Integrada de Minas Gerais
(Uaitec), no Centro de
Formação Profissional Jú-
lio Dário, o lançamento do
edital da Nascente Incuba-
dora de Empresas do Cen-
tro Federal de Ensino Tec-
nológico de Minas Gerais

(Cefet-MG). O evento reu-
niu representantes da dire-
ção do Cefet, membros da
Uaitec e do Centro Júlio
Dário, parceiro da iniciati-
va, poder público munici-
pal, estudantes, Uniaraxá,
imprensa e outros convi-
dados.

Da Câmara de Verea-
dores, participaram o 1º
secretário da Mesa Dire-
tora da Casa da Cidadania,
Eustáquio Pereira, e os
vereadores José Maria Le-
mos Junior (Juninho da
Farmácia) e Marcílio Fa-
ria (Marcílio da Prefeitu-
ra). O vereador Alexandre
Carneiro de Paula, não
pode estar presente, mas
enviou seu representante,
o assessor de gabinete,
Valdir Carlos.

 A incubadora de em-
presas vai permitir a em-

presas novas, que
não tem condições
de se firmar no
mercado, em ter
um ambiente e uma
assessoria técnica e
de escritório, para
que elas passem esse está-
gio inicial, um tanto quanto
difícil nesse sistema de ini-
ciação, conforme explica

Henrique
José Ave-
lar, diretor
do Cefet/
Araxá.

 “ É
um perío-
do de dois
anos. Du-

rante esse tempo a empresa
vai desenvolver o produto
deles, que tem que ser dá
área tecnológica. Tem que
ter um sentido de inovação,
envolvendo a parte de tec-
nologia, não necessariamen-
te na eletrônica. Ai empresa
tem esse prazo, em que vai
ter esse suporte para ter fô-
lego para se firmar no mer-
cado”, disse.

O edital fica
aberto para ins-
crições de 21 de
agosto até 21 de
setembro. Logo
após tem o pe-
ríodo de avalia-
ção dos projetos
e em outubro elas são incu-
badas dentro do programa
apresentado. A incubadora foi
lançada em outra ocasião em
Araxá, mas segundo Ronal-
do Ferreira Machado, geren-

te da Nascente Incubadora
de Empresas do Cefet/MG,
ele ficou desativado e está
sendo retomado nessa par-
ceria com o Centro Júlio
Dário.

“O edital público está
sendo lançado no site do
Cefet, no site da Nascente
e a partir desse edital, as
empresas interessadas tem
uma série de condições a
seguir. Tem que apresen-
tar o plano de trabalho, de-
pois tem uma apresentação
oral. A partir dessas análi-
ses, por critério de pontu-
ação, as empresas são es-
colhidas. Ai iniciasse o pro-
cesso de residência, que
pode ser o de pré-incuba-
ção, que é de um ano, ou
de incubação, que é de até
dois anos. Estamos lançan-
do espaço para quatro em-

presas, se forem projetos
de incubação, entrarão
dois, se for pré, poderão
entrar até quatro”, finaliza.

 Ascom Câmara de
Vereadores de Araxá

Vereadores participam de posse
dos novos secretários de

esportes e de saúde
Carlos Alberto Ferreira, Marcílio Faria e Credinéia

Santos estiveram na solenidade

Foram empossados no final da tarde do dia 11 de agosto em solenidade reali-
zada no Teatro Municipal de Araxá, no Alto Paranaíba, os novos secretários
municipais do governo Jeová Moreira da Costa, para as pastas da saúde e a de
esportes e juventude.

Na saúde, assume o médico João Batista Arantes da Silva, que fica no lugar
da vice-prefeita Edna Castro deixa a pasta para se dedicar a campanha política. E
nos esportes está Willians Batista, treinador e jogador profissional, que fica na
vaga ocupada por 14 dias, pelo advogado Daniel Rosa, na interinidade do presi-
dente da Câmara de Araxá, Miguel Junior.

A Câmara de Araxá foi representada no evento pelos vereadores Carlos Alber-
to Ferreira (Professor Cachoeira), líder da bancada governista e que ocupou
cadeira na mesa de autoridades, pelo líder da bancada petista, Marcílio Faria e
pela vereadora Credinéia Maria dos Santos (Néia da Uninorte).

Willians Batista Freire tem 52 anos e nasceu em Conceição da Barra, no Espí-
rito Santo. É técnico de futebol formado pela Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), atuou em diversos clubes profissionais do país e chegou à Araxá em
1987, quando jogou no Araxá Esporte Clube.

