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Kleber Rodrigues da Silva (Tibinho) vai ser condeco-

rado com o Título de Cidadão Honorário, na próxima 

segunda-feira (21/12/15), às 19 horas, na Câmara 

Municipal. Estimado e querido em Araxá por seu jei-

to cativante de fazer amigos, inteligente e de grande 

sensibilidade “Tibinho” teve uma trajetória idealista e 

futurista em Araxá, fazendo justiça à homenagem que 

vai receber, Na página 08 voce confere um pouco da 

trajetória brilhante deste cidadão exemplar com ma-

téria exclusiva de Guilherme Scarpellini para o jornal 

EXEMPPLAR.

Precursor do transporte 
rodoviário em Araxá 
será homenageado

A araxaense Angela Ro-
drigues Virgolim (foto),  
de receber o prêmio 
Jabuti, umas das mais 
consagradas premiações 
brasileiras. Especializada 
em crianças superdota-
das, Angela já ocupou 
nossas páginas em ex-
tensa matéria sobre o 
assunto do qual possui 
diversas publicações, re-
conhecidas no Brasil e no 
exterior. Para nós que co-
nhecemos de perto essa 

Antônio Andrade esteve em Montevidéu, nessa segunda-
feira (14/12), participando de Sessão Plenária do Parlamen-
to do Mercosul (Parlasul), juntamente com o presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes. 
Além do presidente da Representação Brasileira no Parlasul, 
senador Roberto Requião, também estiveram presentes o 
Embaixador do Brasil no Uruguai, Hadil Fontes; o Alto Re-
presentante Geral do Mercosul, Florisvaldo Fier e represen-
tantes de outros cinco países: Argentina, Uruguai, Paraguai, 
Venezuela e Bolívia. Segundo o vice-governador, “o evento 
foi uma oportuni-
dade de estreitar 
laços de coope-
ração técnica e 
econômica com as 
regiões e estados 
subnacionais dos 
países membros 
do Mercosul”.

Araxaense premiada
no 57º Jabuti

Vice-governador participa 
de evento no Parlamento do 

Mercosul, em Montevidéu

Distribuição 
Gratuita

Cortesia dos anunciantes

Aqui, ao lado de Margarida Rodrigues sua saudosa, 
querida e eterna paixão.

COMUNICADO
Comunicamos aos nossos clientes e amigos, o nosso 

novo endereço de atendimento:
Av. Vereador João Sena,103 – Centro – Araxá –MG.

Ao mesmo tempo desejamos a todos , nossos mais 
sinceros votos de um Feliz Natal e um próspero Ano 

Novo.
 ADVOGADOS
Anderson Silva

Jefferson Marzola

Assuntos em Retrospectiva - Essa e outras 
matérias que valem a pena ser revistas você confere nas páginas 12, 13, 14, 15, 

16, 17 e 19. Cynthia Verçosa assume a supervisão 
cultural do Teatro SESI Araxá e Escola de 
Cultura. 
O SESI, Serviço Social da Indústria,tem entre demais papéis fomentar a cultura 
melhorando a qualidade de vida do Industriário e seus dependentes.

E em Araxá realiza eventos como o Encontro de 
Artes Cênicas, Minimaratona do Trabalhador, Dia do 
Voluntariado, aulas de dança e teatro, e essa pasta vem 
agora ser sedimentada por uma profissional específica.
Artista plástica, Arte-Educadora e Produtora Cultural 
formada pela Universidade Federal de Uberlândia, 
Cynthia Verçosa (foto) assume a... 
(continua na pagina 19)

perfeccionista e dedicada profissional, a conquista desse 
prêmio não causa surpresa, apenas faz jus à sua capacidade 
intelectual e à forma dedicada com que sempre exerceu seu 
trabalho.Matéria completa na página04 dessa edição.

Araxá comemora hoje seu aniversário, durante o ano foram programadas 
150 atrações interativas preparadas com muito entusiasmo pela 

administração municipal em conjunto com empresas e entidades atuantes 
no município para comemorar a data com a população. Pagina 18
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ExpEdiEntE

*João batista de Freitas

HÁ MAIS COISAS ENTRE
O CÉU E A TERRA...

Aqui, ali e em 
qualquer lugar.

 *João Batista de Freitas é jornalista, araxaense, 
residente em Campinas/SP, casado, dois filhos, 

e saudosista – às vezes do passado, 
muitas vezes de Araxá.

Hoje não vamos 
falar de música 
neste espaço. 

Vou narrar uma história 
fantástica que ouvi pes-
soalmente da boca de 
D. Maria, uma senhora 
idosa que viveu em Ara-
xá por volta dos anos 60. 
Conta ela que:

- “A muitos anos 
atrás, vivia uma rica se-
nhora em uma enorme 
fazenda nos arredores 
de Araxá. Naquele tem-
po tudo era muito difícil, 
não havia telefone, nem 
carro, nem grandes hos-
pitais, nem supermerca-
dos, e até mesmo as far-
mácias eram raras, então 
as pessoas se tratavam 
com ervas caseiras, sim-
patias e remédios cujas 
fórmulas recebiam de 
seus antepassados. As-
sim, aquela rica senhora 
contraiu um câncer de 
mama, doença sem ne-
nhum tipo de tratamen-
to àquela época.

- “A rica fazendeira, 
da qual eu nunca soube o 
nome, sentia fortes dores 
no seio, sentindo as cé-
lulas doentes corroerem 
sua carne. Então, recebeu 
uma receita infalível para 
alívio das dores. Sempre 
que o problema se agra-
vava, ela pedia a uma de 
suas escravas que pegasse 
um pedaço de carne fres-
ca e colocasse sobre o seu 
seio, para que as células 
de câncer se fartassem 
com aquele banquete e 
não ofendessem a sua 
pele já tão carcomida. E 
assim ela foi vivendo seus 
dias contados...

- “Cabia à sua escrava 
escolhida, que residia na 
casa grande e cumpria 
todas as suas obrigações, 
manter sempre em depó-
sito uma quantidade de 
carne para que, a qual-
quer hora que fosse ne-
cessário, colocar sobre o 

seio da patroa e efetuar 
uma espécie de curativo 
com um pedaço enorme 
de pano, que segurava a 
carne sobre a pele adoe-
cida. Este procedimento 
durava algumas horas, 
sendo depois a carne 
retirada já em decompo-
sição. Mas a cada dia o 
procedimento era mais 
necessário e ocorria mais 
rapidamente.

- “Então, aconteceu 
de uma madrugada a 
patroa gritar desespera-
damente pela escrava, 
pedindo que ela fosse 
até o depósito e pegasse 
um pedaço de carne por-
que estava com terríveis 
dores no peito. A escra-
va, ao chegar ao depó-
sito, notou que havia se 
esquecido de encomen-
dar a carne, que estava 
em falta. O que fazer? 
Desesperada, foi até o 
quintal à procura de um 
animal que pudesse aba-
ter e tomar sua carne. A 
primeira coisa que avis-
tou foi um enorme sapo, 
e não teve dúvidas: ma-
tou o coitado, retirou 
sua pele e em desespero 
levou aquele pedaço de 
carne e efetuou o proce-
dimento do curativo no 
seio de sua patroa. 

- “Mais calma, mas 
em segredo, retornou 
ao seu humilde quarto, 
com medo de que o pro-
cedimento não surtisse 
efeito e que a patroa 
descobrisse sua falha e 
a castigasse. No entanto, 
nada aconteceu, e a pa-
troa amanheceu feliz e 
contente sem as terríveis 
dores que tanto a per-
turbavam. Logo pela ma-
nhã a patroa encomen-
dou ao encarregado das 
compras que trouxesse 
urgentemente uma gran-
de quantidade de carne 
de primeira, para que a 
falta do produto nova-

mente não ocorresse. 
No entanto, os dias fo-
ram se passando e a pa-
troa não pediu mais seus 
préstimos para efetuar o 
curativo, coisa que cau-
sava profunda estranhe-
za à sua escrava. Assim 
se passou mais de uma 
semana, sem que a pa-
troa refizesse o curativo 
e pedisse nova porção de 
carne. Alguns dias ainda, 
e a patroa chamou a es-
crava e lhe disse:

- Tire esse curativo, 
mas não precisa colocar 
outro, porque não tenho 
sentido dores. Acho que 
você colocou uma por-
ção enorme de carne, 
porque as dores cessa-
ram desde aquela noite. 

- “A escrava, ainda 
com temor, retirou os 
curativos, e notou ape-
nas alguns pequenos pe-
daços de ossos do sapo 
sobre o seio doente da 
patroa, mas a ferida que 
tanto a incomodava ha-
via desaparecido...”

Ouvi esta história de 
D. Maria quando ainda 
era criança e por muito 
tempo fiquei perturba-
do, pensando se pode-
ria ser verdade. Hoje, 
acredito que apesar do 
modo pitoresco como foi 
contada, e depois de ver 
tantos acontecimentos 
fantásticos acontecendo 
no mundo, penso que a 
história possa realmen-
te ter ocorrido, já que o 
sapo tem no corpo um 
veneno que nunca foi es-
tudado como medicinal, 
ao contrário do limão e 
outras fontes que têm 
suas qualidades reconhe-
cidas em todo o mundo.

Fica aqui um caso para 
a história de Araxá, para 
estudo de médicos e cien-
tistas que buscam a cura 
para este terrível mal que 
até hoje não foi extirpado 
de nossa sociedade.

– UMA HISTÓRIA FANTÁSTICA –

Estamos cadastrando 
imóveis para vendaCorretor de Imóveis

emanuel.corretorimobiliario@gmail.com

Livro é distribuído gratuitamente para 
a comunidade araxaense

A obra foi entregue para as escolas de Araxá, 
bibliotecas, universidades, academia de letras e 
prefeituras da região. 

O livro do escritor Luiz Humberto França, 
vai chegar ainda às bibliotecas vinculadas 
ao Ministério da Cultura e entidades 
representativas de Minas Gerais. Pessoas 
com deficiência visual podem ter acesso 
ao conteúdo através do audiobook no site 
www.araxa150anos.com.br. Em Araxá, o 
livro estará disponível para leitura nos 
seguintes locais centrais:

Associação dos Artesãos e Doceiros
Biblioteca Municipal 
Cafeteria Café Docê 
Doces Joaninha 
Fundação Cultural Calmon Barreto
Tribo do Guaraná 

Av. Imbiara, 620, no Estádio Fausto Alvim
Rua Pres. Olegário Maciel, 187
Av. Imbiara, 494 
Rua Rio Branco, 318 
Praça Artur Bernardes, 11
Rua Almeida Campos, 407   

Locais e
Endereços 

Patrocínio Realização
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Durante a formatura 
do Curso Especial de For-
mação para Sargentos, 
Antônio Andrade desta-
cou os avanços do Go-
verno do Estado em 2015 

O vice-governador de 
Minas Gerais, Antônio An-
drade, esteve nessa sexta-
feira (18/12) em Unaí, no 
Noroeste do Estado, partici-
pando da solenidade de for-
matura do Curso Especial de 
Formação para Sargentos.

Paraninfo da turma, 
Andrade destacou em seu 
discurso os avanços obtidos 
pela gestão estadual em seu 
primeiro ano de Governo. 

“Apesar do cenário econô-
mico, avançamos em pon-
tos importantes, priorizan-
do as áreas da educação, da 
saúde e da segurança públi-
ca, sempre governando com 
justiça social”.

O vice-governador re-
forçou o compromisso do 
Governo de Minas Gerais 
em ouvir e atender as rei-
vindicações dos cidadãos. 
“Instalamos durante o ano 
17 Fóruns Regionais, um 
em cada território de de-
senvolvimento do Estado. 
Com isso, conseguimos 
entender melhor as prio-
ridades dos mineiros para 
formular planos de ação 

Vice-governador participa de evento 
da Polícia Militar na cidade de Unaí 

individualizados”. 
Antônio Andrade tam-

bém enfatizou o papel da 
Polícia Militar em Minas 
Gerais. “Promovendo a 
segurança pública em 
cada canto do Estado, a 
instituição se destaca por 
sua seriedade e presteza, 
sempre honrando os prin-
cípios de respeito aos di-
reitos humanos. É motivo 

de orgulho para os minei-
ros”, concluiu.

