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Há  34 anos
atrás, dia 08 de
dezembro de
1980  morria
John Lennon, vi-
tima da violência
que ele tanto
combateu. Mas
apesar de tanto
tempo passado
sua musica Ima-
gine continua
sendo uma das
musicas mais
tocadas e conhecidas em todo o planeta. Pro-
va de que mesmo em um mundo conturbado
como o que vivemos  o sonho de paz, de har-
monia e de união não acabou. Ao relembrar-
mos a partida de Lennon, convidamos a todos
para uma reflexão sobre essa canção neste fi-
nal de ano, para que cada um independente de
sua etnia, religião ou condição social possa con-
tribuir para que caminhemos sempre rumo a
um convívio mais justo e mais humano. O
mundo de igualdade tão sonhado por John e
por todos nós.

ACIA e INAGE abrem inscrições para

ACIA Associação Comercial e industrial de Araxá da continuidade a parceria com
Instituto Nacional de Gestão de Estratégica – INAGE e abrem as inscrições para um
novo curso de graduação Lato Senso.

O MBA em gestão estratégica de pessoa terá inicio na primeira quinzena de março
de 2015. Os interessados que fizerem suas inscrições até o próximo dia 31 de Dezem-
bro terão desconto de 50% na primeira mensalidade. O departamento comercial da
ACIA estáde plantão aguardando sua visita na Avenida Getulio Vargas, 365 Centro.
Mais informações com Priscilla, Geralda ou Viviane através do fone 34 3669-1331.

CDL aposta em música para movimentar

  a festa de casamento de Gaby e Anderson em Brasília.
Glamour,amor e bom gosto marcaram

Confiram na página 05

Imagine não haver o paraíso
É fácil se você tentar
Nenhum Inferno abaixo de nós
Acima de nós, só o céu

Imagine todas as pessoas
Vivendo o presente

Imagine que não houvesse nenhum país
Não é difícil imaginar
Nenhum motivo para matar ou morrer
E nem religião, também

Imagine todas as pessoas
Vivendo a vida em paz

Você pode dizer que eu sou um sonhador
Mas eu não sou o único
Espero que um dia você junte-se a nós
E o mundo será como um só

Imagine que não ha posses
Eu me pergunto se você pode
Sem a necessidade de ganância ou fome
Uma irmandade dos homens

Imagine todas as pessoas
Partilhando todo o mundo

Você pode dizer que eu sou um sonhador
Mas eu não sou o único
Espero que um dia você junte-se a nós
E o mundo viverá como um só

MBA em gestão de pessoas
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o comércio em Araxá

completa hojeARAXÁ comemore com a gente a partir da página11
149 anos,
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Aqui, ali e em
qualquer lugar!

* João Batista de Freitas

Ainda sobre música
e a respeito dos anos 70
vividos em Araxá, gos-
taria de comentar neste
espaço algumas ignorân-
cias de nossa adolescên-
cia. Por exemplo, neste
momento, estou ouvin-
do uma maravilhosa can-
ção de Paulo Diniz, I
Want to Go Back to
Bahia.

É claro que foi um
grande sucesso, e a gen-
te cantava todo dia e
toda hora, mas não tí-
nhamos a informação de
quanto esta música
afrontava a censura da
ditadura militar. Também
não sabíamos que se tra-
tava de uma homena-
gem a Caetano
Veloso, nesta
época exilado
em Londres.

Hoje, ou-
vindo a letra
com mais aten-
ção, fica muito
claro o supos-
to recado de
Caetano: “Não
quero ficar
aqui (exilado na
I n g l a t e r r a ) ,
quero voltar
pra Bahia (sua
terra natal).
Não era ele quem escre-
via famosas crônicas
para o jornal Pasquim,
as quais líamos maravi-
lhados com a sua sapi-
ência e discernimento,
como diz a letra?

Mas além do Pas-
quim, poucas notícias
tínhamos que poderiam
nos informar a respeito
do que se passava no
cenário musical brasilei-
ro. Sabíamos de algu-
mas músicas censura-
das, principalmente de
Chico Buarque, mas não
sabíamos como sofria o
nosso ídolo de “Pra não

dizer que não falei de flo-
res”, Geraldo Vandré, pre-
so e torturado.

Por conta de uma te-
oria da conspiração, tí-
nhamos notícias de que
Paul McCartney havia
morrido, tendo sido subs-
tituído nos Beatles, e que
rodando uma faixa do
disco Abbey Road ao
contrário claramente se
ouvia “Paul is dead”. Mas
poucos sabiam que Lucy
in the Sky at Diamonds
era uma alusão clara ao
LSD – ácido alucinógeno
muito consumido pelos
integrantes do grupo du-
rante algum tempo -, fato
negado pelo líder da ban-
da, John Lennon.

É muito simples para
as novas gerações conhe-
cer letras, cifras e vídeos
de músicas atuais e anti-
gas. Mas, naqueles idos
tempos, não havendo in-
ternet, o único meio de co-
nhecer músicas era ouvin-
do nas rádios AM e com-
prando livros em bancas de
jornais, que traziam letras
e, alguns, cifras de músi-
cas, muitas vezes erradas,
escolhidas a bel-prazer de
seus editores.

Assim era que acabá-
vamos cantando letras er-
radas e alguns, como eu,
que gostava de tocá-las ao

*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.

ReminicênciasO dia do profes-
sor, comemora-
do no mês de
outubro anu-
a l m e n t e ,
com certe-
za nos con-
vida a refle-
tir sobre
esse profis-
sional abne-
gado que
mesmo di-
ante de tan-
tas adversi-
dades e obs-
t á c u l o s
existentes
nos dias de
hoje ainda
e n c o n t r a
força cora-
gem e de-
terminação
para exer-
cer sua pro-
fissão da qual nin-
guém pode ser dis-
pensado. Discordo
da existência de um
só dia para reveren-
ciá-lo. Essa prática
deveria ser exercida
por todos em todos
os dias do ano por-
que é a eles que de-
vemos toda nossa tra-
jetória de vida. Atra-
vés deles é que da-
mos nossos primei-
ros passos rumo às
conquistas e com
eles seguimos nos
aprimorando pela
vida afora.

Ao refletir sobre a
data remeto-me aos
tempos de minha pri-
meira mestra Romá-
lia Porfirio de Azeve-
do Leite (foto), do
meu querido “Grupo”
Escolar Dr. Eduardo
Montandom (do qual

Aos mestres com carinho,
saudade e admiração...

muito me orgulho ter sido
aluno e de manter estreito
convívio até hoje). Uma
pessoa cuja missão de edu-
cadora se estendeu por
toda a história do ensino em
nossa cidade. Para mim ela
será além de referência em
educação, cujo DNA se fez
de berço e se multiplicou
na família, Romália será
sempre a mestra inesque-
cível que me ensinou os
primeiros passos da leitura
e me incentivou como nin-
guem a trilhar o caminho
das letras.

Da saudade de Romá-
lia, reconstruo na mente
uma lista de educadores
com quem aprendi a res-
peitar o professor e ver
nele o grande aliado para
alcançar meus objetivos.
Tentar enumerá-los aqui
seria correr o risco da
omissão de algum o que
seria uma grande injusti-

ça. Mas tenho certeza
de que não só aque-

les de minha lem-
brança, mas to-
dos os professo-
res que tiveram

como eu o privi-
légio de conviver

com Romália se
sentirão honrados

por fazer dela meu
exemplo neste mo-

mento.
Do meu senti-
mento de sauda-

de, respeito
e admira-
ção por
esta mes-
tra tão
querida,
faço um
convite a
todos os
estudan-
tes que ti-

verem acesso à essa
mensagem. Que reve-
renciem mais os seus
professores sejam eles
de que nível de ensino
for. Que respeitem mais
seus mestres e aprovei-
tem mais seus ensina-
mentos, porque só as-
sim poderemos ter um
mundo melhor, mais
justo e mais humano.
“Um mundo sem edu-
cação não é nada e
educação sem o pro-
fessor não existe”.

A todos os profes-
sores os nossos para-
béns, nosso respeito e
admiração não só pelo
seu dia já transcorri-
do mas principalmen-
te por sua dedicação
e o seu papel indispen-
sável na arte de ensi-
nar e transformar
pessoas em seres hu-
manos melhores.

violão, acabavam ten-
do de tirá-las “de ou-
vido”, cometendo al-
guns erros ou imper-
feições. Lembro-me
perfeitamente quando
ouvi pela primeira vez
na novela “Selva de
Pedra” a bela canção
Rock and roll Lullaby.
Pensei em como trans-
formar aquele belo
acompanhamento para
o violão, e acabou dan-
do certo, usando ape-
nas quatro posições
(notas musicais): sol,
dó, lá menor e ré. Se
você verificar hoje no
famoso site
cifras.com.br vai ver
que é isso mesmo.

Para finali-
zar, posso di-
zer que nossa
infância e ado-
lescência em
Araxá era sim-
p l e s m e n t e
maravilhosa.
Estudar no
Colégio Esta-
dual pela ma-
nhã, ouvir Hé-
lio Ribeiro na
Rádio Tupi ao
meio-dia, na-
morar, jogar
bola ou escu-

tar a ZYI-4 Imbiára AM
e tocar violão à tarde.
Vida simples, mas cheia
de amor fraternal, ami-
zade e o mais importan-
te: saúde e paz! Haja
saudades!! Colocar a
Radio Volt em baixo da
coluna acima.