Ele assume a cadeira de secretário e afirma ser um cargo onde a confiança é
mutua. “Quero agradecer a confiança em mim depositada e espero contar com o
apoio dos colegas secretários, dos vereadores e todos os servidores municipais.
Não poderia negar em dar minha contribuição ao serviço público do município.
Trata-se de um cargo de confiança do prefeito, e a confiança nesse caso, é de
mão dupla. Ele confiou em mim para ajudá-lo e eu confio nele para nos apoiar no
que precisa para fazer funcionar as coisas na secretaria”, ressalta.

João Batista Arantes é natural de Santa Vitória, Minas Gerais e é médico
oftalmologista, formado pela faculdade de medicina do Triângulo Mineiro, atual
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba (MG), além de
diversas outras formações na área. Foi secretário de saúde, vice-prefeito e pre-
feito da cidade de Ituiutaba (MG) e atualmente é diretor médico e clínico e chefe
da residência médica da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Ao assumir o cargo, o novo gestor afirmou que para se ter um bom desem-
penho no cargo, contar com apoios é extremamente necessário. “Hoje em dia a
saúde pública é muito diferente da que eu exerci nos anos 80. Hoje nós temos um
grupo de apoio da parte da sociedade, capitaneado pelos conselhos municipais,
que tem uma representatividade muito grande e que nos auxiliara, seguramente,
nas nossas decisões”, finaliza.

 Ascom Câmara de Vereadores de Araxá

Vereador Fabiano ressalta
urgência de reforma no CAIC

Ao ocupar a tribuna na última reunião ordinária
da Câmara Municipal, Fabiano ressaltou a necessi-
dade de uma reforma geral nas dependências físicas
da Escola Municipal Professora Leonilda Montan-
don, mais conhecida por CAIC. Inaugurada há 20
anos, a escola se apresenta em condições precárias
que demandam investimentos do poder público mu-
nicipal.

Várias imagens foram exibidas durante o pro-
nunciamento do vereador.

Funcionários e alunos convivem com infiltrações, vazamentos,ferrugens e móveis
sucateados pela escola. Outra preocupação é a presença de pombos, colocando em
risco a saúde pública.

Uma educação de qualidade não se proporciona somente com a dedicação de
professores competentes, oferta de material didático e merenda escolar.  Uma escola
com estrutura física bem conservada deve ser vista como um exemplo de cidadania
que deve ser passado aos educandos. E cabe ao Executivo, realizar esta tarefa.

O vereador Fabiano apresentou requerimento solicitando ao secretário municipal
de Educação, Vicente Donizetti da Silva, priorizar recursos para uma ampla reforma no
local, em respeito à comunidade escolar que é referência no setor Norte da cidade.
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Sacramento comemora seus 194 anos com muita
cultura progresso e desenvolvimento social

A cidade de Sacramento
comemorou neste mês de
agosto seus 194 anos. Fa-
mosa por sua gente acolhe-
dora e de alto nível cultural,

Administração confere a mais alta
honraria municipal a sete personalidades

Sacramento come-
morou seus 194 anos. O
início das festividades
aconteceu com uma
missa em Ação de Gra-
ças, celebrada na igreja
Matriz de Nossa Senho-
ra da Abadia. Na opor-
tunidade, o chefe do
Executivo fez uma ora-
ção à Nossa Senhora do
Patrocínio do Santíssi-
mo Sacramento, pedin-
do proteção. “Estamos
realizando um governo
para melhorar cada vez
mais a qualidade de vida.
Temos entraves sim,
mas graças à dedicação
do sacramentano, que
abraça nossos projetos,
hoje temos uma Sacra-
mento muito melhor”,
disse, lembrando da co-
leta seletiva do lixo, que
teve adesão da popula-
ção. Sempre em posição
de reverência à padroei-
ra da cidade, o prefeito
finalizou a aclamando, e
pedindo proteção à fa-
mília sacramentana.

Dando continuidade
às festividades, Bruno
Cordeiro condecorou

Comunidade é
presenteada com
entrega de obras
O prefeito Bru-

no Cordeiro, dan-
do continuidade à
semana de come-
moração pelo ani-
versário de 194
anos de Sacra-
mento, inaugurou
a reforma e subs-
tituição da ilumi-
nação da praça
“Cláudio Ferraz”,
no Alto Santa
Cruz. Para Teresa
Ferraz da Silva,
carinhosamente
chamada de dona
Teresinha, foi um
grande ganho
para a comunida-
de, que agora tem a “responsabilidade de cuidar do local.”