O EVENTO

Realizado pelo 28º Ba-
talhão da Polícia Militar, o 
curso formou 50 sargen-
tos que foram habilitados 
a exercer atividades de 
polícia ostensiva. Com um 
público superior a mil pes-

soas, o evento contou com 
a participação do prefeito 
de Unaí, Delvito Alves; 
do diretor-presidente da 
Gasmig, Eduardo Lima An-
drade, do presidente do 
Sindicato Rural de Unaí, 
Altir de Souza e do presi-
dente da Associação dos 
Municípios do Noroeste 
de Minas (AMNOR), Uadir 
Martins de Melo.

Também estiveram 
presentes o Comandante 
da 16ª Região, Coronel 
Elton Romualdo Araújo; o 
Comandante do 28º Bata-
lhão da PM, Tenente Coro-
nel Jair Rosa Lemos, além 
de diversos integrantes 
da corporação, prefeitos, 
vereadores, lideranças da 
região e presidentes de 
sindicatos.

Renato Cobucci

Renato Cobucci
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Araxaense premiada no 57º Jabuti

A araxaense e Psicóloga 
Dra.Angela Rodrigues Vir-
golim, acaba de ser pre-
miada no 57º Jabuti, o 
mais tradicional prêmio do 
Brasil, tendo logrado o 2º 
Lugar na Categoria Educa-
ção e Pedagogia com o li-
vro: Altas Habilidades/Su-
perdotação, Inteligência e 
Criatividade: Uma Visão 
Multidisciplinar –Auto-

res: Angela Virgolim / Eli-
sabete Konkiewitz (orgs.) 
– Editora: Papirus.
Natural de Araxá, filha do 
estimado casal Kleber Ro-
drigues Fontes (Tibinho) 
e Margarida Rodrigues 
Fontes (de saudosa me-
mória), desde muito jo-
vem já se mostrava uma 
pessoa detentora de um 
intelecto bem acima da 

média, o que a levou sem-
pre a empreender uma 
escalada vitoriosa dentro 
da causa abraçada. A es-
pecialização em crianças 
superdotadas e talento-
sas. O alto grau de conhe-
cimento sobre  o assunto, 
que vem dominando cada 
dia mais, tem feito da Drª. 
Angela uma verdadeira ci-
dadã do mundo,com uma 

Conheça um pouco mais sobre o premio Jabuti

Criado em 1958, o Jabuti é o mais tradicional prêmio do livro no 
Brasil.

O maior diferencial em relação a outros prêmios de literatura é a 
sua abrangência: Além de valorizar escritores o prêmio destaca a 
qualidade do trabalho de todas as áreas envolvidas na criação e 
produção de um livro. O Jabuti 2015 contempla 27 categorias.

Anualmente, editoras dos mais diversos segmentos e escritores 
independentes de todo o Brasil inscrevem milhares de obras em 
busca da tão cobiçada estatueta e do reconhecimento que ela 
proporciona. Receber o Jabuti é um desejo acalentado por todos 
aqueles que têm o livro como seu ideal de vida.

É uma distinção que dá ao seu ganhador muito mais do que uma 
recompensa financeira. Ganhar o Jabuti representa dar à obra 
vencedora o lastro da comunidade intelectual brasileira, significa 
ser admitido em uma seleção de notáveis da literatura nacional.

O porquê do nome...

Mas por que um jabuti para nomear um prêmio do livro? A res-
posta tem explicação no ambiente cultural e político da época, 
influenciado, sobretudo, pelo modernismo e nacionalismo, pela 
valorização da cultura popular brasileira, nas raízes indígenas e 
africanas, nas suas figuras míticas, símbolos seculares carregados 
de sabedoria e experiência de vida e legados de uma geração à 
outra. Sílvio Romero, Mário de Andrade, Monteiro Lobato e Luís 
da Câmara Cascudo, entre o final do século XIX e o início do século 
XX, foram pioneiros na pesquisa, no estudo e na divulgação dessa 
rica cultura popular.

E foi Monteiro Lobato, provavelmente, o mais prolífico na recria-
ção literária das histórias desses personagens meio enigmáticos, 
meio reveladores e sempre sedutores do folclore nacional. Um 
desses personagens da literatura infantil de Lobato é, como se 
sabe, o jabuti. O pequeno quelônio, já familiar no imaginário das 
culturas indígenas tupi, ganhou vida e personalidade nas fabula-
ções do autor das “Reinações de Narizinho”, como uma tartaruga 
vagarosa, mas obstinada e esperta, cheia de tenacidade para ven-
cer obstáculos, para enganar concorrentes mais bem-dotados e 
chegar na frente ao fim da jornada. Com essas credenciais, ganhou 
também a simpatia e a preferência dos dirigentes da CBL. Eles o 
elegeram para inspirar e patrocinar um prêmio para homenagear 
e promover o livro.Leia mais. www.premiojabuti.com.br

Com o o diretor da Editora Papirus, Fernando Cornacchia.

Angela com o Sr. Luis AntônioTorelli, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL).  

agenda sempre lotada de 
palestras no Brasil e no 
exterior. Programação que 
consegue administrar com 
admirável maestria, inter-
calando seu tempo entre a 
produção de seus livros eo 
convívio com a família, de 
forma exemplar e sempre 
com uma dose profunda 
de carinho e bom humor, 
compartilhada com o ma-
rido e parceiro constante 

o engenheiroEduardo Vir-
golim, os filhos Michelle, 
Edo Ricardo, Viviane e o 
pequeno Luiz Henrique 
(adotivo) o pai, o netinho 
Lucca e os irmãos Rubens 
e Alexandre. Não bastas-
se tantos compromissos 
e afazeres, Angela ain-
da encontra tempo para 
compartilhar essa alegria 
de viver com uma grande 
legião de amigos que cul-

tivou ao longo dos tempos 
e que, com seu carisma 
impar, vem conservando 
de forma especial. Nós, 
que temos a grata alegria 
e satisfação de pertencer 
a este prestigiado grupo, 
sentimo-nos orgulhosos 
por compartilhar com ela 
e toda a família esse mo-
mento tão importante, 
justo e merecido. 

Dimanche
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Crediara

A Sicoob Crediara lhe daria muitas alegrias, 
esperança e união.

TODO SONHO PODE SE REALIZAR. BASTA ACREDITAR.
BOAS FESTAS!

Ingredientes:

1 pato grande 
1 cebola grande picada
3 dentes de alho amassados 
4 tomates sem pele e sem se-
mentes
1 pimentão em rodelas
1 maço de cheiro verde

pimenta-do-reino a gosto
sal a gosto
1/2 xícara (chá) de suco de 
limão china 

Modo de preparo

Ao abater o pato apare o sangue 
em um recipiente com o suco dos 
limões. Misture bem e reserve.
Mergulhe em água fervendo e 
retire todas as penas.
Depois de depenado enxugue e 
passe pela chama do fogo para 
queimar toda a penugem.
Lave e abra pelas costas.
Tire as tripas e o papo.
Abra a moela, limpe e retire a 
pele de dentro.
Do fígado retire o fel, com cuida-

do para não furar.
Lave tudo muito bem. Corte o 
pato pelas juntas e tempere com 
alho, sal e a pimenta-do-reino.
Leve uma panela ao fogo com a 
gordura e deixe esquentar bem. 
Acrescente o pato e os outros 
temperos. Refogue bem até 
fritar, sem deixar queimar.
Acrescente água até cobrir o 
pato e quando a água ferver, 
abaixe o fogo.
Deixe cozinhar lentamente. 
Quinze minutos antes de retirar 
do fogo, adicione o sangue.
Coloque a cebola, pimentão e 
o tomate, deixando ferver até 
engrossar o molho.

Receita Chef Erick Jonathan

Espaço Gourmet
Coluna Gastronômica

Continua o sucesso

Do mais badalado espaço 
gourmet de Araxá, o Sa-
mthiago Bistrô lugar mo-
derno onde se encontra 
variados pratos da alta 
gastronomia,  Os proprie-
tários e também Chefs de 
cozinha Thiago Emilio e Sa-
muel Marciel convidam a 
todos para conhecer essa 
“Peregrinação de Sabores” 
localizado na Av. Senador 
Montandom, 340 .

Retrospectiva da coluna

Para ressaltar o sucesso 
que foi o “Festival de Cul-
tura e Gastronomia de 
Araxá” Idealizado e organi-
zado por Juninho Lemos e 
Armando de Angelis o fes-
tival foi um sucesso.
Quem compareceu pode 
prestigiar diversas Pro-
gramações tanto Cultu-
ral como Gastronomica o 
exemplo de algumas delas 
foram os Festins com os 
renomados Chefs, Tássia 
Magalhães, do Restauran-
te Pomodori (SP), Renato 
Carioni, do Restaurante 
Cosi (SP) e Carlos Bertola-
zzi, do Zena Caffé (SP) que 
comanda o Reality show 
Hell´s Kitchen Brasil (Cozi-
nha sob Pressão). Esse ma-
ravilhoso evento foi reali-
zado no pátio da Fundação 
Cultural Calmon Barreto. 

Saúde na gastronomia:
Você já conhece o poder 
medicinal das ervas aro-
máticas?
Se você está em busca de 
uma alimentação mais 
saudável, as ervas aromá-
ticas podem ser ótimas 
aliadas. Além de realçar o 
sabor dos pratos, elas são 
uma boa maneira de redu-
zir o uso de sal no preparo 
das receitas. Os condimen-
tos também têm muitas 
propriedades medicinais 
– alguns são antioxidantes, 

outros estimulam o meta-
bolismo, ajudam a comba-
ter problemas respirató-
rios e muito mais.
Para facilitar o dia a dia na 
cozinha, você pode usar 
um moedor e preparar vá-
rias ervas aromáticas jun-
tas em um mesmo saleiro. 
Vale conhecer melhor as 
funções de algumas delas 
para saber qual incluir em 
seu cardápio:

ALECRIM

Ajuda no combate de pro-
blemas cardíacos, inflama-
ções nos rins, fígado, estô-
mago e intestino, além de 
ajudar no combate à tosse, 
asma e gripe. Também 
tem efeito cicatrizante.

ARRUDA

É estimulante, alivia dores 
abdominais, facilita o fluxo 
menstrual, estimula as fi-
bras musculares, ajuda a au-
mentar a resistência de va-
sos capilares sanguíneos e 
ainda ajuda no combate de 
problemas respiratórios.

CAVALINHA

É adstringente, anti-infla-
matória e revitalizante.

CEBOLINHA

Fonte de vitaminas A e C, é 
um bom auxílio no comba-
te à gripe e às doenças res-
piratórias em geral. Além 
disso, auxilia na digestão e 
estimula o apetite.

COENTRO

É fonte das vitaminas A, K 
e C. Tem também beta-ca-
roteno, luteína e zeaxan-
tina, que são substâncias 
potentes no combate à de-
generação da visão.

ERVA DOCE

É calmante, expectorante, 
diurética e coagulante. Aju-
da também no combate a 
náuseas, cólicas, insônia, 
vômitos, dores de cabeça e 
minimiza sintomas de 
asma, bronquite e tosse.

MALVA

É cicatrizante e ajuda a 
combater problemas res-
piratórios.

MANJERICÃO

É antisséptico, desintoxi-
cante e ajuda o organismo 
a se restabelecer de infec-
ções. Possui também gran-
de quantidade de vitamina 
C, vitamina A, betacarote-
no, criptoxantina e xan-
thins, que ajudam no com-
bate ao envelhecimento 
precoce e às doenças da 
pele.