D. A. Guimarães.
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A Prefeitura Munici-
pal de Sacramento apre-
sentou projeto de lei que
regulamenta a utilização
de protesto como meio
de cobrança de crédi-
tos, tributários ou não,
inscritos em dívida ati-
va. O município possui
elevado número de
ações judiciais, o tem-
po de tramitação é lon-
go e gera necessidade
de intenso acompanha-
mento por parte do mu-
nicípio para que se ob-
tenham resultados míni-
mos. E, por parte do
contribuinte, além dos
acréscimos legais de-
correntes do tempo,
também gera custo para
constituição de advoga-
do para sua defesa.

Assim, o Projeto de
Lei foi aprovado por
unanimidade na Câma-
ra Municipal de Sacra-
mento e entra em vigor
para que o setor com-
petente da municipali-
dade encaminhe os dé-

Prefeitura Municipal de

bitos para apontamento via
extrajudicial no Cartório de
Protesto da Comarca. Ain-
da segundo o Projeto de
Lei fica o Poder Executi-
vo Municipal autorizado a
utilizar o protesto como
meio de cobrança de cré-
ditos, tributários ou não,
inscritos em dívida ativa,
observados os critérios de
eficiência administrativa e
de custos de administra-
ção e cobrança. Os crédi-
tos inscritos em dívida ati-
va, iguais ou inferiores a
R$ 300,00, não serão ob-
jeto de execução fiscal.

Para o superintendente
Municipal de Gestão e de
Planejamento, Marcos An-
tonio Rodrigues Borges, a
cobrança de dívidas ajuiza-
das tornam o processo
muito demorado, acumu-
lando ações. “A intenção é
ganhar tempo, diminuir cus-
tos, ajudar o Judiciário e
colocar o munícipe em dia
com o município”, pontua.

Vale lembrar que o Con-
selho Nacional de Justiça

recomenda o protesto da
certidão da dívida ativa
como meio de agilizar o
pagamento de títulos e
outras dívidas devidas
ao governo, inibindo a
inadimplência e contribu-
indo para a redução do
volume de execuções
fiscais ajuizadas, o que
resultará na melhoria da
prestação jurisdicional e
na diminuição dos gas-
tos públicos com a tra-
mitação de ações dessa
natureza.

Para o prefeito mu-
nicipal de Sacramento
Bruno Cordeiro a apro-
vação deste Projeto de
Lei, por unanimidade na
Câmara de vereadores,
reforça a responsabilida-
de na gestão fiscal e efe-
tiva da arrecadação de
tributos de competência
constitucional.

 Jornalista Ana
Paula Neves dos Santos
- Assessoria de Impren-
sa da PMS -  MTB
44169/SP

regulamenta a cobrança de
tributos de pequeno valor

Sacramento
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Comentários sem fronteiras D. A . Guimarães

A r a x á
c o m e m o r a
seu aniversá-
rio tendo à
frente de sua
administra-
ção  o Dr.
Aracely de
Paula, um
político expe-
riente cujo
convívio po-
lítico com a
cidade possui
um trabalho
exemplar de
várias man-
datos  como
p r e f e i t o ,
como depu-
tado federal e um conhecimento
profundo de seu cargo. Vale lem-
brar que foi em um de seus manda-
tos que Araxá foi reconhecida como

Um aniversário com
novas propostas...

CBMM e a imprensa de Araxá
Mais uma vez o jantar de congraçamento com a imprensa promovido

pela CBMM, em Araxá, foi um verdadeiro sucesso tanto pelo numero de
profissionais presentes, como pela acolhida aos convidados descontraí-
dos e animados. O  ”Evas Buffet” foi o palco do encontro e seu atendi-
mento e sabores dispensam comentários, além da musica orquestrada
por grandes profissionais da terra, Osvaldinho, Bosco, Leonídio e Zuca,
integrante do “Bejazz”, que embalou a todos de forma harmoniosa, com
direito até a “canja” do amigo Hélio Silva. A empresa anfitriã contou,
como sempre, com a assessoria eficiente e experiente de Tarcisio Cardo-
so, profissional competente da Assessoria de Comunicação da CBMM,
respeitado nos meios de comunicação, que de forma descontraída, sou-
be conduzir todo o desenrolar dos acontecimentos com a maestria que
lhe é peculiar, deixando os convidados a vontade. Ressalte-se aí também
a participação de Marcelo e Erik,  que com certeza demonstraram estar
afinados no trato com as pessoas e no profissionalismo de seus traba-
lhos. Queremos agradecer aqui à CBMM, ao Tarcisio pelo convite e pela
oportunidade que nos deram de poder participar desta bela festa e rever
tantas pessoas queridas e estimadas de muitos anos, além de poder con-
viver com essa nova geração de comunicadores de Araxá.

Ao novo gerente do ITAU  de Araxá ( agencia do calçadão), Roberto
Alves Menezes, que há pouco tempo de sua chegada já se faz notar por sua
grande experiência e sua forma comunicativa de se relacionar com clientes e
colegas de trabalho. Com muita determinação e visão ampla  de atendimento
ela já demonstra que veio para aprimorar ainda mais o atendimento daquela
agência. Ao Roberto desejamos muito sucesso e uma longa estada em Araxá.
E muita paz e harmonia junto com sua família.

Nossos votos de boas vindas

E uma saudade imensa
também. Foi o que senti-
mos quando soubemos do
falecimento de Maria Apa-
recida Nobre (foto), mu-
lher de fibra e determina-
ção que tivemos o privilé-
gio de conviver em nos-
sos muitos anos de traba-
lho na Rádio Imbiara de
Araxá. Com ela refinamos
nosso gosto musical abrin-
do os horizontes para vá-
rios gêneros que ela ia se-
lecionando e montando a
programação diária com
que lidávamos. A través de
sua irmã Lourdes Nobre (
também nossa parceira de
trabalho), levamos a todos
familiares a nossa solida-

Nobre e eterna lembrança

A tradição do Mickicha’s Bar em Araxá já vem
de longa data. Uma espécie de patrimônio de Ara-
xá onde se reúnem os amigos para divagarem so-
bre os fatos mais recentes da cidade ou filosofa-
rem sobre os mais diversos temas do dia a dia.
Agora sob nova direção  com Gaspar e Sidnei no
comando, aquela casa passa a oferecer o melhor
Chopp da cidade em lugar nobre e ideal para levar
os amigos neste final de ano. Bem no coração da
cidade, ali no calçadão com atendimento de pri-
meira e petiscos variados o Mickicha’s tem tudo
para se tornar o point  mais badalado de Araxá. O
Pinguim é que se cuide!

Mikicha’s Bar
um novo conceito em Chopp

Recentemente quando de sua apresentação
em evento no Tauá, Milionário e José Rico,
fizeram uma declaração de elogio e incentivo
ao trabalho de nosso amigo Rodrigo Nessralla
sobre o CD “O amor cantado em versos ser-
tanejos”. Nós que conhecemos de perto esse
trabalho concordamos plenamente com tudo
com o que foi dito pela dupla. Mas com certe-
za um aval desse nível é prova incontestável
de que Rodrigo tem qualidade e está no cami-
nho certo. E não por acaso sua agenda de sho-
ws para 2015 já conta muitas apresentações
pelo estado e fora dele.

Um aval de quem
conhece do assunto

a cidade mais
limpa  e bem
cuidada do
Brasil. Ao seu
lado a vice,
Dr. Lidia Jor-
dão já atuan-
do na área da
saúde, mos-
tra que não
veio para fi-
car de braços
cruzados aco-
modada e
vem desem-
p e n h a n d o
com entusias-
mo as novas
tarefas. Aos
novos diri-

gentes os nossos votos de muito su-
cesso, muita paz e muita determina-
ção para o novo ano que chega.
Foto: Jornal Interação.

riedade por esta falta tão
grande em seu convívio,
certos de que a morte é
apenas uma passagem
para planos mais elevados.
Eque Aparecida Nobre já
se fez eterna no coração
de todos aqueles que com
ela puderam conviver.

Os 15 anos de Bruna
Mesmo que alguns digam o contrário, a comemoração dos 15 anos de forma bem especial

continua sendo o sonho da maioria das meninas. E foi por pensar assim que Ricardo e Helena
uniram forças para propiciar à filha Bruna Abadia (foto), uma festa de 15 anos em alto estilo no
ultimo dia 06 de dezembro na cidade de Araxá. A festa foi um momento muito especial reunindo
amigos e familiares com direito à troca do anel, vestido de princesa valsa e muita alegria, não só da
aniversariante mas também daqueles que puderam lhe proporcionar esse momento que com certe-
za já se tornou inesquecível para ela. A coluna deseja parabéns à aniversariante por esse dia especial
e aos pais pela iniciativa de grande sensibilidade e amor.

 A aniversariante
com seus pais,

sua irmã Ana
Vitória e as

primas Sarah e
Marina.
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Casaram-se, em Brasília, no ultimo dia 13, os jovens Anderson Alcântara

Frasão e Gabriela Castro Corrêa, ele, da capital federal, filho de Pedro de

Alcântara Moraes Frazão (i.m.) e de Almira Ferreira Frazão, e ela, araxaense,

filha de Luiz Antonio Corrêa de Oliveira (de saudosa memória) e de Sandra

Afonso de Castro, jornalista, professora do CEFET.  A cerimonia aconteceu

no espaço Patú Anú Park Way, no setor das Mansões Park Way, onde a

exuberância da decoração foi moldura especial para uma cerimônia cercada de

muito amor do casal, dos familiares e amigos,  glamour dos presentes e muito

bom gosto em todos os detalhes que, com certeza, foram acompanhados de

perto pela atenta e cuidadosa mãe da noiva.