O chefe do Executivo destacou que a praça agora ficou
mais segura com a iluminação, e com a arborização vai ficar
muito mais bonita. “Ficamos felizes de entregar esta obra,
pois a praça tem que estar adequada para receber as famí-
lias. O parquinho já está sendo preparado, o que vai permi-
tir este encontro de toda a comunidade para ver a nossa
Sacramento. Olha o quão linda é nossa cidade”, disse apon-
tando para a panorâmica que aquele ponto permite visua-
lizar. O prefeito ainda parabenizou o trabalho de toda a
equipe de servidores envolvidos naquele trabalho. “Tudo
isto que estão vendo, é mérito de nossos servidores da
Superintendência de Obras e Serviços Urbanos”, pontuou,
se dirigindo ao titular da pasta, Lélio Aparecido de Souza.

A dona de casa Luciana Borges Vilas Boas, moradora
do Alto Santa Cruz,  disse que foi um grande presente para
a comunidade, e que agora, cabe a cada um preservar. “Li-
dar com pessoas é difícil, mas tudo começa em casa. Temos
que orientar nossos filhos, para que não quebrem nada,
para que possamos desfrutar desta benfeitoria. Agora, te-
mos segurança, e um local muito acolhedor e bonito para
encontrar amigos e conversar. Ver nossos filhos correndo
e brincando com segurança. Não podemos deixar isto aca-
bar com atos de vandalismo”, observou Luciana.

Em seguida, o missionário redentorista Eugênio Antô-
nio Bizinoto dirigiu suas bênçãos, primeiro à praça, e de-
pois a toda cidade de Sacramento e seu povo.

Há 18 anos – Acompanhado do vice-prefeito e supe-
rintendente de Saúde, Geraldo Majela Carvalho, e verea-
dores, o prefeito Bruno Cordeiro se dirigiu à praça Franklin
Vieira, no bairro Perpétuo Socorro, onde inaugurou a am-
pliação da Escola Municipal “Dr. João Cordeiro”; e da Aca-
demia ao Ar Livre “Profª Eleusa Aparecida Pontes”. O pre-
feito assinou ainda a Ordem de Serviço para a Construção
do Salão Comunitário “Salmerão de Paula Soares”. A presi-
denta da Associação Comunitária Perpétuo Socorro, Iza-
bel Cristina Pansani, estava radiante. “Esperamos a cons-
trução deste salão comunitário há mais de 18 anos. É um
sonho de todos os moradores daqui, pois agora podere-
mos desenvolver inúmeros trabalhos junto à comunida-
de”, comemorou.

Bruno Cordeiro mais uma vez pediu que o missionário
redentorista Eugênio mais uma vez abençoasse cada local
inaugurado naquele bairro. “Este é um sonho antigo. Mu-
rar, ampliar as salas de aula, dar segurança aos nossos
alunos e professores. Afinal, uma grande conquista nossa
junto ao governo do Estado. A Educação é o pilar da soci-
edade; da família”, disse o chefe do Executivo durante a
inauguração da ampliação da Escola Municipal “Dr. João
Cordeiro”.

Depois das inaugurações, o prefeito caminhou pelas
ruas da comunidade do Perpétuo Socorro, enquanto Feli-
pe & Banda Samba e Pagode se apresentava.

Sacramento  foi sempre  de
grandes  iniciativas sociais
voltadas para o bem estar de
sua gente. Na comemoração
de seu aniversário não po-

deria ser diferente. A data foi
marcada por uma série de
atividades empreendidas pela
atual administração em di-
versas esferas de atuação.

Ao registrarmos algumas
destas iniciativas queremos
levar ao povo sacramentano
os nossos votos de parabéns
e de profunda admiração por

esta terra querida com quem
mantemos estreito convívio
há mais de duas décadas e
pela qual  nutrimos enorme
respeito e orgulho por  po-

dermos através das páginas
do EXEMPPLAR, difundir-
mos sempre mais a sua his-
tória e a grandeza de seu
povo.

sete personalidades com a
Medalha da Ordem de
Nossa Senhora do Patro-
cínio do Santíssimo Sacra-
mento, a mais alta comen-
da do município, durante
solenidade realizada na pra-
ça Getúlio Vargas.

Desta forma, o prefei-
to abriu a Semana da Co-
munidade, que tem como
patrona a escritora Caroli-
na Maria de Jesus. Ele lem-

brou da sensibilidade e va-
lores de Corália Venites
Maluf, que criou a Sema-
na da Comunidade como
forma de promover a cul-
tura e conhecer a história
da cidade.