SALSINHA

Ajuda a aliviar dores no es-

tômago e a eliminar gases 
do estômago e intestino. 
Por ser um diurético natu-
ral, atua também nos dis-
túrbios urinários, ajudando 
vasos sanguíneos a elimina-
rem o excesso de líquido.

SÁLVIA

É antisséptica, adstringen-

te, estimulante e hipogli-
cemiante, ou seja, atua no 
sangue reduzindo a con-
centração de glicose.

Nossa sugestão: Pato ao molho pardo

Cheff Erick
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por Danni Guimarães por  MovimentoLoucos

O Ponto do Suplemento, 
desde sua fundação, esta-
beleceu como compromisso 
incentivar todas as ativida-
des esportivas, independen-
te da modalidade. A empre-
sa acredita no esporte como 
um dos elementos mais 
poderosos para se mudar 
hábitos, combater vícios e 
estabelecer um estilo de vida 
condizente com o próprio e 
delicado equilíbrio do mundo 
em que vivemos.

Rua Dom Bôsco, 20 - Centro - Araxá - MG - 
CEP: 38183-228 - Telemóvel: (34) 3664-5912

Red Wolfs/Araxá

O primeiro time de futebol 
americano da cidade vem 
se destacando e mostrando 
que veio mesmo  para se in-
serir no contexto esportivo 
de Araxá como um marco 
dentro dessa modalidade. 

Atletas empenhados  e co-
meçando a fazer a diferença 
em campo deixam seu líder 
Philippe Benencase (foto)
orgulhoso e animado para 
seguir em frente com essa 
idéia inédita. No ultimo do-
mingo a equipe esteve em 
Uberaba para um primeiro 
amistoso contra os Zebus e 
mesmo não se saindo vito-
riosos na partida voltaram 
com a certeza de que estão 
no caminho certo para o 
crescimento e estruturação 
dentro daquilo que escolhe-
ram como objetivo. 
Em nossa próxima edição 

vamos trazer mais detalhes 
sobre esse time e contar sua 
história iniciada há maios 
ou menos 06 meses e que 
já conta com um grande nu-
mero de componentes e de 
torcida também.

Realize seus sonhos do jeito mais 
prático e econômico.

Sicoob Consórcios. 
Conquista mais quem 
conquista junto.

Crediara

SICOOBPREVISICOOBPREVI

Planejar, aposentar, 
aproveitar. Para dar certo, 
é só acrescentar  mais duas 
palavras: Sicoob Previ.

Quem faz uma previdência complementar 
hoje tem renda garantida na aposentadoria 
para continuar aproveitando a vida. O 
Sicoob Previ é exclusivo para quem faz parte 
do Sicoob e oferece as melhores condições 
comerciais para você desde agora.

Crediara

• Taxas mais atrativas;
• Dedução no Imposto de Renda;
• Benefício de Risco.

Fale com seu gerente e saiba mais. (034) 3691-5070

Não poderíamos deixar de 
falar da equipe feminina 
que vem se estruturando 
cada dia mais para mostrar 
em breve uma boa atua-
ção do futebol americano 
feminino em Araxá. Garra, 
coragem e determinação é 
o que não falta.

DANNi ChiC T-ShirT modelos criativos em todos os 
tamanhos e em vários temas exclusivos.

(34) 99158-9866
Contato: dannifrguimaraes@hotmail.com

Dani Bolina em Araxá

Bastante movimentada a tarde promovida pelo Ponto do Su-
plemento que contou a participação carismática de Dani Bolina 
e um grande numero de fãs que lá compareceram para ver a 
musa fitness de perto. Aqui em 2 clicks especiais a estrela, ao 
lado de seus anfitriões Akira e Soraia e em outro com alguns 
dos atletas patrocinados pelo Ponto do Suplemento.

E já que falamos de RED Wolves
Danni Guimarães 
(Lorão), Fran Teixeira, 
Raquel Morais, Joiciely 
Gomes(Jo), Karolayne 
Costa, Jadiely Gomes 
(Jadi), Daisy (Pikachu), 
Jessica (Ronda), Kemy 
(japa), Layenne, Naiara 
Ferreira, Leticia Martins 
(Fenda), Marina, Maria 
Paula, Joana (JoJo).
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Precursor do transporte rodoviário 
em Araxá será homenageado

homenagens especiais

Kleber Rodrigues da Silva (Tibinho) vai ser condecorado com o Título de Cidadão 
Honorário, na próxima segunda-feira (21/12/15), às 19 horas, na Câmara Municipal. 

Um momento de progresso e de franco 
desenvolvimento marcado, sobretudo, pelo 
início da exploração econômica do nióbio 
em Araxá, pela consagração do polo turístico 
do Complexo do Barreiro e pela execução de 
grandes obras, como a construção da bar-
ragem de Jaguara e das rodovias de acesso 
ao município. Foi esse o cenário encontrado 
pelo jovem empreendedor Kleber Rodrigues 
da Silva (Tibinho), ao deixar sua cidade natal, 
Carmo do Paranaíba, a 184 quilômetros de 
Araxá, em busca de uma vida nova ao lado de 
sua esposa, Margarida Rodrigues Fontes, nos 
meados da década de 1950. À época, Tibinho 
implantou no município a empresa de trans-
porte rodoviário Viação Santa Marta, a qual 
foi cofundador, instalando a primeira linha 
viária que ligou Araxá à Capital mineira. Ain-
da em Araxá, Tibinho foi um dos expoentes 
do processo de industrialização do município, 
fundando a memorável indústria de móveis 
de aço Movilara (Evo) e a fábrica de pregos.

Sob a perspectiva de reconhecimento à 
contribuição e ao trabalho prestado durante 
o período em que firmou suas raízes em Ara-
xá, Tibinho será condecorado com o Título 
de Cidadão Honorário, nesta segunda-feira 
(21/12/15), às 19 horas, na Câmara Municipal 
de Araxá. A homenagem atende a requerimen-
to do vereador Fabiano Santos Cunha (PRB), 
que enalteceu o espírito empreendedor do ho-
menageado. “A indicação do nome do Tibinho 
se deve ao legado de trabalho plantado no solo 
araxaense, através de seu empreendedorismo 
e visão de futuro”, avaliou. 

Hoje, aos 90 anos, Tibinho mora em 
Brasília, ao lado de netos e bisnetos. Forte 
e com uma memória impecável, Tibinho 
testemunhou a perda da maioria dos ami-
gos araxaenses no passar dos anos. “Isso 
é que dá viver demais”, ironiza com fre-
quência. Pai de Magally, Rubens, Angela 
e Alexandre (Papão), Tibinho toma duas 
latas de cerveja ao dia e pesca esporadi-
camente no Pantanal mato-grossense. Tibinho a minha convivência de muitos anos com seus filhos, 

que considero verdadeiros irmãos, fizeram de você e D. Mar-
garida uma referência de amor de união e de bondade. Voce, 
como pai, sempre atuou antes de tudo como amigo, protetor 
e de um diálogo sempre aberto. Sua inteligência e reflexo ini-
gualáveis sempre me impressionaram e um fato marcante era 
ver sua memória e seu conhecimento quando nos desafiava a 
descobrir lugares no Mapa Mundi. Tenho o maior orgulho de 
poder congratular-me com você nesse momento tão especial 
justo e merecido em sua vida. Acredito que D. Margarida e a 
Magaly estarão de alguma forma presentes,fazendo coro com 
todos nós. E alegre, expontanea e fã incondicional de Roberto 
Carlos como era minha saudosa “maninha” tenho certeza de 
que ela como nós estará pensando: “ São tantas emoções”. Haja 
coração. Parabens pela homenagem recebida. 
Domingos Antunes Guimarães.

Rubens Fontes.

Uma das lembranças mais especiais que tenho, no início da 
minha alfabetização, era de um joguinho que fazíamos sempre 
ao passear de carro pelas ruas de Araxá. O meu pai falava 
uma palavra que via escrita em algum lugar e eu tinha que 
encontrá-la. Como isso era desafiador para mim!! Eu também 
me lembro dos seus livrinhos de caubói que ele sempre lia nos 
seus tempos livres; e de como foi importante para mim seu 
incentivo à leitura. Com ele aprendi as coisas mais valiosas que 
trago comigo: honestidade, humildade, lealdade, disciplina. 
Pai, conviver com você durante 58 anos, tendo-o como modelo 
de vida, de valores 
morais, e ainda 
vendo-o chegar aos 
90 anos com saúde 
e bom humor, é a 
maior dádiva que 
uma filha pode 
almejar.
Te amo muito!!

Angela Virgolim

Quanto mais velhos tanto mais 
parecidos com nossos pais vamos 
ficando. Hoje vejo em mim muito 
de meu pai e da forma como ele 
pautou a sua vida: a ética, o valor do 
trabalho e a responsabilidade pelos 
próprios atos. E a não dar passos 
maiores que as próprias pernas. 
E sei que passo a passo posso chegar 
onde eu quiser.

Meu pai
Orgulho de ser seu filho e o privilégio de ser seu 
companheiro.
Alexandre Rodrigues Fontes

O Thiago escreveu:
“Vô, depois do 
meu pai, você é o 
homem mais forte 
do mundo!”

Thiago Santos, 
1979.

Tibinho, pessoa 
extraordinária, sempre 
alegre e dedicada à família. 
Sempre gostou de uma boa 
prosa, de uma cervejinha 
acompanhada de uma 
cachaça. Metódico até 
na bebida. Equilibrado, 
sensato, honesto.
Foi brincalhão a vida toda 
e permanece sendo. Tenho 
as melhores recordações 
do meu avô e me sinto 
privilegiada por ser neta 
de uma pessoa como ele. 
Orgulhosa por tudo o 
que fez na vida e por nos 
ensinar o que é ter uma família unida, feliz e equilibrada.
Obrigada por tudo o que você é, Tibinho. Te amo muito, 
vovô!
Sua neta, Michelle e bisneto Lucca.

1 Homem singular de 
qualidades admiráveis 2 
Exemplo de honestidade 
e honradez 3 Por nasci-
mento, cidadão íntegro do 
Carmo do Paranaíba 4 Por 
merecimento, cidadão ho-
norário de Araxá  5 Aquele 
que ama e ensina a amar6 
Motivo de orgulho de seus 
familiares e amigos 7 Bom 
filho 8 Bom marido 9 Bom 
pai 10 O melhor avô do 
mundo.
Tatiana

Tatiana aqui com Rubens
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Araxá é uma cidade de 
muitas riquezas!

O minério, a gastronomia, a arte,
a cultura, suas lendas e sua história.

Mas a maior e mais importante de suas 
riquezas, continua sendo o seu povo. 

Pessoas que mesmo no anonimato, com 
seu trabalho, talento, hospitalidade e 

confiança, contribuem para o progresso e 
desenvolvimento dessa acolhedora cidade.