Várias pessoas de Araxá se deslocaram até lá,  para prestigiarem o evento.

Amigas e familiares maternos e paternos, as amigas e madrinhas Samira e

Camila, compareceram  e aplaudiram entusiasmados essa união marcante na

vida de todos. Ao som inebriante de uma orquestra que mesclava violino,

harpa, piano e Sax, Gaby e .Anderson ouviram atentos as palavras do Pastor

Ricardo Espindola  da Igreja Batista Central de Brasília a respeito daquela

união aos olhos de Deus. Ao final, após  desfecho religioso, convidados

foram recepcionados em grande estilo com um jantar maravilhoso encerrando

tudo de forma serena e envolvente. Na sequência, Gaby e Anderson seguiram

para Gramado, no Rio Grande do Sul, complementando essa união abençoada

com muita paz, muita luz e muitas alegrias para começarem  o Ano Novo e

vida nova, juntos.  

Gaby e Anderson
Casamento com amor, glamour e bom gosto
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PADRINHOS:
NOIVA
Camila Montadon Drummond/ Rodrigo Menezes Rios
Samira Trindade/Braulio Ramos
Samira Sajibeli/Wellington Carvalho
Ludmila Vilela/Bruno Caramez
NOIVO
Simone Frazão/Márcio Cunha
Charles Trovão/Belkis Braz
Paulo/Iara
Cláudio Moreira/Sanny Rodrigues

PAJENS
Laura Rocha e Italo Junior
PORTA ALIANÇAS
Larissa Afonso
TESTEMUNHAS
NOIVA
Camila Montadon Drummond
Samira Trindade
NOIVO
Belkis Braz
Dinair Couto Lima
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CDL aposta em música para
incrementar comércio araxaense

A infecção por Parvovirose, também chamada
por Parvoé altamente contagiosa, causada por um ví-
rus do gênero Parvovirus, família Parvoviridae.

Nos cães essa enfermidade geralmente é fatal,
pode ser visto em cães de qualquer raça, sexo ou
idade e com uma taxa de mortalidade de 80%.Ata-
cam principalmente os animais mais jovens, os adul-
tos possui imunidade porem podem pegar a doença.

Os animais se contaminam através da urina, fe-
zes e secreções de cães doentes.

Pelo fato de muitos desses vírus sobreviverem
por até 1 ano em condições ambientais, o local
onde um cão doente esteve abrigado deve ser evi-
tado por filhotes e cães não vacinados durante esse
período de tempo. Mesmo que ocorra a desinfec-
ção do ambiente, o risco de contaminação ainda é
considerável.

Sintomas
Os cães infectados manifestam a doença cerca

de 7 a 14 dias após a infecção.
A doença se estabelece, no aparelho digestivo,

apresentando perda de apetite, febre, vômito, diar-
reia fétida e com sangue.

Diagnóstico e Tratamento
Como a Parvovirose pode ser confundida com

outras enfermidades, é necessário procurar um
Médico Veterinário para que possa ser realizado um
exame clinico e se necessário exames laboratoriais,
quando tratado no inicio existe maior possibilidade
recuperação do animal a doença.

Cuidados Importantes:
· Os cães devem ser vacinados, por um Médi-

co Veterinário responsável.
· Sempre que o animal apresentar falta de ape-

tite, diarreia, vômito ou algo fora do normal,
procure orientação de um Médico Veterinário o

mais rápido possível.
· Sempre manter o cartão de vacina em dia.
· Caso tenha qualquer duvida procurar orien-

tações de um profissional habilitado.

Prevenção
A vacinação é a principal forma para evitar a

Parvovirose.
Nos filhotes a primeira vacina será aplicada aos

45 dias de vida, com as vacinas conhecidas como
V8, V10 ou V11.O intervalo entre as vacinações é
de 21dias, e são recomendadas de 3 a 4 doses, de-
pendendo do fator de risco e da região em que o
animal vive. E deve ser repetida anualmente, é reco-
mendada a vacinação em todos os cães, indepen-
dente da idade.

Os filhotes só poderão tomar banho, ter contato
com o meio exterior e com outros cães após a ulti-
ma dose da vacina.

Como responsável, o dono deve zelar pelo seu
bem estar e a saúde de seu animal, cuidando e man-
tendo em dia todas as suas vacinas.

Quem ama cuida, respeita e protege!

Dr. Leonardo Wilson dos Reis
Médico Veterinário – CRMV-MG 8695

Caixas de som foram colocadas no
calçadão e trecho da Avenida Antônio
Carlos e vão funcionar das 10h às 22
horas, para manter ambiente natalino.

Os consumidores que passarem pelo Centro de Araxá, no Alto Paranaíba, vão notar que além de
elementos que compõem a data mais festejada do ano, de algum canto ecoam canções de um reper-
tório variado. Caixas de som foram instaladas em toda extensão do Calçadão e no trecho comercial
da Avenida Antônio Carlos, pela CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Araxá.

 Os equipamentos estão em pontos estratégicos da região. Eles começaram a funcionar oficial-
mente nesta segunda-feira (15), das 10 horas às 22 horas, já que o comércio atende em horário
especial, com músicas natalinas e outros temas e, permanece até o dia 25 de dezembro. Depois deste
prazo, os ritmos estarão voltados para o réveillon.

Para oferecer estilos bem amplos foi adquirido um arquivo de música, com mais de 200 letras
diferentes para que não ocorra repetição ao longo do dia. De acordo com o presidente da CDL,
Itamar Machado, a idéia é transformar o Centro num ambiente harmônico. “Queremos deixar um
local agradável para as pessoas ficarem no comércio por mais tempo e se sentirem a vontade para
fazer as compras, sem o barulho ensurdecedor de propaganda”.

Os lojistas estão otimistas, nos próximos dias com a aproximação do Natal, a expectativa é que o
movimento nos estabelecimentos cresça mais de 50%. E, segundo o gerente de uma loja da rua
presidente Olegário Maciel, Carlos Eugênio Carvalho, o investimento ajuda atrair novos clientes.
“Eles vêm tirar foto, passar alguns momentos e, se sentir gosto pelo ambiente a adesão de música,
por exemplo, acaba ficando, olhando a vitrine e comprando”.

Teatro
Infantil

Para acompanhar o clima natalino e a bela ornamentação da
cidade, a Uirapurus Arte e Cultura em parceria com a CDL, apre-
senta a continuidade da  SEGUNDA MOSTRA DE TEATRO IN-
FANTIL, nos dias 20 e 21 de dezembro no cine teatro Brasil, no
horário das 16 horas.

A magia e o encantamento estão de volta para alegrar crianças
e adultos, nas apresentações de ALICE NO PAÍS DAS  MARAVI-
LHAS e O NATAL DA PEPPA PIG.

A proposta destas apresentações estão inseridas na campanha
vá ao teatro que promove anualmente a popularização e a forma-
ção de novas platéias.

Os ingressos para estas apresentações podem ser adquiridos
com preços promocionais na loja ORIGINAL KIDS, ou informa-
ções pelos fones: 8809 3058 e 9108 3978.

PARVOVIROSE

Segunda Mostra de

CANINA
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Contatos para o Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba: 34.9176.0220 ou 8807.0969

A técnica da mo-
dalidade dança espor-
tiva em cadeira de ro-
das - Wanessa Borges
destaca que, é essen-
cial a atuação da Ara-
xá Dance Company
para consolidar a dan-
ça em cadeira de ro-
das em nosso país vi-
sando a possibilidade
de difusão do esporte
como modalidade paralím-
pica, visto já ser reconheci-
do pelo Comitê Paralímpico
Internacional (IPC-WDS).

O campeonato foi realizado
na cidade de Governador Va-
ladares, estiveram presentes
5 delegações: São
Paulo,Santos,Recife,Sergipe
e Minas Gerais sendo repre-
sentada pela Araxá Dance
Company de Araxá, na
qual a companhia de dan-
ça se destaca majorita-
mente desde 2009.

A modalidade que a
Companhia de Dança compe-
tiu foi combi dance (andante e
cadeirante) nas danças latinas, com
os ritmos: samba, rumba, chachacha e
jive, na categoria intermediário, ano que
vem a dupla vencedora que repre-

Araxá Dance Company
Luta e determinação sentou  a companhia de dança e nosso estado - Victoria Fernanda e Joao Vitor Velasco irão

competir na categoria avançado,as delegações competem entre si e os que se desempenha-
rem melhor com as técnicas exigidas pela Confederação Brasileira, são os primeiros lugares.
Conseguimos o 1 lugar no XIII Campeonato de Dança em cadeira de Rodas, na categoria
combi dance (andante e cadeirante) nos ritmos latinos.Esses primeiros lugares tem a res-
ponsabilidade de representar o Brasil nos Campeonatos Mundiais de Dança Esportiva em
Cadeira de Rodas, hoje o esporte é amplamente praticado em 19 países.

A participação da Araxá Dance Company só foi possível graças ao patrocínio da CBMM
conhecedora do trabalho realizado do grupo em prol da arte inclusiva em alto rendimento
frente a nossa cidade e nosso estado.

Desde 1998, o esporte tem sido governado pelo IPC InternationalParalympicCommittee,
que incorpora as regras do Dance Sport FederationInternational (IDSF).