O prefeito Bruno Cor-
deiro se dirigiu a cada um
dos homenageados, falan-
do que eles sempre mos-
traram e ensinaram muito
a Sacramento, sobre valo-
res humanos, familiares e
religiosos. Ainda destacou
que cada um, a seu modo,
colaborou para o cresci-
mento e engrandecimento
da cidade. “Temos a ale-
gria de dizer que somos
sacramentanos, e cada um
dos senhores e senhora,

Com o projeto “Res-
gatando Cultura” alunos
da educação infantil ao 9º
ano do ensino fundamen-
tal de Sacramento produ-
ziram exposição que co-
memora vida e obra da
escritora sacramentana
Carolina Maria de Jesus
que neste ano celebra o
centenário de seu nasci-
mento. O projeto tem
como objetivo apresentar
aos estudantes a impor-
tância da homenageada
para a literatura brasilei-
ra, assim como, identifi-
car as suas principais ca-

racterísticas,
conhecer a cul-
tura afro-brasi-
leira e relacio-
nar a história de
vida de Caroli-
na Maria de Je-
sus à luta de
tantas outras

mulheres.
Além do conhecimen-

to da história da cidade e
retratos políticos da épo-
ca que Carolina viveu, “o
projeto é o resgate à cul-
tura sacramentana, através
da música, literatura, artes
plásticas, buscando sensi-
bilizar e estimular os alu-
nos sobre a importância da
leitura como conhecimen-
to e lazer”, pontua a supe-
rintendente municipal de
Educação, Joana da Gra-
ça Gonçalves e Faria.

As atividades desenvol-
vidas pelos alunos foram

a leitura, discussão oral,
interpretação de texto, ela-
boração de cartazes, pro-
dução de textos e poesias
e a exposição “Centenário
de Carolina Maria de Je-
sus” no salão da Superin-
tendência Municipal de
Educação, que recebeu vi-
sitas de escolas estaduais
e autoridades da cidade.

A exposição dos alu-
nos da rede municipal de
ensino veem de
encontro às co-
memorações dos
194 anos da cida-
de de Sacramen-
to em que Caro-
lina Maria de Je-
sus foi intitulada
patrona da Se-
mana da Comu-
nidade. Foi uma semana
de lançamentos de obras,
revitalizações, e fecha-
mento com a Rua de La-

zer, evento que culminou
com diversas ações para
a população.

“Sacramento come-
mora seus 194 anos junto
com o centenário de Ca-
rolina Maria de Jesus, que
foi nossa patrona da Se-
mana da Comunidade”,
exaltou Bruno Cordeiro.
“Comemoramos duas ve-
zes nossa amada e queri-
da Sacramento. Reafirma-

mos nossa história, nosso
legado, lembrando que a
família é o esteio do nos-
so povo”, afirmou.

Alunos do município realizam exposição em
comemoração ao “Centenário de Carolina Maria de Jesus”

ajudaram a erguer cada
tijolo na edificação dos
nossos sonhos; da nos-
sa Sacramento. O povo
desta cidade confere,
através de mim, esta ho-
menagem”, disse o pre-
feito, se referindo aos
sete condecorados.

A Medalha da Ordem
de Nossa Senhora do Pa-
trocínio do Santíssimo
Sacramento foi conferida
ao delegado Regional Ce-
zar Felipe Colombari da
Silva, Saulo Wilson, Ge-
raldo Loiola, Herculano Al-
meida, monsenhor Levi
Fidelis Marques, Oralda
Martins Manzan, e Rodol-
fo Soares de Rezende.
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Sacramento recebe o
programa Cozinha Brasil

A Superintendência
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Turís-
tico e Cultural, em parce-
ria com o Serviço Social
da Indústria (SESI), pro-
moveu em Sacramento
curso básico de educação
alimentar, que é gratuito à
população, e ministrado
por uma nutricionista. O
curso teórico e prático visa
a ensinar aos alunos passo
a passo a preparação de ali-
mentos mais saudáveis,
nutritivos, equilibrados e
saborosos, contribuindo
também com a diminuição
do desperdício através do
aproveitamento integral
dos alimentos.

O objetivo do curso é
criar um processo perma-
nente de educação alimen-
tar, que mude o compor-
tamento das famílias na
preparação e consumo dos
alimentos. “Queremos
promover uma cultura de
saúde, bem-estar e o não

Atendendo 17 idosos,
das 7h às 16h, diariamen-
te, a Casa Dia do Idoso
Mona Scalon completou
um ano.  E teve muita co-
memoração, quando to-
dos participaram de uma
grande festa. “Aqui a gen-
te passeia na praça, reali-
za muitas atividades, e
conversa com a psicólo-
ga. Tudo muito bom. Nos
ajuda muito. Ao invés de
ficarmos sozinhos em
casa, temos este espaço
para nos integrar”, desta-
cou Maria Tereza Murian
Zanin.