Sentimo-nos orgulhosos de poder compartilhar 

com todos  essa  data tão especial!
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(34) 3661-5304
www.sintha.com.br



10 19 de Dezembro de 2015 EXEMPPLAR

ANTEN   DA Cultura • Arte • Música e afins...
IVANA ANTENUCCI

Quer colaborar com a coluna ANTENADA? Indique artistas da Região, envie 
novidades sobre eventos da sua cidade! Estamos sempre abertos para a 
ARTE! Entre em contato pelo e-mail: ivanaantenucci@yahoo.com.br

diSK dOCES: (34) 3661-2438 / 9986-1224
LOJA VIRTUAL: www.docesjoaninha.com.br

“A DOCE DOCEIRA DE ARAXÁ”

A MAIOR 
VARIEDADE DE 

DOCES, QUEIJOS 
E PRODUTOS 
TIPICOS DE 

ARAXÁ E REGIÃO

45
anos

Tradição e Qualidade

RUA RIO BRANCO,  318 – CENTRO – ARAXÁ

COMPANHIA VALENTINA DE TEATRO E 
CENTRO DE CURSOS TEATRAIS

MARINA LEITE
NASCE MAIS UMA ESTRELA NA TERRA DE BEJA

A Companhia Valentina 
de Teatro foi fundada em 
2010, na cidade de Araxá, 
por meio da parceria entre 
os artistas Leo Ortiz, Ator e 
Diretor teatral paulista, for-
mado no Curso de Formação 
de Atores do Teatro Univer-
sitário da UFMG e Arte Edu-
cador Licenciado pelo Curso 
de Graduação em Teatro da 
UFMG e Luciana Antunes, 
atriz e produtora teatral, 
tendo em seu currículo di-
versas produções e realiza-
ções de espetáculos e festi-
vais de teatro.
Em 2012, decidiram inaugu-
rar a primeira Escola Livre 
de Formação de Atores de 
Araxá: o CCT (Centro de Cur-
sos Teatrais), o qual inicia 
diversos novos atores.
Nestes poucos anos, a Cia 
Valentina teve a oportunida-
de de participar de diversos 
projetos e trocas com Gru-
pos renomados, tais como a 
Cangaral Produções, Proske-
nion e Grupo Galpão. Parti-
cipou este ano do curso de 
Teatro de Animação “Plan 
B”, no Chile, representada 
pela fundadora Luciana An-
tunes, com a diretora russa 
Natacha Belova.
Conseguiu produzir nestes 
cinco anos 03 espetáculos 
profissionais, além de diri-

gir outros 04 espetáculos e 
várias cenas curtas e exercí-
cios cênicos.
Atualmente a Companhia e 
o CCT estão envolvidos em 
projetos sólidos e continua-
dos, tais como: 
- “Café com...” – projeto que 
promove um Café da tarde 
com arte, no CCT, convidan-
do sempre espetáculos e 
artistas. Na próxima edição 
terá a presença da Atriz co-
lombiana Anyelly Ospina.
- “Projeto Escambo” – Pro-
jeto de troca de experiên-
cias entre artistas e cursos. 
Neste projeto a Companhia 
já trouxe um Workshop de 
Canto Erudito, com Aline 

Quer conhecer mais sobre a Cia Valentina de Teatro? 
Entre em contato pelos telefones:
 (34) 3664-5077  /  98829-4460 
 98867-0547

 E-mail: ciavalentinadeteatro@gmail.com

 https://www.facebook.com/
ciavalentinadeteatro?fref=ts
https://www.facebook.com/companhia.

valentina?fref=ts

 ciavalentinadeteatro 

Natural de Araxá, Marina Leite de Moura e 
Souza, têm 16 anos e já mostra um talento in-
crível e musicalidade à flor da pele. Afinada e 
com um timbre de voz belíssimo, ela encanta 
com suas interpretações.
Aos 6 anos de idade, descobriu que cantar é 
uma paixão. Chegou até a gravar um CD com a 
turma e se apresentava na Escola e nas festas 
de família.
Marina diz: “Minha família sempre me incen-
tivou, sobretudo meus pais. Meu pai me apre-
sentou excelentes bandas e conceitos musi-
cais que guardo comigo, e até hoje, mesmo 
distante, me incentiva. Minha mãe me apoia 
e é também minha empresária, no sentido fi-
gurado, pois sempre divulga meu trabalho, me 
apresenta propostas e me acompanha. Isso é 
importantíssimo pra mim! Quanto ao que eu 
desejo fazer, não tenho dúvidas de que quero 
continuar fazendo música. É isso que eu amo 
fazer, afinal!”.
Quando descobriu que poderia gravar vídeos 
e publicar na internet, o fez pela primeira vez 
pelo youtube, em 2011.  A partir de 2014, co-
meçou a cantar profissionalmente em parce-
ria com Gabriel Moraes e atualmente fazem 
shows na cidade aos fins de semana. Mas ela 
não para por ai, já tem projetos de alçar voos 
mais altos e se apresentar em outras cidades e 

Acompanhe a Agenda de Marina
e as novidades na página:

  https://www.facebook.com/pages/
Marina-Leite/107969302882534?fref=ts

 SIMPLE WORLD é sucesso na internet

Johny Daniel, araxaense de 
28 anos, é web designer, com 
formação em publicidade e 
propaganda e tem o sonho 
de um dia ser reconhecido 
por seu trabalho na área de 
desenho animado, hobby 
que ele leva muito a sério.
Ele criou um canal que já 
possui um total de quase 10 
mil visualizações. O projeto 
está em desenvolvimento 
desde Março de 2014. 
A série, que está no episódio 
16, contará com 24 capítulos 

de muitas aventuras.
SIMPLE WORLD conta a his-
tória de Devi, um jovem que 
acorda sem memória e deci-
de viajar o mundo em busca 
de respostas sobre seu pas-
sado. Durante sua jornada, 
ele conhece grandes amigos 
e vivem incríveis aventuras. 
Devi segue por um mundo 
mágico, em uma história de 
amizade e superação.

Os episódios são postados 
em um canal no youtube: 
www.youtube.com.br/
simpleworldserie
A animação, também possui 
uma página no facebook: 
facebook.com/
simpleworldserie
Com certeza, você vai amar!
Acesse e assista! Não fique 
de fora dessa fantástica 
aventura! 

Araújo (UFMG/UFS); Teatro 
do Oprimido, com Dimir 
Viana e o espetáculo da 
atriz italiana Marguerita, 
“Rosetta Malaspina”. Neste 
projeto ainda está previsto 
cursos de Mímica Corporal 
Dramática, Biomecânica, Ex-
pressão facial, entre outros.
A Cia Valentina participa da 
consultoria artística e ges-
tão, oferecida pelo Grupo 
Galpão. O Grupo também 
está produzindo e assesso-
rando a produção de novos 
espetáculos próprios e de 
parceiros, como: monólo-
gos, remontagem de seus 
espetáculos em repertório, 
entre outros. 

o sonho de grandes apresentações pelo mun-
do. Ela sabe que para isso terá que se esforçar 
bastante e estudar muito, mas está disposta a 
aprender e se dedicar, sem deixar a formação 
acadêmica de lado, que pretende conciliar pa-
ralelamente.
Ter sua própria banda é um sonho, mas claro 
que será uma realidade de sucesso! Ela nas-
ceu para brilhar!
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Avenida Getúlio Vargas, 698    (34) 3664-6008  9983-0600 
www.espacolivreconstrucoes.com.br

No coração de Araxá - Av Getúlio Vargas  651

Nobreza aliada a modernidade

4 quartos (duas suítes)

2 vagas de garagem Ampla varanda

Piscina adulto e infantil

Obras iniciadasObras iniciadas
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IV Fliaraxá reúne 15 mil pessoas, 
comercializa 56 mil livros e já tem data marcada para 2016

Com o tema “Imagina o Livro. Imagina a Cidade”, 
a IV edição do Festival Literário de Araxá chega ao fim 
com números expressivos e consolida de vez o even-
to no calendário cultural de Araxá e região. Durante 
cinco dias de programação - 26 a 30 de agosto - , as 
15 mil pessoas que passaram pela Fundação Cultural 
Calmon Barreto, sede do festival, puderam conferir, 
através de cortejo literário, debates, palestras, ofi-
cinas, lançamentos de livros, exposição fotográfica, 
concurso literário, teatro, saraus e música, o que há 
de mais pungente e contem porâneo na literatura na-
cional e internacional. Foram mais de 60 autores, com 
37 debates e venda de 56 mil livros na livraria oficial 
do evento. A edição de 2016 já tem data marcada para  
14 a 18 de setembro. 

Autores como Lya Luft, a homenageada do 
festival, Nélida Piñon, Gonçalo Tavares, Marina 
Colasanti, Mary Del Priore, entre tantos outros 
renomados escritores, deram brilho ao evento 
criando e compartilhando conhecimentos com o 
público que lotou os três auditórios, de 26 a 30 de 
agosto. A literatura infanto juvenil também se fez 
presente com a trinca formada pelas escritoras 
Thalita Rebouças, Babi Dewet e Paula Pimenta, 
que arrebataram mais de 700 adolescentes com 
o lançamento do livro “Um Ano Inesquecível”. A 
atração resultou em uma enorme fila de autógra-
fos com duração de mais de 4 horas.

Com uma programação intensa animada por sa-
raus comandados pelos escritores Paulo Netho, José 
Santos, Salatiel Silva e os mascotes Tamanduel e 
Lobato, o público também presenciou um memorá-
vel encontro das estrelas da literatura Lya Luft, que 
comemorou 50 anos de carreira literária, e Nélida 
Piñon que, de forma descontraída, falaram sobre as 

suas carreiras literárias e deram um show de poesia.

Para o curador do festival, Afonso Borges, o IV 
Fliaraxá ficará marcado para sempre na história. 
“O festival vem provar que, a despeito de todo o 
advento do mundo digital, o contato pessoal, o 
olho no olho, conversa sem celular é que mantém 
o mundo em pé. Foi lindo e eu me arrisco a di-
zer que depois desta edição a cidade de Araxá se 
transformou por meio de uma revolução cultural”.

O Fliaraxá 2015 manteve a tradição e reafir-
mou o compromisso de fomentar a literatura com 
a premiação dos cinco ganhadores do III Concur-
so de Redação Literatura nas Escolas, que contou 
com a participação de 2880 alunos das 23 escolas 
(municipal, estadual e particular) de Araxá. Com 
apenas 9 anos, a vencedora do concurso, Maria 
Bianca, aluna do Colégio São Domingos, explicou 
como foi a experiência de escrever uma redação 
para o Fliaraxá: “Passei uma noite inteira pensan-
do no que iria escrever, no começo achei difícil o 
tema, mas foi só começar a escrever que tudo veio 
à cabeça. Estou muito feliz”. Antônio Gilberto, di-
retor da CBMM, principal patrocinadora do festi-
val, ressaltou a importância da premiação: “É uma 
grande alegria ver a participação de tantos estu-
dantes neste concurso, vamos continuar trazendo 
cultura para Araxá”. 

Outro momento importante do IV Fliaraxá se 
deu no último dia, quando um público de 1400 
pessoas esteve no evento para prestigiar Mauri-
cio de Sousa, criador da Turma da Mônica, que 
comemorou 80 anos de vida. Em  uma palestra 
divertida e emocionante, Mauricio contou sobre 
o começo da sua carreira, sobre a criação da Tur-

ma da Mônica, citou causos e  falou de novos 
projetos. Leitor de Monteiro Lobato na infância, 
de Júlio Verne, Jack London, entre outros, ele 
contou que, quando jovem, devorava romances 
e gostava muito de clássicos russos.

Perguntado qual era o sucesso dos seus per-
sonagens, o escritor deu como exemplo o Chico 
Bento que remete a vida que tinha na infância, li-
gada ao campo. “Gosto de criar personagens que 
tenham a ver com a minha vida, criei a Mônica 
com as características de personalidade da minha 
filha, meio brigona que tinha inclusive um coelho 
azul que comprei na feira para ela. Magali, minha 
outra filha é também muito gulosa, comia uma 
melancia inteira, aliás é gulosa até hoje”. 

Mauricio citou os vários caminhos que seu 
trabalho seguiu, como o uso das revistas em 
quadrinho na alfabetização e do uso terapêutico 
para crianças autistas que, ao se identificarem 
com algum personagem, começam a estabelecer 
pela primeira vez a comunicação com suas famí-
lias, criando uma interação com a vida.

Um dos momentos mais marcantes da pales-
tra foi quando a mãe de uma criança com cuida-
dos especiais agradeceu ao Mauricio de Sousa 
pelo seu trabalho, pois o seu filho Pedro “vive 
no mundo da imaginação e do coração atra-
vés das histórias da Turma da Mônica”. Muito 
emocionado, o desenhista não conteve às lágri-
mas e agradeceu a todos seus fãs o carinho na 
comemoração de seus 80 anos. Aplaudido de 
pé, o público cantou “parabéns para você” en-
cerrando o Fliaraxá num clima de homenagem, 
alegria e encantamento.