No campeonato foram avaliadas diversas categorias, que contemplam atletas do nível
iniciante ao avançado, divididos em casais formados por um competidor com deficiência física

(cadeirante) e outro sem deficiência (andante) ou por duas pessoas com deficiência física que
utilizam a cadeira de rodas.  Em paralelo ocorre também a 13ª Mostra Nacional de Dança

Artística em Cadeira de Rodas, Araxa Dance Company apresentou a dança artística em cadeira
de rodas, com a coreografia embasada na música tempo perdido de Renato Russo, na modalidade

danças urbanas outro ponto forte da companhia de dança, onde bailarinos apresentarão suas coreo-
grafias temáticas. Os dois eventos, gratuitos, abertos ao público e foram realizados no dia 05 de

dezembro, no Clube Filadélfia em Governador Valadares
Wanessa espera continuar encontrando apoio para esse trabalho que ela considera de fundamental

importância para criar oportunidades cada vez maiores para todos. Contatos:  wanessaborges@live.com,
o programa Araxá Dance Company é realizado nos espaços: Recanto do Idoso, Centro Educacional
Vovó Sergia, Hospital Casa do Caminho, Escola de Aplicação Lelia Guimarães, anexo CSU, Associação
dos Aposentados, Liceu de Artes e Oficio Cordelia Barreto, Associação de Assistência a Pessoa com

Deficiência de Araxá – FADA.
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Câmara entrega honrarias em noite
de gala no Grande Hotel de Araxá

Cidadania Honorária, Medalha Dom José Gaspar e
Medalha Geraldo Porfírio Botelho foram outorgadas

Foram entregues na noite de ter-
ça feira (16), em Reunião Solene da
Câmara Municipal de Araxá, no Alto
Paranaíba, as honrarias concedidas
anualmente pelo poder legislativo:
Medalha Dom José Gaspar e Título
de Cidadania Honorária; e ainda,
pelo terceiro ano consecutivo, foi
entregue a Medalha Geraldo Porfí-
rio Botelho, concedida pela Associ-
ação da Imprensa Araxaense (AIA).

A Medalha Dom José Gaspar é
concedida a pessoas, que nas suas
áreas de atuação, prestaram relevan-
tes serviços a comunidade. O Cida-
dão Honorário tem como objetivo
homenagear os que não nasceram
em Araxá, mas escolheram a cida-
de para viver e trabalhar e ajudam
no desenvolvimento local. As indi-
cações dessas duas honrarias são
feitas pelos vereadores. E a Meda-
lha Geraldo Porfírio Botelho tem in-
dicação feita pelos membros da AIA
e homenageia nomes da imprensa.
Confira a lista dos agraciados:

Medalha Dom José Gaspar
Danilo de Souza – Indicação Carlos Alberto Ferreira
Edsoney Max Alves – Indicação Amilton Marcos Moreira
Ivone Zouain Zupo – Indicação José Gaspar Ferreira de Castro
João Emílio Rocheto – Indicação Fabiano Santos Cunha
João Jaques Affonso de Castro – Indicação Mauro da Silveira Chaves
José dos Reis Paula – Indicação José Maria Lemos Junior
Juarez França – Indicação Marcílio de Faria
Laís França de Castro – Indicação Romário Gerson Galdino
Márcia Aparecida Silva – Indicação Farley Pereira de Aquino
Marly Costa Rodrigues – Indicação Miguel Junior
Mário Rodrigues Gil – Indicação José Domingos Vaz
Mercedes Gonçalves Paiva – Indicação Eustáquio Pereira
Patrícia Teodoro Marques de Paiva – Indicação César Romero da Silva
Raquel Aparecida Batista Moura – Indicação Carlos Roberto Rosa
Wellington Rodrigues Gonçalves – Indicação Alexandre Carneiro de Paula

Título de Cidadania Honorária
Alírio Palhavã Filho – Indicação José Domingos Vaz
Amilton Marcos Moreira – Indicação Câmara Municipal de Araxá
Antônio Carlos Gonçalves – Indicação Carlos Roberto Rosa
Carlos Roberto Ayres da Silva – Indicação Marcílio de Faria
Evandro Vieira Carneiro – Indicação Farley Pereira de Aquino
Fernando Figueira de Mello – Indicação Fabiano Santos Cunha
Heloisa Aparecida Tinoco – Indicação Eustáquio Pereira
Jania Mara Caneiro – Indicação José Maria Lemos Junior
João Batista de Melo – Indicação Carlos Alberto Ferreira
João Ferreira Veras Neto – Indicação José Gaspar Ferreira de Castro
Maria Madalena Costa Amâncio – Indicação César Romero da Silva
Miguel Pereira da Silva – Indicação Amilton Marcos Moreira
Moacir Ferreira dos Santos – Indicação Mauro da Silveira Chaves
Rodrigo Natal Rocha – Indicação Romário Gerson Galdino
Rodrigo Penido Duarte – Indicação Mesa Diretora
Sebastiana Lúcia Machado – Indicação Miguel Junior
Vicente de Paulo – Indicação Alexandre Carneiro de Paula

 

Ascom Câmara de Vereadores de Araxá

Medalha Geraldo Porfírio Botelho
Ênio Braga – Indicação Associação da Imprensa Araxaense (AIA)
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IMÓVEIS À VENDA
VENDO CASA, MAIS TERRENOS EM ARAXÁ

Terreno com 2.300 m2, área construída de 314 m2. Portão eletrônico, jar-
dim, garagem para 4 carros ( 2 cobertos),alpendre, sacada, 3 salas ( 2 conju-
gadas) com acabamento em gesso, porcelanato, cerâmica e granito. Armário
para rouparia,cozinha, 4quartos com armários sendo 1 suite com banheira de
hidromassagem, banheiro social, lavabo. Dependência de funcionários com-
pleta, lavanderia com varanda grande nos fundos e  porão. Maravilhosa área
de lazer com piscina azulejada, 2 churrasqueiras com pia, banheiro e lavató-
rio. 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 Lellis, 180 - Bairro Fertiza. - R$ 1.000.000,00
Tratar pelo telefone: (34) 9987.9109

CASAS DE ALUGUEL:
- RUA ZECA DO ALFREDO, N° 325 – VILA JOÃO
RIBEIRO – 02 quartos, sala de estar, cozinha,
banheiro social, área de serviço e garagem. R$
700,00
- ANTÔNIO DONIZETE DA COSTA, N° 80 –
RESIDENCIAL VITÓRIA – 03 quartos, sala de
estar, cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem. R$ 700,00
- RUA VAGNER TADEU DE REZENDE, N° 55 –
ARMANDO SANTOS – 02 quartos (sendo 01 suí-
te), sala de estar, cozinha, banheiro social, área
de serviço e garagem. R$ 750,00
- RUA DOS BEM-TE-VI, N° 70 – JOÃO BOSCO
TEIXEIRA – 02 quartos, sala de estar, cozinha,
banheiro social, e garagem. R$ 800,00
- RUA DOS BEM-TE-VI, N° 70 A – JOÃO BOSCO
TEIXEIRA – 02 quartos, sala de estar, cozinha,
banheiro social, e garagem. R$ 800,00
- RUA IVAIR LUIZ COELHO, N° 210 – PÃO DE
AÇÚCAR – 03 quartos (sendo 01 suíte), sala de
estar, copa, cozinha, banheiro social, área de ser-
viço e garagem. R$ 800,00
- RUA OSWALDO ALVARO SILVA, N° 765 – VILA
ESTÂNCIA – 03 quartos (sendo 01 suíte), sala de
estar, sala de jantar, cozinha, banheiro social, área
de serviço, varanda e garagem. R$ 900,00
- ALAMEDA EVEREST, N° 35 – GUILHERMINA
VIEIRA CHAER – 03 quartos, sala de estar, cozi-
nha, banheiro social, área de serviço e garagem.
R$ 1.000,00
- RUA BENEDITO DE REZENDE, N° 309 –
FERTIZA – 03 quartos (sendo 01 suíte), sala de
estar, cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem. R$ 1.100,00
- RUA PADRE ANCHIETA, N° 120 – CENTRO – 03
quartos (sendo 1 suíte), sala de estar, cozinha,
dispensa, banheiro social, sauna, área de serviço,
banheiro de empregada, cômodo dos fundos, sa-
cada e garagem. R$ 2.000,00
- RUA GERALDO PORFÍRIO BOTELHO, N° 2370
– FERTIZA – 04 quartos (sendo 01 suíte), sala de
estar, sala de jantar, copa, cozinha, banheiro soci-
al, área de serviço, quarto de empregada, sacada,
quarto de serviço, banheiro nos fundos, área co-
berta, cozinha nos fundos, dispensa, alpendre e
garagem. R$ 2.107,00
- RUA PADRE ANCHIETA, N° 124 – CENTRO – 03
quartos (sendo 1suíte), closet, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, , banheiro social, área de servi-
ço, quarto e banheiro de serviço, área de lazer,
piscina, área coberta nos fundos, banheiro nos
fundos e garagem. R$ 2.900,00

APARTAMENTOS DE ALUGUEL:
 