O prefeito Bruno Cor-
deiro participou da festa,
e lembrou de quando teve
a ideia de montar aquela

A equipe de Kung Fu da
União Recreativa Sacramentana
participou do 1º Campeonato
Aberto de Kung Fu Tradicional
e da Copa Ma Tong Hua de
Kung Fu Tradicional, em diver-
sas categorias na cidade de
Ituiutaba. Sacramento esteve em
21 pódios, sendo, 17 na primei-
ra colocação; um segundo lugar,
e três na terceira colocação nas seguintes categorias:

Primeiro lugar na forma Leque e forma Bastão com a atleta Maria Aparecida
de 41 anos. Primeiro lugar na luta Combinada Armas e forma Tigre com o atleta
Washington Wilker de 12 anos. Primeiro lugar na luta Combinada Armas e forma
Leque com o atleta Weliton Inácio de 12 anos. Primeiro lugar na forma Banco
Chinês e forma Tigre com o atleta Luiz Roberto de 15 anos. Terceiro lugar forma
Kuandao e forma Nunchaco com o professor Fabiano. Primeiro lugar na forma
Macaco e Tigre Especial com o professor Milton. Primeiro lugar forma Bastão e
forma Leopardo com a atleta Fabiana Tamiê de nove anos. Segundo lugar forma
Tigre e forma Bastão com o alteta Anderson de 23 anos. Primeiro lugar forma
Macaco Mãos e forma Machado com o altleta Juarez Junior. Primeiro lugar
forma Nunchaco com o atleta Wender Pereira de 33 anos. Primeiro lugar Bastão
com o atleta Mateus Tiago de Souza. Terceiro lugar forma Serpente com o Shifu
Joarez e primeiro lugar com a equipe com mais classificação.

Para o superintendente de Juventude e Cidadania, Fabrício Stival Ribeiro,
todo o apoio ao esporte no município merece destaque. “Nosso objetivo é difun-
dir todas as atividades esportivas praticadas em Sacramento, a participação da
equipe do Kung Fu mostra o quanto estamos no caminho certo.”, pontua.

Joarez de Souza Ferreira, mestre Shifu da equipe de Kung Fu da URS (União
Recreativa Sacramentana) agradece o apoio dado pela Prefeitura Municipal de
Sacramento e afirma que a propagação da arte milenar chinesa em Sacramento
só traz benefícios não só a jovens como adultos e todos podem praticar.

“A participação da equipe de Kung Fu sacramentana foi excelente, e todos
estão de parabéns. Ver nossos jovens participando de tantas atividades esporti-
vas, nos mostra que esse é o caminho de um futuro de vitórias.”, exalta o prefei-
to de Sacramento, Bruno Cordeiro.

CASA DIA DO IDOSO MONA
SCALON COMEMORA UM ANO

Equipe sacramentana participa
de campeonato de Kung Fu

casa. “Andando pelas ruas
de Sacramento, eu e o
Geraldo (vice-prefeito)
percebemos que muitos
idosos não tinham família,
outros não tinham quem
ficasse com eles por cau-
sa do trabalho. Então, re-
solvemos colocar este pro-
jeto em prática, para aten-
der estas pessoas, e evitar
que ficassem ociosas e até
depressivas”, pontuou o
prefeito.

Hoje o projeto conta
com atividades como arte,
música, fisioterapia, ativi-
dades físicas, cuidados em
saúde, alimentação balan-
ceada orientada por nutri-
cionista, e assistência psi-
cossocial. De acordo com

a diretora da Casa Dia do
Idoso Mona Scalon, Fáti-
ma Aparecida Pereira Cu-
nha, já tem fila de espera.
“Os idosos são chamados
não pela ordem, mas pela
necessidade. É feito todo
um trabalho de campo,
onde entrevistamos estas
pessoas, para saber quem
tem mais necessidade”,
observa.

Durante a comemora-
ção, o prefeito Bruno Cor-
deiro lembrou da importân-
cia do projeto. “Nossos
idosos precisam de quali-
dade de vida. Faço ques-
tão de acompanhar sem-
pre de perto o trabalho da
Casa Dia, que muito me
orgulha”, concluiu.

desperdício dos alimentos”,
pontua o superintendente
municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Turísti-
co e Cultural, Adriano Mag-
nabosco.

O público-alvo do curso
foram as famílias atendidas
pelo Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) e
Centro de Convivência Me-
tamorfose.