Retrospectiva 2015 
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Apoio Cultural: CBMM

IV Fliaraxá reúne 15 mil pessoas, 
comercializa 56 mil livros e já tem data marcada para 2016

ConfIRA AquI o 
dEPoIMEnTo dE 

AlgunS AuToRES:

Lya Luft e Vicente 
Britto Pereira
“Chegando da grande Fliaraxá suuuper bem organizada, onde 
fomos tratados com fidalguia, como diria a querida Nélida que lá 
esteve conosco. Revimos amigos queridos e conhecemos pessoas 
extraordinárias como Mauricio da Mônica e Mary Del Priore. Foram 
dias alegres e afetuosos com o carinho do público e os cuidados 
da equipe de Afonso. Já em casa em Porto Alegre, agradecemos 
muito a toda essa gente da Fliaraxá!!!”

Sergio Abranches
“Tanta conversa boa, inteligente, empatia, na Fliaraxá 2015 eu 
e Miriam Leitão nos deliciamos com as companhias, uma mistura 
fina que só o Afonso Borges consegue: Lya Luft, Nélida Piñon, 
Marina Colasanti, Francisco Azevedo, Xico Sá, Humberto Werneck, 
Carlos Herculano Lopes, Mary del Priore, Luiz Ruffato, Vicente 
de Britto Pereira, Leopoldo Brizuela, Ricardo Aleixo, leitores 
interessados de todas as idades, uma bela festa da literatura.”

Miriam Leitão
“O fim de semana foi maravilhoso, como disse aqui. A Fliaraxá 
bombou muito. E foi muito gostoso ficar lá conversando. Ē bem 
verdade que uma parte de mim acompanhava a preparação do 
Orçamento da União, dever de ofīcio. Aqui uma foto no aeroporto 
com a Edivane, Sergio Abranches, Francisco Azevedo, Mary Del 
Priore, Marina Colasanti. Parabéns Afonso Borges.”

Paulo Netho
“Voltamos ontem de Araxá, onde participamos do Festival Literário. 
Este evento foi um encontro feliz de gente disposta a transformar 
vidas através da Literatura.

Crianças, jovens, velhos e adultos encheram de graça essa 
acolhedora cidade mineira. Autores e gente de todos os quilates 
marcaram presença. Vale dizer que fomos muito bem tratados 
pelos organizadores do evento capitaneados por Afonso Borges. 
Como me disse o Salatiel Silva hoje pela manhã: “saí de Araxá, 
mas parece que Araxá não saiu de mim”. O Fliaraxá 2015 foi tão 
mágico e lindo como a lua cheia que forrou o céu.”

Retrospectiva 2015 
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Dando continuidade ao circuito de 
lançamento da obra literária Rio da Lua, 
O autor Renato Zupo realizou, em evento 
aberto e gratuito,  lançamento entre os 
dias 28/08 e 01/09 de sua segunda obra 
literária no Nordeste,  contemplando as 
cidades de Recife, Maceió e Salvador. Com 
plateia de público heterogêneo, além do 
lançamento foram  realizadas doações  de 
exemplares em Recife para a Biblioteca 
Pública do Estado de Pernambuco, em Ma-
ceió para a Biblioteca Pública Estadual Gra-
ciliano Ramos e Salvador para a Biblioteca 
Pública do Estado da Bahia.

As ações contaram com apoio da livra-
ria leitura, o que aproveitamos para agra-
decer a gentil parceria e acolhimento.

O projeto Rio da Lua  é realizado atra-
vés da Lei Rouanet – Ministério da Cultura, 
com patrocínio da CBMM, MINAX, ZEMA, 
e BEM BRASIL, tendo sido contempladas 
as cidades  de Uberlândia, Belo Horizonte, 
São Paulo e Curitiba.

Rua Alexandre Dumont, 497
Bairro Santa Luzia - Araxá / MG

Fone / Fax: (34) 3661-1550 
Site: WWW.encilengenharia.com.br 

Email de contato: julio@encilengenharia.com.br  

Congresso de Educação do 
Colégio Dom Bosco Araxá uniu 
fé, palestras, dança e música

Aconteceu nos dias 11, 
12 e 13 de setembro, no 
Colégio Dom Bosco, o Con-
gresso de Educação e Espi-
ritualidade Salesiana, em 
comemoração ao Bicen-
tenário do nascimento do 
Santo dos Jovens e contou 
com a presença dos mem-
bros da Família Salesiana 
e simpatizantes de Araxá, 
Uberlândia, Tapira, Belo 
Horizonte, Pará de Minas 
e Goiânia.

O Congresso teve por 
objetivo aprofundar a 
vida, a pedagogia e espiri-
tualidade de Dom Bosco e 
foi coordeando por Priscila 
Boy Pereira, Assessora Pe-
dagógica da Inspetoria São 
João Bosco que discorreu 
sobre o tema: Dom Bosco 
Visionário – Ontem e Hoje; 
por Padre Geraldo Adair, 
Diretor do Cesam (Centro 
Salesiano do Adolescente 
Trabalhador) de Goiânia, 
que falou sobre Dom Bos-
co e a Preventividade; e 
Irmão Cledson Rodrigues, 
Delegado do Sistema Sa-
lesiano de Comunicação 
Social e Diretor da Facul-
dade Salesiana de Vitória, 
que tratou sobre o tema: 

Dom Bosco Comunicador 
e, encantou a todos com 
números de mágicas.

O evento contou ainda 
com a alegre e contagiante 
presença das bailarinas da 
Escola de Dança Vidançar-
te, das crianças do Coral 
Encantagem do Oratório 
Nossa Senhora Auxiliado-
ra, dos amigos Kaio Savini, 
Leandro Santana e Erasmo 
Valeriano que animaram a 
todos com boa música.

Os alunos marcaram 
presença de forma bem 
salesiana de ser: com 
música, danças, teatros, 
oração e na acolhida aos 
participantes, tão bem 
perpetrada pelos alunos 

do Grupo SALVO – Salesia-
nos Voluntários.

Os presentes foram 
agraciados com uma pasta 
contendo diversos itens. 
Mas, um chamou a aten-
ção, o bloco de notas, que 
foi confeccionado e enca-
dernado pelos alunos sob 
a coordenação do Profes-
sor Alírio, aos moldes da 
oficina de encadernação 
que Dom Bosco desenvol-
via com seus meninos no 
Oratório de Valdocco.

Inspirados pela força 
motriz que animou e susci-
tou a missão de Dom Bos-
co, encerraram-se as ativi-
dades do Congresso com 
a Celebração Eucarísticas 
presidida pelo Padre Ri-
cardo Sávio Vice inspetor 
da ISJB e Diretor Geral do 
Colégio Salesiano de BH e 
animada pelo grupo de li-
turgia formado por educa-
dores e alunos.

O Congresso de Edu-
cação e Espiritualidade 
Salesiana mostrou ser um 
mote que nos assegurou 
que, como educadores 
salesianos, estamos no ca-
minho certo: de que “edu-
cação é coisa do coração”, 
como tão sabiamente dizia 
Dom Bosco. Janaina Cor-
rea Sguerri  - Assessora 
de Marketing e Comuni-
cação Colégio Dom Bosco 
Araxá (34) 3662 3368

Retrospectiva 2015 
Rio da Lua chega ao Nordeste 
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dIA V 2015 “JUNTOS SOMOS MAIS”
No dia 30 de agosto a 

FIEMG, através do SESI, 
promoveu o “DIA V” – Dia 
do Voluntário, em todo o 
estado de Minas Gerais. 
E a Unidade do SESI/SE-
NAI de Araxá, juntamente 
com voluntários da co-
munidade, proporcionou 
uma manhã muito espe-
cial para os internos do 
Recanto do Idoso.

O dia foi marcado pela 
emoção, pois a doação 
foi de amor para aquelas 
pessoas que são carentes 
de carinho e atenção.

Abraçaram a causa 
cabelereiros, veteriná-
rias, fotógrafa, alunos da 
escola de dança, colabo-
radores  do  SESI/SENAI,  
alunos  do  SENAI,  casal  
de  bailarinos    e  muitas 
pessoas entraram em 
contato conosco para 
dar a sua contribuição.

Não podemos deixar 
de mencionar os instru-
tores voluntários do SE-
NAI que, com seus alu-
nos, realizaram reparos 
de urgência no prédio 
do asilo São Vicente.

Agradecemos a todos 
os voluntários que con-
tribuíram para o Sucesso 
do Evento e com toda a 
certeza ficará marcado 
para sempre na memó-
ria de todos, pois foi uma 
lição de vida.
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Prata da casa no Fliaraxá
Sandra Afonso de Castro autografa os primeiros exemplares de seu livro

 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA EDUCAÇÃO

O lançamento oficial 
só vai acontecer no 
dia 23 de outubro, 

no Teatro Municipal, mas 
o livro acima citado já tem 
uma bela e consistente his-
tória em curso. Um traba-
lho de mestrado que virou 
livro, lançado pela Edito-
ra Soluções Criativas, do 
araxaense Wagner Matias 
de Andrade,com o apoio 
cultural da CBMM,  livro 
que inspirou um Institu-
to, Instituto Consciência & 
Ação – IC&A (guardem esse 
nome,ainda vamos ouvir 
falar muito dele) e que puxa 
a fila da coletânea “Educar 
para a Cidadania”. Seria de 
se admirar essa ascensão 
meteórica, não fosse o fato 
desta obra levar assinatu-
ra da Mestra, Advogada e 
Jornalista Sandra Afonso 
de Castro, cujo currículo de 
luta pelos direitos das pes-
soas vem sendo exercido 
desde 1984, quando iniciou 
a circulação do Jornal das 
Geraes, tornando-o um dos 
veículos de comunicação 
regionalmente conhecido e 
admirado.

O encontro de 2 grandes exemplos da força intelectual 
feminina: Sandra Afonso e Mirian Leitão.

Com as amigas, parceiras e advogadas
- Graziela e Neusa Maria.

Com Henrique Avelar – diretor do CEFET Araxá.

Com o Dr. Renato Zupo

A autora ao lado do engenheiro e professor 
Reginaldo, parceiro incansável de todas as horas.Com a ex aluna do Cefet, Junara Paiva.

Junta–se a essa expe-
riência a formação em Di-
reito e mais 29 anos como 
professora – 8 anos antes 
e 21 anos no Cefet/MG, 
Câmpus Araxá, disciplinas 
Língua Portuguesa, no En-
sino Integrado,  e Direito e 
Legislação, na Engenharia 
de Automação - e aí então 

se poderá comprovar que 
a repercussão que o livro 
vem causando por onde 
passa não é por acaso, é 
por mérito, merecimento 
e muito idealismo.

O livro traz, em sua úl-
tima capa, um parecer do 
conceituado Juiz de Direito 
e escritor Dr. Renato Zou-

aim Zupo, que prefaciou a 
obral, no qual ele enfatiza: 
“ Quisera eu que todos os 
educadores pensassem do 
mesmo modo, que todas 
as escolas seguissem a 
este compêndio precioso 
como se fosse um ma-
nual de procedimentos e 
instruções. Infelizmente 
o país não evoluiu tanto 
assim.Não ainda, e não o 
suficiente. Então fique o 
leitor com Sandra Afonso 
de Castro, que estará em 
muito boa companhia”.