- KIT NET – RUA TOTONHO PEREIRA, N° 85 –
SANTO ANTÔNIO – Cômodo com banheiro. R$
350,00
- FLET – RUA MÁRIO CAMPOS, N° 214 – APTO
06 – BLOCO 02 – CENTRO – quarto com banhei-
ro. R$ 400,00 + COND. 50,00
- FLET – RUA MARIO CAMPOS, N° 214 – APTO 08
– BLOCO 02 – CENTRO – quarto com banheiro.
R$ 400,00 + COND. R$ 50,00
- FLET – RUA MARIO CAMPOS, N° 214 – APTO 16
– BLOCO 02 – CENTRO – quarto com banheiro.
R$ 400,00 + COND R$ 50,00
- FLET – RUA MÁRIO CAMPOS, N° 214 – APTO
18 – BLOCO 02 – CENTRO – quarto com banhei-
ro. R$ 450,00 + COND R$ 50,00
- KIT NET – PRAÇA CORONEL ADOLFO, N° 11 –
APTO 09 – CENTRO – 02 quartos, sala de estar,
cozinha, banheiro social e área de serviço. R$
600,00 + COND. 50,00
- RUA ZECA DO ALFREDO, N° 219 – VILA JOÃO
RIBEIRO – 05 apartamentos novos sendo todos
com 01 quarto, sala de estar, cozinha, banheiro
social, área de serviço, portão eletrônico, interfone,
e garagem para 01 carro. R$ 720,00
- RUA MARIO CAMPOS, N° 214 - APTO 204 BLO-
CO 01 (PEROBA) - CENTRO - 02 quartos, sala de
estar, cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem. R$ 800,00 + COND. 70,00
- RUA CAPITÃO IZIDRO, N° 570 APTO 106 –
CENTRO – 01 quarto (sendo 01 suíte), sala de
estar, cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem . R$ 850,00 + COND. 102,00
- RUA BENEDITO SIMÕES BORGES, N° 60 APTO

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

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

CRECI - 4337 PJ

102 – CENTRO - 02 quartos, sala de estar, cozinha,
banheiro social, área de serviço e garagem. R$
1.200,00 + COND. 120,00
- RUA ABDANUR ELIAS, N° 45 APTO 202 – VILA
SÃO PEDRO – 03 quartos (sendo 1 suíte), sala de
estar, cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem. R$ 1.200,00 + COND. 120,00
- PRAÇA CORONEL ADOLFO, N°11 APTO 204 –
CENTRO – 03 quartos (sendo 01 suíte), sala, copa,
cozinha, banheiro social, área de serviço e gara-
gem. R$ 1.200,00 + COND. 120,00
- AV. PREFEITO ARACELY DE PAULA, N° 865 APTO
701 – FERTIZA – 03 quartos (sendo 01 suíte), sala
de estar, cozinha, banheiro social, área de serviço,
garagem coberta para 01 carro, salão de festas,
piscina e portaria 24 horas. R$ 1.200,00 + COND.
350,00
- PRAÇA CORONEL ADOLFO, N° 11 APTO 102 –
CENTRO – 03 quartos (sendo 01 suíte), sala de
estar, cozinha, banheiro social, área de serviço,
banheiro de empregada e garagem. R$ 1400,00 +
COND. 120,00
- RUA JOSÉ PRIMO DE MELO, N° 77 – CENTRO –
 03 quartos (sendo 01 suíte e todos com armários),
03 salas de estar, 02 cozinhas, 02 banheiros soci-
ais, área de lazer coberta, área de serviço e gara-
gem. R$ 1.500,00
- PRAÇA CORONEL ADOLFO, N° 11 APTO 104 –
CENTRO – 03 quartos (sendo 1 suíte), sala de es-
tar, banheiro social, cozinha, dispensa, área de ser-
viço e garagem. R$ 1.500,00 + COND. 120,00
- RUA FRANCISCO VERÇOSA, N° 101 APTO 301 –
VILA SILVÉRIA -  03 quartos (sendo 01 suíte e 01
com armário), sala de estar, cozinha com armário,
banheiro social, área de serviço e garagem. R$
1.500,00 + COND. 150,00
- AV. WASHINGTON BARCELOS, N° 1141 –
URCIANO LEMOS – 03 quartos (01 suíte, 02 quar-
tos com armário), sala, copa, cozinha, banheiro so-
cial e área de serviço. R$ 1.500,00
- AV. IMBIARA, N° 1495 – CENTRO – 03 quartos
(sendo 01 suíte), sala, copa, cozinha, banheiro soci-
al, área de serviço, e quarto nos fundos com ba-
nheiro. R$ 1.500,00. VALOR PARA COMÉRCIO: R$
1.900,00

CÔMODOS COMERCIAIS DE ALUGUEL:
 
- RUA TOTONHO PEREIRA, N° 85 – SANTO ANTÔ-
NIO – Cômodo com banheiro  R$ 350,00

- RUA DOUTOR ATÍLIO COLOMBO, N° 550 –
TIRADENTES – Cômodo com recepção, cozinha e
02 banheiros. R$ 600,00
- RUA PRESIDENTE OLEGÁRIO MACIEL, N° 111 –
LOJA 48 – CENTRO- R$ 700,00 + COND R$ 187,50
- AV.JOÃO PAULO II 409 - A:  04 SALAS A R$ 650,00
(CADA)
- 02 SALAS FRENTE E FUNDO: R$ 800,00 (CADA)

- AV. JOÃO PAULO II, N° 460 A – ALVORADA –
 Cômodo com banheiro e cozinha  R$ 800,00

- RUA PADRE ANCHIETA, N° 98 – CENTRO – R$
850,00 + COND R$ 50,00
- PADRE ANCHIETA, N° 110 – CENTRO – R$ 850,00
+ COND R$ 50,00
- RUA PADRE ANCHIETA, N° 120 A – CENTRO – 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$1000,00
- AV. GETÚLIO VARGAS, N° 55 SALAS 608 E 610 -
CENTRO – 03 salas comerciais com 03 banheiros,
01 recepção, armário embutido somente em 01 sala.
R$ 1.350,00 + COND. +/- 120,00
- AV. DANILO CUNHA – VALE DOS ARAXÁS – Cô-
modo com recepção pequena, cozinha e banheiro.
R$ 1.700,00      
- RUA BAHIA, N° 38 – SÃO GERALDO – Cômodo
com 02 banheiros e cozinha. R$ VALOR A COMBI-
NAR
- AV. DAMASO DRUMMOND – VILA GUIMARÃES –
 Área do terreno 1.200 m², área construída 700 m².
R$ 4.500,00
- AV.JOÃO PAULO II 409:  PARTE DE BAIXO: R$
4500,00
 
TERRENOS DE ALUGUEL:
 - RUA THIERES BOTELHO – R$ 5.000,00

 CASA NO BOA VISTA EM ARAXÁ
R$60.000,00

Area do terreno:200m². Rua Sebastião Gonçalves da Silva,115-
(Antiga rua 13). Tratar:9987.9109
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Deixe para aqueles que te amam o
sentimento da saudade e o exemplo
de vida. Os imprevistos e embaraços
ficam por nossa conta. Funerária São
Domingos, credibilidade e confiança
adquiridos em mais de 20 anos de tra-
balho voltados para com  o respeito e
a dignidade do ser humano.

Faça Seguro da Funerária
São Domingos
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Araxá chega aos seus 149 anos de emancipação, com mudanças significati-
vas em sua trajetória, política, social, populacional e organizacional. A cidade
tem muito a oferecer aos seus filhos, visitantes e novos moradores. Mas tem
também muito a se adequar para oferecer mais estrutura e comodidade à sua
população.

As perspectivas são animadoras , com crescimento e valorização do setor
imobiliário, abertura de novas frentes de trabalho, e uma demanda cada vez
maior de empregos ofertados nos mais diversos seguimentos.

Mas crescimento só não é o bastante é preciso melhorar cada vez mais a
qualidade de vida, o atendimento na saúde, no transporte na educação e na segu-
rança. Muito já tem sido feito e com certeza o aprimoramento é a meta de todos
que pensam em prol do interesse comum. Onde a união de ideais existe tudo se
torna mais fácil.

Araxá é privilegiada por Deus pela natureza e por sua gente acolhedora, paci-
fica e ordeira.

E é essa gente que se ergue hoje em coro para saudar essa cidade maravilhosa
onde primeiro se avista o sol e de mãos dadas com todos os poderes constituídos
da cidade começar uma caminhada rumo à 2015 confiante em dias cada vez me-
lhores e mais promissores. E à toda essa gente nós do jornal EXEMPPLAR nos
juntamos para gritar em alto e bom som: FELIZ ANIVERSÁRIO ARAXÁ!
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1) Artigo 173 – Disputar corrida por espírito de emulação (racha):
Infração: gravíssima (7 pontos)
Penalidade: multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo
Valor atual: R$ 1.915,40 ( antes a multa era de R$ 574,62)

2) Artigo 174 – Promover ou participar competição, eventos organizados, exibição
e demonstração de perícia em manobra de veículo em via pública sem autorização
das autoridades
Infração: gravíssima (7 pontos)
Penalidade: multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo
Valor atual: R$ 1.915,40 ( antes a multa era de R$ 957,70)

3) Artigo 175 - Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa,
mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arras-
tamento de pneus
Infração: gravíssima ( 7 pontos)
Penalidade: multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo
Valor atual: R$ 1.915,40 ( antes a multa era de R$ 191,54)

4) Artigo 191 – Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opos-
tos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapas-
sagem:
Infração: gravíssima (7 pontos)
Penalidade: multa e suspensão do direito de dirigir
Alteração no valor: R$ 1.915,40 ( antes a multa era de R$ 191,54)

5) Artigo 202 – Ultrapassar outro veículo pelo acostamento ou em interseções e
passagens de nível
Infração: gravíssima (7 pontos) Antes era considerada grave (5 pontos)
Penalidade: multa
Alteração no valor: R$ 957,70 ( antes a multa era de R$ 127,69)

6) Artigo 203 - Ultrapassar pela contramão outro veículo
Infração: gravíssima (7 pontos)
Penalidade: multa
Alteração no valor: R$ 957,70 ( antes era R$ 191,54)

Na hora de dirigir
sempre é bom lembrar..