A importância do curso
é o aproveitamento nutri-
cional, com receitas bási-
cas e econômicas para pes-
soas de baixa renda.
“Aprendemos facilidades
na cozinha do dia-a-dia,
receitas sem gordura e adi-
ção de açúcar. São receitas
que agregam valor. Temos,
por exemplo, o suco de
maracujá com abóbora”,
comenta Jorcelane Santos,
coordenadora do Centro
de Convivência Metamor-
fose. “Você nem imagina o
quanto é gostoso, e já es-
tamos colocando em prá-

tica aqui para as nossas
crianças”, afirma.

Para a dona de casa
Solange Luiza Marques o
curso foi ótimo. “Muita
coisa eu fazia errado e
aprendi como é fácil este-
rilizar a cozinha e os ali-
mentos. Aprendi também
a aproveitar os alimentos
porque muita coisa joga-
va fora e hoje posso apro-
veitar cascas e sementes
que têm vitaminas”, ensi-
na.

Para o prefeito Bruno
Cordeiro, agregar valor,
reaproveitar alimentos
com receitas simples é
aprendizado fundamental.
“A atual administração se
preocupa com a qualida-
de de vida da família sa-
cramentana. São ações
como essas que facilitam
o dia-a-dia das donas de
casa e arrimos de família,
ajudando na economia do-
méstica”, exalta Bruno
Cordeiro.
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Nesta edição, reviramos o Baú do futebol contando com a colaboração
do Sr. Paulo Alberto Ferreira, araxaense, apaixonado pelo esporte e que
possui um acervo inigualável sobre o futebol local, estadual e nacional.
Para alegria  de muitos araxaenses trouxemos 2 momentos de 2 grandes
times de Araxá: Najá e Ipiranga, uma forma de conciliar a saudade e
homenagear os grandes craques que atuavam naquela época.

Edgard, Peão, Xororó, Jau, Wilson e Canhoto, Agenor Lemos (presidente).
Zé Mica,Paulinho, Esmerildo, Camarota e Mimi. (1953).

Bastim, Covanca, Chico Preto, Dario, Uberaba e Canhoto. Negrinho, Vavá,
Viotti, Afranio e Dib. (1948).

Vem aí a 1ª Copa de
Futsal Setorial de Araxá

Categoria: Adulto
Modalidade: Futsal

Data: 22 de setembro
Maiores informações na Secretaria
Municipal de Esportes e Juventude.

Rua Paul Harris (antigo ATC)
36912031

Com o apoio da
Prefeitura de Sacra-
mento, a União Re-
creativa Sacramenta-
na (U.R.S.) realiza o
2º Torneio Municipal
de Truco “Wilson dos
Santos de Sousa -
“Wilson Boiadeiro”. O evento acontece a partir do
dia 26, com partidas às terças e quintas-feiras, no
Salão São Clemente, bairro do Rosário,  sempre a
partir das 19h. As incrições serão realizadas no início
do torneio e o valor é de R$ 20,00 por dupla.

A duração do torneio será de aproximadamente
três meses e ainda haverá premiações do primeiro
ao quarto lugar, e repescagem. Para o superinten-
dente da Juventude e Cidadania Fabrício Stival Ri-
beiro o truco é um tradicional e popular jogo de
cartas que agrada a todos, e essa segunda edição
só vem reafirmar a importância dessa modalidade
recreativa. “É mais uma oportunidade de lazer e
divertimento sadio que a administração atual ofe-
rece aos munícipes e esse ano o nosso homenage-
ado é o antigo truqueiro Wilson dos Santos de Sou-
sa, o “Wilson Boiadeiro”, popular personalidade na
nossa cidade.”, exalta.

Filho do homenageado desse ano, Wisne Lúcio
de Souza declara que é grande honra ter seu pai
como homenageado nesse 2º torneio. “Toda vida
meu pai nos ensinou o jogo do baralho. Era nosso
grande divertimento”, afirma. Ainda segundo Wis-
ne foi confirmada a participação de jogadores de
Conquista e Guaxima.

Jornalista Ana Paula Neves dos Santos - As-
sessoria de Imprensa da PMS - MTB 44169/SP

Sacramento realiza 2º
Torneio de Truco

Aconteceu no dia 23
de agosto na Escola Esta-
dual Padre Anacleto Giral-
di a 3ª Etapa do Circuito
Araxaense de Xadrez
2014, evento organizado
pela Academia Araxaense
de Xadrez e arbitrado pelo
árbitro da SLX (Superliga
de Xadrez Triangulo, Alto
Paranaíba e Noroeste de
Minas) e LBX (Liga Bra-
sileira de Xadrez) Adriano
Pena Ribeiro Lemos.