Uma frase absoluta-
mente acertada, pois San-
dra tem uma energia nata 
e um foco definido para 
agregar pessoas e promo-
ver verdadeiras revoluções 
culturais através da união.E 
com esse diferencial, vem 
abrindo portas e tem con-
solidado, de forma susten-
tável, o Instituto Consciên-
cia & Ação. Criado a partir 
da união de pessoas que 
acreditaram na capacidade 
e seriedade da amiga e aci-
ma de tudo nos objetivos 
propostos, esse projeto vai 
se concretizando e, a julgar 
pelas parcerias que vem 
coletando, tem tudo para 
se tornar um dos grandes 
expoentes de orientação 
sobre educação emdireitos 
humanos e formação do 
cidadão ativo visando a es-
tabelecer a paz e harmonia 
por meio do conhecimento.

Além de uma grande 
legião de amigos e admi-
radores de seu trabalho, 
com o seu carisma e sua 
forma direta e objeti-
va de lecionar, Sandra 
conquistou, ao longo do 
tempo, um verdadeiro 
exército de alunos que 
encontraram nela um 
exemplo a seguir.

O Fliaraxá foi apenas 
o start inicial de uma 
jornada que está apenas 
começando. O lançamen-

to oficial irá referendar 
o trabalho desta idealis-
ta que, no momento em 
que poderia se acomodar 
em uma zona de confor-
to justa e merecida, após 

tantos anos de dedicação 
ao trabalho, prefere dedi-
car seu tempo na busca 
de um mundo melhor, 
mais justo e mais huma-
no para todos.

Retrospectiva 2015 

Unidades integradas
SESi/SEnAi Araxá

SESi – Serviço nacional da industria

SEnAi – Serviço nacional de 

Aprendizagem industrial

Av. Hitalo Ros, s/n - Santa Rita

Araxá MG – CEP 38.183.971

tel: (34) 3662-3038 - 3662-4194

site: www.fiemg.com.br
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A Prefeitura Municipal de 
Sacramento, por meio da Esco-
la Municipal Doutor João Cor-
deiro e a Secretaria Municipal 
de Saúde promoveram no final 
de agosto e início de setembro, 
o projeto “Corrida contra a 
Dengue”, que mobilizou alunos 
da escola no combate ao mos-
quito Aedes Aegypti.

Para a diretora da escola 
Elisangela Cristina Oliveira, 
o projeto foi idealizado na 
secretaria de saúde, “o edu-
cador em saúde Bergson 
dos Santos, levou o projeto 
até à escola com o objetivo 
principal de esclarecer a co-
munidade sobre os cuidados 
com possíveis criadouros do 
mosquito Aedes Aegypti, 

Escola Dr. João Cordeiro realiza projeto para combater a Dengue

Criada associação que abrange 
cinco comunidades rurais de Sacramento

transmissor da dengue e da 
febre Chikungunya”, disse.

Os alunos foram dividi-
dos em equipes que saíram 
nos bairros da cidade para 
panfletagem e recolher ma-
teriais recicláveis como: gar-
rafas pet, latinhas e outros 
objetos que possam acu-

mular água. Foram quatro 
equipes formadas pelas tur-
mas 6 ano ll ,7 ano ll ,8 ano 
lll e 9 ano ll. De acordo com 
Bergson dos Santos houve 
premiação, “os alunos da 
equipe vencedora participa-
ram do sorteio de um tablet 
e os professores dois vales 

gasolina. A premiação foi ad-
quirida junto a empresas do 
comércio local”, destacou.

No final de duas sema-
nas foram pesados e ven-
didos o material recolhido 
que chegou a 320 kg, o 
dinheiro foi doado à San-
ta Casa de Misericórdia de 

Sacramento, que através 
de carta, assinada pelo pro-
vedor José Alberto Borges, 
agradeceu os alunos, pais, 
diretores e colaboradores, 
“Além de um projeto de 
conscientização e cidada-
nia, estimula a caridade e a 
responsabilidade social da 

comunidade” – cita a carta.
 “Saúde e educação jun-

tas podem fazer toda a dife-
rença. Todos os profissionais 
estão de parabéns, no en-
tanto, reconheço o esforço e 
dedicação de todos os alunos 
desta escola, que não estão 
aprendendo só o “bê-á-bá”, 
mas aprendendo também a 
ser cidadãos de bem. Espero 
que em breve com a entrega 
das novas salas, dos banhei-
ros e do galpão cultural es-
ses alunos, possam valorizar 
ainda mais a oportunidade 
do estudo”, pontua o Prefei-
to Municipal de Sacramento 
Bruno Scalon Cordeiro. 

Assessoria de 
Imprensa – PMS.

Na tarde de sexta-feira 
28 de agosto p.p., foi eleita 
a diretoria da nova asso-
ciação que irá abranger as 
regiões que compreende 
o Cocal até a Rifaininha. 
A eleição foi realizada no 
barracão da comunidade 
Mumbuca.

Ficou eleita a nova di-
retoria no cargo de presi-
dente Fernando Florêncio 
Urbano, vice – presidente 
Vilmar Urbano, 1º - Tesou-
reiro Edelcio Nunes Aguiar, 
2º - Tesoureiro Antonio 
Donizete Gabriel Dias, 1º 
- Secretário Edna de Santi 
Manzam e 2º - Secretário 
Edson de Santi Manzam. O 
Conselho Fiscal ficou cons-

tituído membros efetivos: 
Inês Maria de Santi, Ele-
nice Cintra Garcia, Valber 
Santo Tacine – suplentes: 
Antonio Baltazar Urbano, 
Valdir Bizinoto e José Gon-
çalves Cintra.

A nova associação re-
presentará produtores 
rurais das comunidades 
Cocal, Mumbuca, Santa 
Maria, Gruta dos Palhares e 
Rifaininha. Na eleição esti-
veram presentes além dos 
produtores rurais, o presi-
dente do Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDRS) 
Hermógenes Vicente Ribei-
ro, e Luiz Antonio Batista 
da Secretaria de Desenvol-

vimento do Agronegócio.
“Apoiar o Associa-

tivismo é fundamental 
para qualquer prefeito. 
Devemos e queremos as 

parcerias de associações 
que sempre visam o bem 
comum. Portanto,a estes 
membros da nova associa-
ção desejo sucesso e pro-

fícuo trabalho”, destacou o 
Prefeito Municipal Bruno 
Scalon Cordeiro. 

Assessoria de 
Imprensa – PMS

Dia da 
Árvore

No Brasil, o Dia 
da Árvore é co-

memorado em 21 
de setembro, em 

função da véspera 
da primavera. É 

nesta estação que 
as árvores ficam 

repletas de folhas 
verdes e, em mui-
tas delas, surgem 

lindas flores. 

Objetivos da data

- Conscientizar 
as pessoas sobre a 
importância das 

árvores para o meio 
ambiente e melho-
ria da qualidade de 

vida;

- Criar uma cultu-
ra de preservação 

ambiental, comba-
tendo a exploração 
ilegal das árvores 
presentes nas flo-

restas e nas cidades;

- Desenvolver pro-
jetos de plantio de 
mudas de árvore, 
visando aumen-

tar a arborização, 
principalmente nos 

grandes centros 
urbanos.         
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CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR RURAL-2015
BOLETIM INFORMATIVO Nº 13 – 08/12/2015

Resultado de 06/12/2015
Final Ida

Tamanduá 00 X 02 Divisa

CARTÕES
Tamanduá

Atleta/Dirigente Cartão Punição
João Paulo Júnior Vermelho Suspensão a cumprir
Nivaldo Martins Nascimento Vermeljo Suspensão a cumprir

Divisa
Atleta/Dirigente Cartão Punição

Danilo José da Silva Almeida Vermelho Suspensão a cumprir
Carlos Henrique Mião Amarelo – 03 Suspensão a cumprir

Fazendinha/Sak’s
Atleta/Dirigente Cartão Punição

Cleyton Alexandre Florentino da Silva Vermelho Suspenso 01 jogo a cumprir

Desemboque
Atleta/Dirigente Cartão Punição

Eduardo Resende do Nasimento Vermelho Suspenso 01 jogo a cumprir
Marcelo Fernandes Frois Vermelho Suspenso 01 jogo a cumprir
Walter de Oliveira Filho Vermelho Suspenso 01 jogo a cumprir

Fazenda Santa Cecília
Atleta/Dirigente Cartão Punição

Joelson Murilo Alves Vermelho Suspenso 01 jogo a cumprir

Caxambú – Eliminado da competição conforme art. 62 do Regulamento
Atleta/Dirigente Cartão Punição

Valdemir Jesus do Amaral Vermelho Suspenso 01 jogo a cumprir – Art. 55 2.5

Divisa é campeã do ruralão 2015 em Sacramento
Na tarde de domingo (13), a DIVISA sagrou-

se a campeã 2015 do campeonato de futebol 
amador rural (Ruralão) em Sacramento. No 
jogo da final disputado entre as equipes Divisa 
e Tamanduá o placar foi de 2X0 (para Divisa). 

Participaram da competição 12 equipes 
que foram divididas em duas chaves: CHAVE 
A: Pinheiros, Sete Voltas, Desemboque, Ja-
guarinha, S.A.Q.S (Quenta-Sol) e Tamanduá 
CHAVE B: Divisa, Caxambú, Fazendinha/SAK’S, 
Fazenda Dona Ita, DER, Fazenda Dona Cecília. 
Campeã: Divisa e Vice - campeão Tamanduá.

PREMIAÇÕES
Destaque:Elton Pereira  (Tamanduá)
Melhor Defesa: Danilo José - Divisa (05 

gols sofridos)
Artilheiro: Elicesar Resende (Sete Voltas) 

com 09 gols

Revelação: João Paulo Cunha (Tamanduá)
Vice-Campeão: Tamanduá (Wander de 

Moura, Igor Ferreira, Chrystial de Oliveira, Ro-
gério Rosa, Davidson Borges, João Paulo Cunha, 
Nivaldo Nascimento, Edmilson Ribeiro, Arilson 
Moura, Lucas Júnior, Luciano Rosa, Lucas Edi-
rock, Welesson Ribeiro, Elton Pereira, Marcelo 
da Cunha, Douglas Pereira, João Paulo Júnior, 
Wesley Abdala e Antonio dos Reis – Comissão 
Técnica: Willian Gomes e João Paulo Oliveira)

Campeão: Divisa (Luis Guilherme, Eduardo 
Cury, José Aparecido, Ismar José, Otamir Car-
doso, Carlos Mião, Leandro Guissoni, Gil Lima, 
Danilo Almeida, Heldeir de Melo, Manoel dos 
Santos, Sérgio dos Santos, Amilton Rezende, 
Jean Zago, Aloísio Júnior, Paulo da Silva, Manoel 
Saturnino, Jocimar Manoel, Rafael de Mendon-
ça) Assessoria de Imprensa – PMS

09 gols: Elicesar de Resende (Sete Voltas)
08 gols: Eduardo Cury (Divisa), João Paulo Jú-
nior (Tamanduá)
07 gols: Alan Santana (Pinheiros)
06 gols: Genival José (Fazendinha/Sak’s)
05 gols: Manoel Dias (Fazenda Dona Ita), Afrâ-
nio Marques (Fazendinha/Sak’s)
04 gols: Maikon Palhares (Fazenda Santa Ce-
cília), Matheus Borges e Clarkson Oliveira (Fa-
zendinha/Sak’s)
03 gols: Robert Bruno (Fazendinha / Sak’s), 
Walter Filho (Desemboque), Romário Rodri-
gues (Jaguarinha), Nivaldo Martins (Taman-
duá), Valdinei Nascimento e Matheus Moreira 
(Sete Voltas), Clebison da Silva (Fazenda Santa 
Cecília), Gil Lima e Manoel Augusto (Divisa)
02 gols: Wagner de Resende e Enílson Resen-
de (Sete Voltas), Edison Aquino e José Moura 
(Fazenda Dona Ita), Marcelo da Cunha e Ed-
milson Ribeiro (Tamanduá), Heldeir de Melo, 
Paulo Roberto, Ismar José e Leandro Guissoni 
(Divisa), Glauter Ribeiro (Fazendinha/Sak’s), 
Ricardo Barbosa (Desemboque), Francisco da 

Silva e Héder Faria (Jaguarinha)
01 gol: Edelvan Santos e José Santos (Ca-
xambú), Adriano Vinícius e Meneval Júnior 
(Fazenda Santa Cecília), Jean Oliveira, Edinal-
do Profiro e Jorge Moreira (Jaguarinha), Mar-
cos Moreira, Thiago Messias e Helt Magone 
(Sete Voltas), Alex Ferreira (Pinheiros), Valdson 
Barbosa, Marcelo Frois e Reginaldo Sobral(-
Desemboque), Adeilton Ferreira, Edimilson 
Machado, Thiago Lopes, Alexandre Lino, Rei-
naldo Costa e Hebert de Paula (Fazenda Dona 
Ita), Luis Guilherme, Carlos Mião, Rafael de 
Mendonça, Aloísio Júnior e Amilton Rezende 
(Divisa), Douglas Pereira, Luciano Rosa e Wes-
ley Abdala (Tamanduá), Valtercides Júnior, Adl 
Santos, Sávio Gomide e Claudiney Teodoro 
(SAQS), Fabiano Ocrecídio (DER)

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE 
JUVENTUDE E CIDADANIA

DEPARTAMENTO DE ESPORTES
COMISSÃO ORGANIZADORA

ARTILHEIROS
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Cynthia Verçosa assume a 
supervisão cultural do Teatro 
SESI Araxá e Escola de Cultura

( continuação da primeira página) 

...a função que não era 
ocupada há mais de dez anos 
na unidade do SESI em Araxá. 
A supervisão técnica cultural 
visa expandir as atividades 
artísticas à população araxa-
ense e para a região.