Confira o que mudou:
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Camara Municipal de Araxá
elege a nova composição

para o próximo biênio

Miguel, Fabiano, Eustáquio e Farley compõem a nova
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Araxá

Os vereadores da Câmara Municipal de Araxá, no
Alto Paranaíba, elegeram na tarde do dia 02  em reu-
nião ordinária no Plenário Guilherme Gotelip Neto, a
nova composição, para o próximo biênio, da Mesa Di-
retora: Miguel Alves Ferreira Junior foi reeleito para o
cargo de presidente. Ao seu lado, na vice-presidência,
deixa do cargo Amilton Marcos Moreira (Sargento
Amilton) e entra o vereador Fabiano Santos Cunha.

Para o cargo de primeiro secretário também houve
reeleição, ficando no posto Eustáquio Pereira e na se-

gunda secretária, quem entra
é o vereador Farley Pereira de
Aquino (Farley Cabeleireiro),
assumindo a cadeira de Fabi-
ano. Apenas para o cargo de
presidente houve dois candi-
datos: Miguel Junior e Mauro

da Silveira Chaves (Mauro do Detran). Miguel foi ree-
leito por 12x1. Mauro teve apenas o voto próprio.

Vice-presidência, 1ª e 2ª secretárias, tiveram candi-
datos únicos, e eles foram eleitos por 12x0. Logo após
a votação para presidência, Mauro pediu autorização
para deixar o plenário, justificando a necessidade de
cumprir uma intimação judicial para uma audiência, por
isso, ele não votou para os cargos de vice, primeiro e

segundo secretários. O ve-
reador César Romero da
Silva (Garrado) se absteve
de votar em todos os car-
gos e o vereador Carlos Ro-
berto Rosa não estava pre-

sente na reunião.
A nova mesa assume em janeiro de 2015. Fabiano

agradeceu aos colegas por terem concedido a oportu-
nidade de poder ocupar essa vaga. “Dei minha contri-
buição no plenário da Casa nesses dois anos de manda-
to e tenho certeza que agora, como vice-presidente da
Casa, poderei dar também a minha contribuição ocu-
pando essa honrosa função. Tenho certeza que, com
apoio dos meus pares, haveremos de fazer mais dois
anos de um belo trabalho,
que o objetivo central, é o ci-
dadão de Araxá”, disse.

Miguel Junior, recondu-
zido ao cargo que ocupou
em janeiro de 2013, avaliou
positivamente os dois primei-
ros anos, com muito trabalho e união do colegiado.
Segundo ele, todos amadureceram muito dentro do le-
gislativo nesse primeiro momento. “E como agentes
políticos, quanto mais amadurecidos estivermos, me-
lhor será nosso trabalho. O mandato é dividido em duas
etapas: os dois primeiros anos e os dois últimos anos.
Agora, já não tem mais vereador novato. Temos vere-
adores experientes. Acredito que esses últimos dois anos
serão de mais atuação, de cobranças, no sentido de
poder pontuar as questões que a sociedade espera. Estou
muito mais otimista com os próximos dois anos”, re-
força.

Ascom Câmara de Vereadores de Araxá
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Decoração de
Natal em Araxá

Além dos enfeites, apresentações de
artistas prometem movimentar a

programação até o dia 31 de dezembro

Dezenas de pessoas foram assistir o acender das
luzes da decoração natalina, em Araxá, no Alto
Paranaíba, na noite do dia 3 p.p. Pouco antes da inau-
guração, uma cerimônia marcou o lançamento e con-
tou com a presença de membros da CDL, dos parceiros
Acia e Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes,
além do prefeito e vice-prefeita, secretários municipais,
vereadores e empresários.

 Assim que anoiteceu, as luzes foram acionadas e
anunciaram o início das comemorações. O ponto de lar-
gada foi com a árvore de nove metros instalada em fren-
te à Igreja Matriz de São Domingos e, logo em seguida,
os enfeites da avenida Antônio Carlos e Calçadão da
Olegário Maciel. A festa ficou por conta da apresenta-
ção do Quinteto de Cordas, da Escola de Música Maes-
tro Elias Porfírio de Azevedo.

Os shows acontecem sempre às 20 horas, após o
acendimento da iluminação. Haverá também intervenções
nas vias públicas da região central, com atores de grupos
de teatro. As ações seguem até o dia 31 de dezembro. De
acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojis-
tas, Itamar Machado, a novidade vai impulsionar o setor.
“A população usufrui e o comércio terá maior fluxo de
clientes ajudando aquecer as vendas”.

Na cidade, o Natal que encanta crianças e adultos tem
personagens religiosos e elementos que compõe o espí-
rito da data. A decoração retorna à região central após
alguns anos sem investimentos. Segundo o prefeito,
Aracely de Paula, a comunidade e os comerciantes ga-
nham com a iniciativa. “Esperamos que as instituições
continuem trabalhando e contando com a prefeitura, por-
que essa é uma festa de confraternização Cristã, mas cívi-
ca também da cidade”.

O presidente da Associação Comercial, Industrial, de
Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá, Márcio
Antônio Farid, lembrou da parceria das entidades que
possibilitou a realização do evento. “Estamos iniciando
um novo tempo na cidade e, nada melhor do que nós
termos essa parceria, para transformar numa cidade pro-
gressista, empreendedora e que todos se sintam com
vontade de participar”.

Com a mudança de horário do comércio, que ampliou
o tempo de funcionamento, muita gente antecipa as com-
pras e, ainda aproveita para comer e beber nos locais. O
presidente do Sindhorb, Mário Marques, disse que o
Centro se tornou um Shopping Center a céu aberto. “Com
os ambientes decorados as pessoas vão sair pra fazer
compras e, se divertem. As lanchonetes estão abertas
para atender o público, naquilo que ele precisar”.
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1. Planeje com antece-
dência.  Reserve algumas
horas para pensar como
você vai cuidar de si mes-
mo durante o período. Pen-
se em coisas agradáveis,
como ler um livro ou tirar
alguns cochilos e escreva
as idéias em um calendá-
rio. Tente conciliar as ati-
vidades com as compras de
natal e as atividades na
cozinha, mas não deixe a
agenda de lado: essas ati-
vidades precisam ser trata-
das como prioridade tam-
bém.

2. Evite os conflitos
familiares. Manter a sa-
nidade em algumas famí-
lias pode ser uma tarefa
difícil .  No entanto, se
você vai  encontrá- los
e sabe que os conflitos
vão surgir,  prepare-se
para responder de forma
neutra, como “vamos fa-
lar disso em outro mo-
mento¿ ou ¿eu entendo a
sua posição”.  Depois ,
fuja para o banheiro, se
ofereça na cozinha ou até
para cuidar das crianças.

Veja 11 maneiras de fugir da

E, se for demais, tenha um
bom amigo para ligar e
desabafar.

3. Esqueça a perfeição. 
Muitas pessoas se deses-
peram quando não conse-
guem ter uma casa de cine-
ma para o natal, ou um
banquete digno da realeza,
ou presentes que não são
bons o suficiente. Esse
cenário ideal não existe.
São as pequenas coisas,
como detalhes particulares
da sua casa ou rituais em
família, que torna tudo es-
pecial e feliz.

4. Aprenda a sofrer.  Se
você está lidando com a
perda de alguém querido,
talvez seja o momento de
conversar com alguém so-
bre os seus sentimentos ou
mesmo procurar ajuda em
grupos de apoio ou terapia.
Não é incomum sentir raiva
pela pessoa ter partido ou
culpa por aproveitar as fes-
tas. Isso só mostra que
você é humano e reflete o
seu momento.

5. Arrume tempo para
dormir.  As festas de final

de ano podem facilmente
interferir na sua rotina de
sono. Mas alguns estudos
indicam que há ligação en-
tre a falta de sono e a de-
pressão. Portanto, você
precisa ter cuidado dobra-
do com isso. Tente acordar
e se deitar no mesmo horá-
rio todos os dias; evite re-
feições pesadas e ativida-
des físicas horas antes de
dormir; e livre-se da TV ou
qualquer outra distração
no quarto.

6. Peça ajuda. Seja para
amigos próximos ou famí-
lia, não pense duas vezes
ao pedir para uma pessoa
dar apoio, desde realizar
tarefas simples do dia a dia
até tomar um chá e ouvir o
seu desabafo.

7. Priorize os exercíci-
os físicos. Mexer-se deve
ser mantido no topo da lis-
ta de prioridades. Além de
ajudar a queimar as calori-
as extras (a comilança vai
rolar solta nessa época do
ano!), exercícios físicos aju-
dam a melhorar o humor. E
não precisa ser nada radi-

cal: 35 minutos de caminha-
da forte, cinco dias por se-
mana (ou 60 minutos três
vezes por semana), já são
suficientes.