A etapa reuniu enxa-
dristas dos Colégios Ate-
na, Dom Bosco, Escolas
Estaduais Padre Anacleto
Giraldi, Dr. Eduardo Mon-
tandon, Padre João Bote-
lho, a Federal CEFET,

Vítor conquista a 3ª Etapa do Circuito
Araxaense de Xadrez Rápido 2014

UFJF (Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora) cam-
pus Araxá, alunos do Pro-
jeto Xadrez nas Escolas do
Centro de Formação Profis-
sional Júlio Dário e fortíssi-
mos enxadristas de nossa
cidade.

Foi um disputadíssimo
e equilibrado torneio onde o
enxadrista de apenas 12 anos
de idade Vítor Amorim Fro-
ís sagrou-se campeão com
100% de aproveitamento
(5,0 pontos em 5,0 dispu-
tados). O segundo coloca-
do foi o enxadrista da Aca-
demia Araxaense de Xadrez
Alexandre Augusto de Oli-
veira Cobos que obteve 4,0
pontos. Em terceiro lugar

tivemos o enxadrista Wes-
ley José Dias da Silva que
obteve a mesma pontuação
de Alexandre, perdendo
para ele nos critérios de de-
sempates. Na Categoria Fe-
minina a campeã foi a en-
xadrista da UFJF (Univer-
sidade Federal de Juiz de
Fora) campus Araxá Natha-
lia Iaghy Calazan.

A corrida pelo título de
Campeão Araxaense de
Xadrez Rápido 2014 após
esta 3ª Etapa ficou assim:
Na liderança temos o en-
xadrista da Academia Ara-
xaense de Xadrez Sargen-
to Marco Antonio Gonçal-
ves com 25 pontos, segui-
do por Vítor Amorim Fróis

com 23 pontos e em 3°
lugar o enxadrista da Aca-
demia Araxaense de Xa-
drez Alexandre Augusto
de Oliveira Cobos com
16 pontos. Na disputa
pelo título de campeã ara-
xaense a enxadrista do
CEFET Amanda Beatriz
lidera com 8 pontos. Até
o momento o Circuito
tem 41 enxadristas pon-
tuados.

Neste final de semana
dias 29 a 31 de agosto Ví-
tor que é patrocinado pela
AABB e CBMM estará na
cidade de São Sebastião do
Paraíso para disputa do
Campeonato Brasileiro de
Xadrez Escolar.

Diretor da E. E. Padre
Anacleto Giraldi Antonio

Carlos, 2° lugar Alexandre,
Campeão Vítor, 3° lugar

Wesley e o árbitro Adriano

Confira a classificação final em todas as categorias:
Categoria até 12 anos de idade
 
Campeão: Lucas Otávio de Lima Estorino – E. E. Dr. Eduardo Montandon
Vice-campeão: Henrique Ferreira dos Santos – E. E.  Dr. Eduardo Montandon
e CFP Júlio Dário.
3° lugar: Ana Clara Martins Paz Mota – E . E. Dr. Eduardo Montandon
Categoria até 14 anos de idade
 
Campeão: Wender Roberto de Oliveira Araújo – E. E. Dr. Eduardo Montandon
Vice-campeão: João Vitor da Silva Vaz – Colégio Dom Bosco e CFP Júlio Dário.
3° lugar: João Gabriel da Silva Vaz – E. E. Dr. Eduardo Montandon
 
Categoria até 18 anos de idade
 
Campeão: Diego Gomes de Faria – E. E. Padre Anacleto Giraldi
Vice-campeão: Rafael Enrico Santos Silva - CEFET
3° lugar: João Vitor Carlos da Silva - CEFET
 
Categoria até 20 anos de idade
 
Campeão: Breno Oliveira Afonso - CEFET
Vice-campeão: Felipe Santos Oliveira- CEFET
3° lugar: Erik Anderson do Prado Rocha – CEFET
 
Categoria Feminino:
 
Campeã: Nathalia Iaghy Calazan - UFJF (Universidade Federal de Juiz de
Fora) campus Araxá
Vice-cammpeã: Adélia Victoria Lazaro Rodrigues – CEFET
3° Lugar: Jessika Correa Santos – E. E. Padre João Botelho.
Fonte: Academia Araxaense de Xadrez

“Deixe a sabedoria e felicidade fazerem parte de sua vida, pratique e
estude xadrez”
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Em solenidade re-
alizada na manhã do
dia, 29 de agosto, no
CEFOR de Araxá, fo-
ram empossados os
membros do Conse-
lho Municipal de Edu-
cação.