O processo para escolha 
da profissional durou dois 
meses e esta semana foi 
iniciado o trabalho. Cynthia, 
que já esteve na direção do 
Teatro Municipal de Araxá 
de 2011 a 2014 e é propo-
nente e diretora artística do 
Projeto Tri Ciclo Espetáculos 
que, na quinta edição, oferta 
espetáculos de teatro, dan-
ça, música e circo gratuita-
mente para a comunidade, 
estará a frente dos projetos 
culturais para o Teatro SESI 

ARAXÁ com apresentações 
em todos os segmentos e 
a Escola de Cultura com os 
cursos existentes e outros 
que virão abrangendo 8 mu-
nicípios da região.

Sobre sua vocação e suas 
pretenções nesta nova em-
preitada Cynthia comenta: 

“Meu interesse por po-
líticas culturais e mecanis-
mos de incentivo a cultura 
começou quando fui eleita 
Delegada de Cultura repre-
sentante do Alto Paranaíba 
MG na II Conferência Na-
cional de Cultura ‘Diversi-
dade Cultural’ em 2010 em 
Brasília. Presente no Centro 
de Convenções e Eventos 
Brasil 21, durante os traba-
lhos percebi a importância 
da minha participação na 
discussão e formulação das 
políticas públicas que iriam 
nortear a cultura de nosso 
país. A partir disto, iniciei 
meus trabalhos na área, de-
senvolvendo Projetos Cultu-
rais e Sociais, produção de 
Mostras de Arte e Curadoria 
/ Produção de Espetáculos e 

Oficinas Artísticas. A expec-
tativa é a melhor possível 
neste momento em relação 
a projetos para a Unidade 
SESI Araxá, pretendemos 
aumentar o atendimento à 
industriários e dependentes 
na Escola de Cultura ofe-
recendo cursos e oficinas 
artísticas e espetáculos de 
qualidade em nosso Teatro 
para toda a comunidade”. 

Os projetos internos, 
que acontecerão semanal-
mente na unidade, estão 
sendo montados, ofere-
cendo uma programação 
diversificada ao araxaense 
e começando nos organi-
zar para o 25º Encontro de 
Artes Cênicas que vem este 
ano com muitas novidades”.

E para quem possa ter dú-
vidas da competência e vivên-
cia desta profissional no mun-
do das artes é só conferir no 
Box abaixo, algumas de suas 
qualidades e terá certeza de 
que além do alto astral, o bom 
humor e um carisma imenso, 
Cynthia esbanja competência 
e profissionalismo.

Graduada em Educação Artística / Habilitação em Artes Plásticas – Ênfase em 
Bidimensional, Licenciatura Plena em Arte-Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, 
experiências na área de ensino Arte-Educação em instituições culturais, escolas da rede 
municipal/rural, estadual, particular e federal profissionalizante.

Delegada de Cultura representante do Alto Paranaíba MG/ II Conferência Nacional de 
Cultura “Diversidade Cultural”, com atuação na área.

Proprietária da Empresa ARTELIÊ Cynthia Verçosa com consultorias artísticas/produções 
e projetos culturais.

Proponente e diretora artística de Projeto TRI CICLO Espetáculos em sua 5° Edição com 
espetáculos e oficinas de dança, teatro, música instrumental/erudita e circo para toda a 
comunidade de forma gratuita.

Projeto este, marcado pela competente da equipe de produção e com espetáculos de 
alta qualidade. Até o momento foi assistido por mais de 100 mil pessoas e seu site oficial www.
tricicloespetaculos.com.bracessado por milhares de brasileiros e visitado por de 10 países.

 
Produtora de Mostras de Arte e Curadoria/Produção de Espetáculos e Oficinas Artísticas.
Foi diretora do Teatro Municipal de Araxá a frente da organização dos eventos e projetos 

internos/externos. 
Supervisora Cultura SESI Araxá.

Retrospectiva 2015 

Mãe.
Obrigado por tudo! 

Voce é o nosso exemplo! 

Mãe.
Obrigado por tudo! 

Voce é o nosso exemplo! 
Homenagem dos filhos à D. Cruzinha pelo seu 

aniversário transcorrido dia 14/09/15.
Homenagem dos filhos à D. Cruzinha pelo seu 

aniversário transcorrido dia 14/09/15.

Carla - Luiz Carlos - D. Cruzinha - Ilza - Ailton - Denise - 
José Henrique.

Araxá 14 de setembro de 2015.

Carla - Luiz Carlos - D. Cruzinha - Ilza - Ailton - Denise - 
José Henrique.

Araxá 14 de setembro de 2015.

Por mais que o tempo passe

A vida siga seu curso obrigatório

R essaltando distancias e obstáculos físicos...

A amizade plantada, o sentimento vivido o amor ensinado

B astarão sempre para que nossa união permaneça.

E a senhora será sempre o elo que nos faz tão próximos.

N a sua maneira incansável de nos acolher, nos proteger e nos guiar.

S eu sorriso sereno, o otimismo constante e o amor permanente

D espertaram  em nós a certeza da vitória, pelo trabalho o caráter e a fé.

 

C oragem e determinação são seus maiores exemplos até hoje.

R espeito pelas pessoas, carinho, amor pelos irmãos e pelo ser humano 

U ma mulher que colhe no sucesso da familia toda a bondade plantada.

Z elo de Deus que te devolve uma colheita justa e merecida.

I mpossível  retribuir por completo  tantos benefícios  recebidos 

N os resta apenas agradecer e nos orgulharmos sem medidas

H oje e sempre, do privilégio que temos de tê-la como mãe.

A gradecer, expressar e comemorar por todos os dias de nossas vidas.



20 19 de Dezembro de 2015 EXEMPPLAR

Marido de aluguel, Elétrica residencial, predial e 
comercial – Hidráulica – Limpeza de pisos e obras – 

Manutenções – Prestação de Serviços.

Av. Prefeito Aracely de Paula, 2790 | Sagrada Família | Araxá/MG 
Fones: 3662-1119 - 8863-9215 | Email: mapeehv@hotmail.com

•	 Elétrica;
•	 Hidráulica;
•	 Variedades.

Foram colhidos bons resultados ao final 
de 2015, com o Curso de Capacitação do Xa-
drez, ministrado para professores da Rede 
Municipal de Educação de Araxá, após uma 
iniciativa do Vereador Fabiano Santos Cunha, 
que em julho de 2015, apresentou a indicação 
499/2015, na Câmara Municipal de Araxá.

Fabiano, acompanhado de uma equipe 
técnica da Câmara Municipal e o Professor 
Adriano Pena, estiveram em junho de 2015 
em Patrocínio (MG) onde se reuniram com o 
Secretário de Educação e funcionários da pas-
ta, para conhecerem e discutirem a aplicação 
do Xadrez na rede municipal de ensino. A ci-
dade vizinha é uma referencia estadual, tendo 

atingido excelentes pontuações no que tange 
os índices oficiais do Ideb, desde quando im-
plantou o Xadrez em sala de aula.

O vereador, posteriormente, se reuniu com 
a Secretária de Educação, Gessy Glória Lemos 
e repassou todas as informações levantadas. A 
Secretária acolheu a reivindicação, convicta no 
grande benefício que proporciona a modalida-
de no processo de educação, uma vez que está 
diretamente ligado ao estímulo do raciocínio 
lógico, concentração, memorização, socializa-
ção e melhor desempenho em sala de aula.

Foi decidida a implantação do projeto 
por etapas, começando pela capacitação de 
alguns professores. Logo surgiram parceiros. 

Xadrez é realidade na Rede Municipal de Educação
Capacitação foi trabalhada com os professores da rede municipal, para que apliquem o conhecimento em sala de aula

O Cefet ofereceu o espaço físico, a CBMM o 
custeio para pagamento dos professores e o 
Professor Adriano Pena, araxaense e referen-
cia nacional no Xadrez, com seu conhecimen-
to técnico, prático e teórico.

Em agosto, Adriano deu início ao Curso de 
Extensão – Xadrez para Todos, com uma carga 
horária de 40 horas. Ao todo, 62 profissionais 
que trabalham com os alunos do 4º e 5º anos do 
Ensino Fundamental e do Programa AABB Co-
munidade receberam a capacitação. O Xadrez 
ainda foi implantado nas turmas do Tempo Inte-
gral das Escolas Padre Inácio, Professor Nelson, 

Escola de Aplicação Lélia Guimarães e da AABB.
Jogos de Xadrez foram adquiridos em 

busca de estimular a prática pedagógica em 
todas as unidades de ensino. Os kits são com-
postos por conjuntos de jogos para os alunos 
e mural didático para aplicação e demonstra-
ção da mobilidade das peças na técnica do 
jogo. Segundo o relatório, apresentado pela 
Secretaria Municipal de Educação, em 2016, 
a ideia é que todas as escolas de ensino fun-
damental da rede tenham as aulas de Xadrez 
em pleno funcionamento. Ascom Vereador 
Fabiano Santos Cunha
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www.uniaraxa.edu.br

Você um passo à frente!

creditouniversitario.com.br

PRAVALER

UNIVERSITÁRIO
CRÉDITO

0800 035 6777  >  (34) 3669-2331
Av. Ministro Olavo Drummond, 05 > Bairro São Geraldo > 381880-510 > Araxá > MG

CONHEÇA CURSOS E VAGAS DISPONÍVEIS

VESTIBULARVESTIBULARespecial

  Classificação final por escolas:

JOgOS ESTUDANTIS 2015 - MODALIDADE DE xADREz

Resultado final por escola

Colocação Escola Pontuação

1° Lugar E. M. Eunice Weaver 56

2° Lugar E. E. Dr° Eduardo Montandon 43

3° Lugar CEFET 25

4° Lugar E. E. Luiza de Oliveira Faria 24

5° Lugar Colégio São Domingos 18

6° Lugar  E. E. Padre João Botelho 16

7° Lugar Colégio Atena 13

8° Lugar E. E. Maria de Magalhães 4

9° Lugar Escola Gabriela Mistral 3

10° Lugar E. M. Francisco Primo de Melo 3

11° Lugar Colégio Dom Bosco 3

12° Lugar E. E. Armando Santos 1

13° Lugar Escola Mundo da Criança 0

14° Lugar E. E. Delfim Moreira 0

15° Lugar E. E. Lia Salgado 0

16° Lugar E. E. Dom José Gaspar 0

Xadrez o grande nome dos Jogos Estudantis de Araxá 2015
Aconteceu no Ginásio da 

Escola Estadual Delfim Morei-
ra no dia 14 de novembro a 
competição de xadrez validade 
pelos Jogos Estudantis Sesqui-
centenário de Araxá 2015. O 
evento organizado pela Asses-
soria Municipal de Esportes 
Especializados teve apoio da 
Academia Araxaense de Xa-
drez e do Projeto de Extensão 
do CEFET “Xadrez para todos” 
reunindo 96 estudantes de 16 
instituições de ensino de nossa 
cidade, sendo um grande su-
cesso, superando o numero de 
participantes dos Jogos Escola-
res de Araxá em 2013 que foi o 
destaque naquele ano.