8. Reveja sua exposição
ao sol.  Muitas pessoas
podem sofrer com a pouca
exposição solar. A doença,
que é sazonal, acomete
principalmente pessoas no
hemisfério norte, pois lá as
festas de final de ano acon-
tecem no inverno ¿ quando
o sol fica menos tempo no
alto. De qualquer forma, se
achar que está sofrendo
com o problema, converse
com seu médico sobre
como se tratar.

9. Mantenha o foco no
que importa. O mais impor-
tante do natal não são os
presentes, mas os proble-
mas financeiros podem fa-
zer você acreditar nisso.
Controle o estresse orga-
nizando a troca de presen-
tes entre amigos e familia-
res (estipular um valor
como limite pode ser inte-
ressante). Você pode tam-
bém cozinhar algo para
presentear alguém ou mes-
mo criar rituais novos para
a família passar o tempo.

10. Não desconte na co-
mida ou no álcool. Para al-

gumas pessoas, se permitir
exagerar na bebida ou na
comida é quase uma tradi-
ção das festas de final de
ano. Melhor se controlar.
Além de fazer mal ao corpo,
você vai se sentir culpado
depois. Prepare-se para as
festas alimentando-se de
forma saudável na semana
anterior aos feriados. E
nada de afogar as mágoas
no copo cerveja ou na taça
de vinho: o álcool pode in-
tensificar suas emoções e
deixar tudo ainda pior quan-
do seu efeito passar.

11. Diminua os
compromissos. Se você
não agüenta mais se en-
contrar com as mesmas
pessoas nas festas, tudo
bem cancelar alguns com-
promissos para sentir-se
melhor. As pessoas esque-
cem que natal é apenas um
dia ¿ são só 24 horas. Pro-
cure encontrar atividades
que melhorem o seu esta-
do de espírito, como via-
jar, trabalho voluntário ou
fazer companhia a alguém
sozinho em algum abrigo.
Focar em outras pessoas
pode aliviar os sintomas da
depressão.

h t t p : / /
vidaeestilo.terra.com.br/

DEDEDEDEDEPREPREPREPREPRESSÃOSSÃOSSÃOSSÃOSSÃO
no final do ano
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Sacramento co-
memorou em
2014 o ano de-
dicado ao cen-

tenário de nascimento da
escritora sacramentana
Carolina Maria de Jesus.
Ao longo do ano diver-
sos eventos acontece-
ram, tanto em Sacramen-
to, quanto em todo o Bra-
sil, para homenagear a
escritora.

Para o ano de 2015 o
prefeito Municipal de Sa-
cramento Bruno Cordeiro
enviou à Câmara de Vere-
adores do município, Pro-
jeto de Lei que institui o

Além de Sacramen-
to, mais oito cidades
associadas à Amvale
(Associação dos Muni-
cípios da Microrregião
do Vale do Rio Grande)
participaram do encon-
tro de prefeitos realiza-
da na Gruta dos Palha-
res. O objetivo foi o de
discutir assuntos perti-
nentes à região, e bus-
car soluções. Dentre
eles, foram debatidos
sobre o ITR (Imposto
Territorial Rural), Geo-
processamento, ques-
tão dos lixões. “Feliz-
mente implantamos
nossa coleta seletiva já,
e o povo aderiu muito
bem a ela. Saímos na
frente, e passamos esta
experiência para outros
municípios”, disse o
prefeito de Sacramento
Bruno Cordeiro.

Ele conduziu os tra-

O prefeito de Sacramento Bruno Cor-
deiro recebeu mais uma homenagem de re-
conhecimento por seu governo à frente da
administração municipal. O projeto Casa Dia
do Idoso Mona Scalon tem se destacado
no cenário mineiro, com visitas e pedido de
informações frequentes a este projeto.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte
conferiu ao prefeito Bruno Cordeiro, o Gran-
de Colar do Mérito Legislativo Municipal,
condecoração esta, que premia as perso-
nalidades que se destacam em vários seg-
mentos do território mineiro. “É uma hon-
ra receber esta honraria, pois demonstra que estamos no caminho certo, fazen-
do investimentos no social, educação e saúde, enquanto a maioria das cidades
mineiras está passando por problemas orçamentários e financeiros, não tendo
como manter o básico da administração municipal”, destaca. Ele lembra ainda,
que tem cidades que os funcionários estão com suas folhas de pagamento em
atraso de até três meses. “Em nossa administração temos mantido as necessida-
des básicas em dia e conseguindo ampliar a prestação de serviços à comunidade.
Não falta luta para conseguir nossos objetivos e oferecer cada dia mais uma
melhor qualidade de vida ao povo sacramentano”, diz.

Projetos – Bruno Cordeiro comemora ainda a implantação de muitos pro-
jetos que estão sendo vistos por toda Minas Gerais. “Implantamos com suces-
so a coleta seletiva do lixo urbano, com destinação final e de modo correto,
acabando com lixões. Temos projetos sociais em andamento e servindo de
modelo, como é o caso do Geração 60+, Metamorfose e Casa Dia do Idoso.
Também conseguimos reformar todas as nossas UBS’s, implantamos acade-
mias vivas, lousas digitais em nossas escolas municipais urbanas e rurais, e
muito mais vem por ai”, garante.

Para o chefe do Executivo, isto demonstra que a atual administração caminha
por caminhos corretos,
com transparência nos
atos e coragem nas ações.
“E isto contribui cada vez
mais para o engrandeci-
mento desta terra que tan-
to amamos”, conclui.

Jornalista Pituca
Ferreira - Assessoria de
Imprensa da PMS -
MG3871/JP

Sacramento

Aprovado em Sacramento projeto de lei que institui
2015 como o “Ano das Personalidades Religiosas”

ano de 2015 como o “Ano
das Personalidades Religi-
osas”, em referência a
ilustres pessoas que eleva-
ram o nome de Sacramen-
to através dos carismas da
caridade, fraternidade e da
essência do amor. Ainda
segundo o Projeto de Lei,
a comemoração constará
de palestras, eventos, re-
presentações artísticas e
culturais, atividades esco-
lares, religiosas, além de
divulgação em nível naci-
onal de suas obras e de sua
biografia.

As Superintendências
Municipais de Desenvol-

vimento Econômico, Tu-
rístico e Cultural, de Edu-
cação e de Governo serão
responsáveis pela elabo-
ração de programa espe-
cífico durante o exercício
de 2015.

O Projeto de Lei foi
aprovado por unanimida-
de na Câmara de Vereado-
res. O vereador Rafael
Cordeiro, líder do gover-
no, manifestou seu voto
favorável, visto a impor-
tância que terá 2015 a es-
tas personalidades religio-
sas que foram citadas,
como outras que também
poderão fazer parte. “Fa-

lar de padre Victor Coelho,
de Heigorina Cunha, Eurí-
pedes Barsanulfo e de tan-
tos outros, de resgatar a
história de Sacramento, as
religiões, a fé do cidadão.
Esse projeto vem para ten-
tar ajudar a melhorar a fé
das pessoas, melhorar
essa questão da violência,
porque as pessoas que têm
fé e creem em Deus, seja
de qual for a religião, po-
dem ter certeza que a cri-
minalidade e as drogas di-
minui”, pontua.

“Sacramento é uma ci-
dade privilegiada por pos-
suir em seu rol de ilustres

filhos, figuras que duran-
te sua existência soube-
ram espalhar o amor a
Deus, o valor do ser hu-
mano, o respeito, a fra-
ternidade e a assistência
religiosa, tanto em mo-
mentos de dor quanto de
alegria. São pessoas que
devem ser reverenciadas,
pois se dedicaram de cor-
po e alma ao bem e ao de-
senvolvimento intelecto-
moral da humanidade. A
nobreza de caráter mol-
dou gerações, pois exer-
ceram um verdadeiro
apostolado. Enfrentaram
toda sorte de adversidade,

venceram, porque confi-
aram no amor”, exalta
Bruno Cordeiro.

Ainda segundo ele al-
gumas personalidades que
se enquadram nesse elen-
co de pessoas são Eurípe-
des Barsanulfo; Heigorina
Cunha; padre Victor Coe-
lho de Almeida; padre An-
tônio Borges de Souza;
monsenhor Antônio Cunha
e Leonardo Kitner Nye,
como tantos outros.

Jornalista Ana Paula
Neves dos Santos Assesso-
ria de Imprensa da PMS
MTB 44169/SP

reconhecimento da
Câmara de BH

visitam Sacramento e se
encantam com beleza natural

balhos, já que foi o anfitrião
do encontro, e aproveitou
a oportunidade para falar da
importância de eventos
como este. “Muito bom
que encontros como este
não se restrinjam á sede em
Uberaba. Tenho muita ale-
gria em receber os convi-
dados e acredito que a tro-
ca de experiência foi muito
produtiva. Tenho certeza
que vamos sair daqui cons-
truindo e edificando assun-
tos importantes que dizem
respeito a nossa microrre-
gional”, destacou.

Encantando com o que
a natureza proporciona, o
presidente da Amvale e
prefeito de Uberaba, Pau-
lo Piau, não deixou de co-
mentar sobre a beleza da
Gruta dos Palhares. “Nada
melhor que um local as-
sim, com a natureza em
festa. Isto dá mais entro-
samento e o relaciona-

mento e decisões ficam
mais leves”, pontuou.