O evento contou
com as presenças:
Prefeito de Araxá,
Doutor Jeová Morei-
ra da Costa; Secretá-
rio Municipal de Edu-
cação, Vicente Doni-
zetti da Silva; Reitor

Conselho Municipal de Educação de Araxá é empossado

Aconteceu na
manhã do
dia 28, no

Plenário Guilherme Go-
telip Neto, na Câmara de
Vereadores de Araxá, no
Alto Paranaíba, mais um
evento da programação
oficial da 15ª Semana da
Pessoa com Deficiência
de Araxá. O Fórum Co-
munitário foi um pedido
da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcio-
nais (Apae) de Araxá e
da Associação de Apoio
às Pessoas com Defici-
ência de Araxá (Fada).

 O encontro tratou
do tema “As pessoas
com deficiência e o mer-
cado de trabalho”, e
contou com uma pales-
tra do Procurador Regi-
onal do Trabalho da Co-
marca de Patos de Mi-
nas, no Alto Paranaíba,
Juliano Alexandre Fer-
reira. Representantes de
empresas da cidade, que
já tem pessoas com de-
ficiência no quadro de
empregados, participa-
ram do Fórum e conta-
ram as experiências po-
sitivas que tiveram com

Inserção do deficiente no mercado de trabalho é
debatida na Câmara de Vereadores de Araxá

Fórum Comunitário faz parte da Semana da Pessoa com
Deficiência e foi um pedido da Fada e Apae

a contração. Presentes tam-
bém os vereadores, repre-
sentantes de entidades e co-
munidade.

“O objetivo do Fórum
foi esclarecer e melhorar
essa inserção no mercado de
trabalho. Sair do ciclo vici-
oso do pagamento de mul-
tas e as pessoas continuam
desempregadas. Continua a
dificuldade não só em Ara-
xá, como no Brasil da falta
de capacitação e da falta de
acessibilidade das empresas.
Nós temos aqui cerca de
220 pessoas no município
empregadas, mas com cer-
teza há vagas para 700 pes-
soas”, afirma Maria da Con-
ceição Aguiar Santos, a
Cota, diretora administrati-
va da Fada.

Segundo o promotor do
trabalho, ainda existem di-
ficuldades e desrespeito a lei
de cotas nas empresas, em
toda a nossa região, mas o
Ministério Público do Tra-
balho (MPT) atua, primei-
ramente, numa vertente
mais promocional, exigindo
das empresas que adotem
uma postura mais proativa,
realizando cursos, e nesses
cursos, as pessoas com de-

ficiência, que participam,
sejam posteriormente
contratadas.

 “Num segundo mo-
mento, caso as empresas
não cumpram a cota, nós
atuamos numa forma
mais repressiva, através
da instauração de inqué-
ritos civis, ações civis

públicas em seguida, quan-
do o poder judiciário deter-
mina que as empresas
cumpram a cota, sob pena
de multas”, explica.

 Ainda de acordo com
Doutor Juliano, poder con-
tar com representantes do
poder público, como os
vereadores, com as entida-

des do setor e ainda com
as empresas parceiras, na
divulgação desse assunto,
ajuda e muito no trabalho
no MPT. “Essa questão de
quebra de mitos, que hoje
vimos aqui. Muitas pesso-
as têm em mente que ao
ser contratada, sendo pes-
soa deficiente, no merca-

do de trabalho, que ela
vai perder seu benefício
assistencial. E não
acontece isso. O que
acontece é apenas uma
suspensão do benefí-
cio. Eventos assim aju-
dam a divulgar o que é
correto e as boas práti-
cas”, ressalta.

do Uniaraxá, Valter Gomes;
a professora Vânia Carnei-
ro Borges; funcionários e
diretoria do CEFOR, repre-
sentantes de entidades di-
versas e conselheiros.

O secretário Vicente re-
latou sua felicidade em ser
convidado para ocupar a
Pasta e destacou que fará
o melhor possível para a
Educação de Araxá. Ele
voltou a frisar que a “valo-
rização do servidor” é sua
meta principal. E finalizou
deixando mensagem ao pre-

feito Doutor Jeo-
vá, que está pre-
parado para tra-
balhar muito, so-
mando com toda
a equipe da Secre-
taria, em benefí-
cio da comunida-
de araxaense.

O Prefeito
Doutor Jeová, que
falou logo em se-
guida, lembrou o
quanto foi acerta-
da a decisão de
convidar Vicente

para ocupar o cargo,
em função de sua
grande experiência na
área. E concluiu expli-
cando que está empe-
nhado para que a Se-
cretaria Municipal de
Educação continue re-
alizando com qualida-
de o trabalho do ensi-
no no município.

O Conselho em-
possado trabalhará na
gestão 2014/2016.