De acordo com vários pro-
fessores, pais, atletas da cidade 
e outros o xadrez em Araxá está 
se destacando a cada ano. São 
vários os motivos e um deles é 
a conscientização por partes de 
educadores e pais da importân-
cia do esporte, o apoio de em-
presas, escolas e professores 
que enxergam o xadrez como 
uma forma de crescimento in-
telectual dos alunos. Resultados 
disso estão aí neste torneio e 
outros pela cidade.

Na classificação final por 

instituição de ensino a Escola 
Campeã geral da modalidade 
de xadrez foi a Escola Munici-
pal Eunice Weaver com um to-
tal de 56 pontos, seguido pela 
E. E. Dr° Eduardo Montandon 
com 43 pontos. Em 3° lugar 
ficou o CEFET com 25 pontos. 
Três instituições de ensino da 
cidade que desenvolve ótimos 
trabalhos em prol do desenvol-
vimento do esporte dentro de 
suas salas de aula.

Dos 96 estudantes tivemos 
vários destaques, podendo citar 
a estudante de aproximada-
mente 2 anos de idade Manue-
la Figueiredo Neves da Escola 
Mundo da Criança e a estudante 
Livia Vitoria Barbosa de 4 anos 
da Escola Gabriela Mistral. Am-
bas encantaram os presentes e 
durante as 5 rodadas elas mos-
traram que com incentivo dos 
pais podem ir longe até mesmo 
com pouca idade.

O Xadrez em Araxá não 
descansa, já no próximo sába-
do dia 21 teremos a 5ª e ultima 
etapa do Circuito Araxaense de 
Xadrez Rápido 2015. O evento 
que acontecerá na Escola Esta-
dual Luiza de Oliveira Faria que 
definirá quem serão os 8 finalis-

tas que disputaram em Dezem-
bro a final do Araxaense na mo-
dalidade de xadrez rápido 2015.

Confira a classificação final 
em todas as categorias dos Jo-
gos Estudantis:
Categoria Fraldinha Feminino
Campeã: Maria Clara Barbosa 
(E. E. Padre João Botelho)
Vice-campeã: Giovana Amorim 
Frois (Colégio Atena)
3° lugar: Izabella Clara Casarin 
(E. E. Dr° Eduardo Montandon)
Categoria Fraldinha Masculino
Campeão: Davi Caleb C. Fer-
nandes (E. E. Dr° Eduardo Mon-
tandon)
Vice-campeão: Marcos Aurelio 
dos Santos Viana (E. E. Luiza de 
Oliveira Faria)
3° lugar: Kevin Kayke S. Lacerda 
(E. E. Dr° Eduardo Montandon)
Categoria Pré-mirim Feminino
Campeã: Jessika Correa Santos 
(E. E. Padre João Botelho)
Vice-campeã: Camylla Chris 
Dias de Oliveira (E. E. Dr° Eduar-
do Montandon)
3° lugar: Ana Clara Martins Paz 
Mota (E. E. Dr° Eduardo Mon-
tandon)
Categoria Pré-mirim Masculino

Campeão: Davi Abdanur (Colé-
gio São Domingos)
Vice-campeão: Kevin Lucas Ri-
beiro (E. E. Dr° Eduardo Mon-
tandon)
3° lugar: Andrey Bernardes da Sil-
va (E. E. Dr° Eduardo Montandon)

Categoria Mirim Feminino
Campeã: Thaiuany Ellen de 
Souza (E. M. Eunice Weaver)
Vice-campeã: Eduarda kelen 
Gouveia (E. M. Eunice Weaver)
3° lugar: Ana Julia Martins Paz 
Mota (E. E. Maria de Maga-
lhães)

Categoria Mirim Masculino
Campeão: Marcelo Vieira Olivei-
ra (E. E. Luiza de Oliveira Faria)
Vice-campeão: Richard Braga 
Mota (E. M. Eunice Weaver)
3° lugar: Antonio Eduardo Ribeiro 
Rocha (Colégio São Domingos)

Categoria Infantil Feminino
Campeã: Jaine Angelica Pereira 
(E. M. Eunice Weaver)
Vice-campeã: Vanessa Freitas 
do Nascimento (E. M. Eunice 
Weaver)
3° lugar: Thais Barbara Rodri-

gues (E. E. Luiza de Oliveira 
Faria)

Categoria Infantil Masculino
Campeão: Vítor Amorim Frois 
(Colégio Atena)
Vice-campeão: Willian da Costa 
Galdino (E. M. Eunice Weaver)
3° lugar: Carlos Daniel de Souza 
(E. M. Eunice Weaver)

Categoria Juvenil Feminino
Campeã: Janaína Rosana Perei-

ra (E. M. Eunice Weaver)
Vice-campeã: Giovanna Gotelip 
Barbosa (CEFET)
3° lugar: Jessica da Cruz Mene-
zes (E. M. Eunice Weaver)

Categoria Juvenil Masculino
Campeão: Ruan Arthur de Car-
valho (CEFET)
Vice-campeão: Roberto Costa 
Tupinambá (CEFET)
3° lugar: Arthur Almada 
Mayrink (CEFET)
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Tudo o que você procura está aqui: Serviços personalizados | Delivery | Tele entrega | Consulta rápida | Informações

Pequenos anúncios para grandes negócios!Pequenos anúncios para grandes negócios!

DECK Auto Posto
 PARADA OBRIGATÓRIA EM ARAXÁ

Av. Hitalo Ros, 1300 – Morada do Sol – Araxá / MG

•	 Para	abastecimento	
•	 Para	o	melhor	atendimento	em	serviços
•	 Para	o	encontro	com	os	amigos
•	 E	para	saborear	o	pão	mais	gostoso	da	cidade.

ÁGUA E GÁS
Todos os dias

De segunda a sexta de 
08:00 às 22:00hs

Sabados – Domingos 
e feriados: 08:00 às 

20:00hs.
3662-1748
3662-2245

AVENIDA GÁS
DISK ENTREGA – 
3661-6517 e 

0800.283.7800
Gás, água, carvão, 

cervejas,refrigerantes 
e gêneros alimentícios.

Direção: Ademar de 
Oliveira. Araxá -MG

OXGÁS DO BRASIL
Disk entregas 

rápidas
3664.5141

Araxá – MG

DISK MACARRÃO
MACARRÃO – 

MASSAS – CALDOS E 
SOPAS

3664-2941
Araxá MG

Alugo
salas e lojas

em Araxá, 
à Av. Wilson Borges,

205.
Tratar pelo telefone:

(34) 9157-8000

VENDO
8 hectares de terra, 
(córrego no local), 
região de Pratinha 

na fazenda Capão das 
Pedras.

Tratar pelo: 

3662-5707

CESTA DA FLOR 
Para ocasiões especiais.

Café da manhã - da tarde - 
de vinhos - de chocolate  e 

para happy hour.
(34) 8841-6763 

9165-6107
3664-6984

Rua Terencio Pereira, 515 
– Santo Antonio – Araxá.

VEndO
Fazenda próxima à Cachoeira da Parida 

em Tapira – MG. 76 hectares, com 220.000 
(duzentos e vinte mil) pés de eucalipto 

plantado, a 26 km do Parque de Exposições de 
Tapira e a 80 km de Araxá. Preço: R$750.000,00. 

tratar com toninho:
(34) 8809-6123 e 3662-8760

VENDO CASA EM ARAXÁ - R$ 600.000,00
 Terreno com  800 m2 e  área construída de 314m2 . Portão eletrônico, jardim, garagem para 4 
carros (2 cobertos), alpendre, sacada, 3 salas (2 conjugadas) com acabamento em gesso, por-
celanato , cerâmica e granito. Armário para rouparia, cozinha, 4 quartos com armários sendo 1 
suite com banheira de hidromassagem, banheiro social, lavabo. Dependência de funcionários 
completa, lavanderia com varanda grande nos fundos e 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! Ape-
nas a 3 minutos do centro. Rua Dona Adélia Lellis, 180 - Bairro Fertiza.

Tratar pelo telefone : (34) 9987-9109

Existe seguro para quase tudo...
Que tal um seguro para a única certeza da vida?
Seguro Funerário da  São Domingos
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Um novo conceito em Auto Center - Brevemente em Araxá.

Subir rápido não deveria significar pular degraus. Ao pular degraus 
perde-se a base da construção de estratégias, de raciocínio, de co-
nhecimento do negócio, de experiências difíceis e vitoriosas...

Não quero dizer aqui que não seja possível alcançar o sucesso pe-
gando um atalho, mas você tem mais a perder do que a ganhar, uma 
vez que pode carecer do alicerce necessário para o que vem depois.

Num dia, trainee; em outro, líder com poder de comando? Isso 
dá ao jovem a sensação de que tem carta branca para fazer o que 
quiser, quando e como desejar. Que ingenuidade.

Trainee mirando ser promovido a diretor em dois anos é no mínimo 
uma aberração. Sem experiências acumuladas, sobra apenas impe-
tuosidade temperada de arrogância.

Já aqueles que passam pelos principais estágios da carreira e 
aprendem o essencial, assimilam com mais facilidade pontos 
importantes para a tomada de decisões.

A filosofia deste tema foi inspirada no meu amigo e cliente Ilson 
Mateus, presidente do Grupo Mateus,com sede em São Luis-MA. 
O grupo vai faturar em 2015 aproximadamente 5 bilhões de reais 
(com toda crise que se fala por aí), fonte: Revista Isto é Dinheiro.

A Dalvinha é diretora de operações deste grupo, já trabalhou no 
horti-fruti, padaria, açougue, guarda-volumes, RH, até assumir a di-
retoria... O Jesuíno Martins era o menino que varria o depósito, 
iniciou como office boy e uma espécie de faz tudo.Hoje é o diretor 
comercial.

Hoje são pessoas que conhecem profundamente cada milímetro do 
negócio, sabem analisar cenários, detectar problemas com clareza, 
abrangência, segurança, critério e responsabilidade.

A reflexão de hoje é: Em sua empresa, você treina?Você forma 
pessoas? Sua equipe está subindo pela escada ou já querem ser 
faixa preta na segunda aula?

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

* Gilclér Regina – Palestrante com experiência em vendas, varejo, atacado, liderança e 
motivação. Escritor com 10 livros editados. Muitos eventos de CDLs e ACEs em todo país. 
Mais de três milhões de livros vendidos. Sua palestra mostra que pessoas estão vencendo 

nas piores cidades e fracassando nas melhores cidades.

*Gilclér Regina

“Quem sobe pela escada conhece todas as 
etapas... Quem sobe pelo elevador chega mais 
rápido, mas não sabe o que vai fazer lá e cai”.

Pela Escada ou pelo 
Elevador?

Rede Sindijori de Comunicação

Show Baile

GONZAGÃOGONZAGÃO

Acompanhe nossa 
programação com o 

melhor do Forró.

Dia 26/12 - João Curisco & Banda
A partir de 22:00 h.
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