Modelo - O presidente
da Amvale e outros prefei-
tos aproveitaram a vinda a
Sacramento, para visitar a
Casa Dia do Idoso Mona
Scalon, que é modelo no
tratamento às pessoas da
terceira idade. “Muita gen-
te já esteve na cidade para
copiar este modelo de ges-
tão. Na realidade, é muito
novo o que implantamos
aqui, pois é como se fosse
uma ‘creche’ para idosos.
Eles chegam logo pela ma-
nhã, tem uma equipe mul-
tiprofissional para atendê-
los, fazem suas refeições e
somente deixam o espaço
no final da tarde”, conclui
o chefe do Executivo de
Sacramento.

Jornalista Pituca
Ferreira - Assessoria de
Imprensa da PMS -
MG3871/JP

PREFEITOSBruno Cordeiro:
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Najá de 1956 -  De pé da esquerda para a direita:Treinador Acosta
(Uruguaio) – Paulo Reis, Valter Natal, Xavier, Maneca, Viotti e o

presidente do time Dr. Armando Zema. Agachados:   Macalé, Brandão ,
Valtinho, Anibal, Moreira, Tó e Suim.

Ipiranga de 1949 – ( ano em que foi campeão invicto): De pé: Suim, Aldo
Gobbo, Euripedes Contato, Nena, Tijuba e Noquinha. Agachados:

Ismerindo, Valter Natal, Tabapuã, Camarota e Cocão.

Nesta edição, revira-
mos mais uma vez o Baú
do futebol em Araxá
com a colaboração efe-
tiva de nosso amigo
“Paulinho”, Paulo Alber-

O futebol através dos tempos

Rainhas do Futsal é o
time campeão do Copão
de Futsal Adulto Feminino
em Sacramento. Em uma
final disputada a equipe
campeã venceu por qua-
tro gols a três o time Vi-
draçaria Dois Irmãos, vice-
campeã.

O campeonato teve
chave única com quatro
equipes femininas partici-
pando do Copão, jogando
entre si em turno e retur-
no. São elas, Vidraçaria
Dois Irmãos, Atlético
Quenta-Sol, Rainhas do
Futsal e IBS/SMEL/Con-
quista. As partidas acon-
teceram no ginásio Polies-
portivo Marquezinho com
o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de Sacramento,
através da Superintendên-
cia Municipal de Juventu-
de e Cidadania.

“Faço um balanço po-
sitivo, pois aumentou uma
equipe este ano, e a Pre-
feitura Municipal de Sa-
cramento nos apoiou com
o transporte. Também que-
ro parabenizar a Superin-
tendência Municipal de
Juventude e Cidadania,
pois apesar de eu não ter
chegado às finais, o Co-
pão feminino foi muito

Futsal adulto feminino
em Sacramento já tem

sua equipe campeã

 No mesmo dia o xadrez araxaense obteve ótimos resultados em dois torneios
em cidades diferentes. Confiram:

Aconteceu no dia 14 de dezembro o 1° Torneio de Xadrez do 23° Batalhão
Militar de Minas Gerais em Divinópolis. O evento foi disputado no Sistema Suíço
de emparceiramento em 5 rodadas com tempo de reflexão de 20 minutos nocaute.

Estiveram presentes enxadristas dos municípios de Divinópolis, Itauna, São
Gonçalo de Pará, Contagem, Nova Serrana, Belo Horizonte e o atleta da Academia
Araxaense de Xadrez Sargento Marco Antonio Gonçalves.

Marco Antonio terminou em 3° lugar com a mesma pontuação do 2° colocado
Thiago Carazza de Divinópolis com 4 pontos, perdendo a posição pelos critérios
de desempate. O enxadrista araxaense perdeu apenas uma partida para o Campeão
do Torneio Nelson Castelo Branco Ferreira de Belo Horizonte. De acordo com
Marco o torneio foi difícil, mas consegui realizar ótimas partidas obtendo um bom
resultado.

Sargento Marco Antonio se prepara para disputar o 1° Torneio de Xadrez do
37° Batalhão Militar de Minas Gerais em homenagem aos 10 anos do Batalhão que
acontecerá dia 20 de janeiro.

No mesmo dia mais dois enxadristas da Academia Araxaense de Xadrez dispu-
taram no Clube Sacramentano de Xadrez e Damas a 10ª edição do Relâmpago de
Xadrez Ezequiel de Mendonça 2014. O evento organizado pelo Clube Sacramenta-
no reuniu enxadristas de Araxá e Sacramento e foi disputado em 6 rodadas no
Sistema Suíço de emparceiramento com tempo de reflexão de 5 minutos nocaute. O
campeão foi o Professor Adriano Pena Ribeiro Lemos que obteve 100% de aprovei-
tamento, seguido pelo enxadrista Warlon Nascimento que obteve 5 pontos per-
dendo apenas para Adriano. O terceiro colocado foi o enxadrista Gustavo Ribeiro
Roque de apenas de 17 anos de idade que obteve 4 pontos perdendo apenas para
seu Professor Adriano e o enxadrista vice campeão Warlon.

Fonte: Academia Araxaense de Xadrez

Xadrez araxaense conquista
troféus e medalhas em torneios
em Divinópolis e Sacramento

to Ferreira (foto), cuja
memória privilegiada e
um grande acervo foto-
gráfico vem servindo de
fonte de informação para
inúmeros veículos de co-

municação não só em
Araxá mas em todo o
Estado e por onde quer
que se apresente. Desta
feita ele nos traz dois
grande momentos das

equipes do  Ipiranga de
1949 e do Najá de 1956
para matar a saudade e
propiciar boas lembran-
ças aos torcedores efer-
vecentes deste futebol

que marcou época em
Araxá. Curiosamente va-
mos encontrar os atletas
Valter Natal e Suim parti-
cipando das duas equipes
nos anos aqui registrados.

bem organizado”, afirma
Abner Aristóteles, técnico
do Atlético Quenta-Sol.

Para o superintendente
Municipal de Juventude e
Cidadania, Fabrício Stival
Ribeiro, foi um campeona-
to de sucesso. “As equi-
pes foram ótimas e o tor-
neio muito equilibrado”,
pontua.

A melhor defesa do
Copão foi Talita de Souza
da Vidraçaria Dois Irmãos.
Atleta revelação foi Lore-
na Vitória da Rainhas do
Futsal. Artilheira do cam-
peonato, Larissa Roberto,
da Vidraçaria Dois Irmãos,
com 14 gols.

A equipe vice-campeã,
Vidraçaria Dois Irmãos
tem as seguintes atletas:
Ana Carolina Izidoro,
Brenda Aparecida, Bruna
Rodrigues, Bruna Cardo-

so, Talita de Souza, Laris-
sa Roberto, Simone dos
Santos, Mônica Lúcio,
Thalia Ariane, Pamela
Cristina e Jéssika Ferrei-
ra, treinadas por Clarkson
Leandro. Já a equipe cam-
peã Rainhas do Futsal é
composta pelas atletas,
Luciana Cristina, Fabiana
Mendes, Layandra Apare-
cida, Talita Fernanda, Lo-
rena Vitória, Thalia Maria,
Taciana Aparecida, Joyce
Almeida e Débora de Sou-
za, com treinador  Lean-
dro Alexandre.

O prefeito Municipal de
Sacramento mais uma vez
reafirmou o apoio da ad-
ministração atual no es-
porte sacramentano. “As
atletas do futsal estão de
parabéns, assim como a
equipe da comissão orga-
nizadora do Copão. Nos-
so governo está empenha-
do em apoiar o esporte na
cidade e ver o sucesso
desse campeonato só re-
força nosso trabalho”,
exalta o prefeito. ( maté-
ria do dia 23/10/14)

Jornalista Ana Paula
Neves dos Santos –

 Assessoria de Impren-
sa da PMS - MTB 44169/
SP

Paulo Alberto
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Com a proximidade
do recesso de fim de ano
e considerando a tempo-
rada de férias, o verea-
dor Fabiano se reuniu
com a Assessora Muni-
cipal de Turismo e Even-
tos, Régia Côrtes Aguiar,
para discutirem a parce-
ria do município com  os
artesãos que geralmente
participam de feiras sa-
zonais no subsolo do
Tauá Grande Hotel e Ter-
mas de Araxá.

Por sugestão de Fabi-
ano, que já estava traba-
lhando no assunto, uma
reunião foi agendada com
o grupo de expositores e
seus representantes na
Câmara Municipal, na úl-

Vereador Fabiano promove reunião
de artesãos com a Assessora

Municipal de Turismo e Eventos

tima sexta-feira. A asses-
sora e o vereador se
prontificaram em buscar
as parcerias para a reali-
zação das feiras sempre
dentro do calendário anu-
al de eventos da cidade.
Régia enalteceu o empe-
nho do parlamentar e res-
saltou que as feiras de ar-
tesanato contribuem posi-
tivamente para o turismo
da cidade, destacando o
potencial artístico que a
cidade tem e afirmando
que a administração muni-
cipal vai prestar total apoio
aos artesãos de Araxá. Ela
expôs algumas situações
administrativas pelas quais
a Prefeitura está
passando, considerando

uma transição atípica de
governo e, por isso,
estes primeiros eventos
não terão a estrutura com-
pleta. Uma situação que
será ajustada com o tem-
po e em sintonia com as
reivindicações do grupo.

Foi acordado na reu-
nião que a próxima edição
da feira de artesanato que
acontecerá no período de
26 de dezembro a 04 de
janeiro de 2015, no
subsolo do Tauá Grande
Hotel e Termas de Araxá,
no horário de 10:00  às
19:00; contando com a
visitação aberta para a co-
munidade.

Sem dúvida, uma óti-
ma notícia!


