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Festa do trabalhador 
foi sucesso em 

Sacramento 

Fundação Rio Branco 
presta contas dos 
trabalhos realizados 
no Buracanã 
em  Araxá

Arap repassa litros 
de óleo doados no 

Show da Terra da 
ExpoAraxá 2015

Hospital de 
Brinquedos São 
Francisco de Assis 
em Araxá

No dia do trabalhador, Prefeitura 
promoveu tradicional cavalgada e 
festividades no Parque de Exposi-

ções Hugo Rodrigues da Cunha, com 
direito a shows sertanejo e pagode. 
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Leia na pag.09

Brinquedos 
levados à sério.
Pag. 19

Pag. 18

A mais 
nova 

revelação 
araxaense 

em 
natação

Rotary de Araxá 
comemora 35 anos

Araxá vence em 
casa e segue 

otimista rumo ao 
Módulo I

A afirmativa do treinador do Araxá 
Esporte Clube, Wallace Lemos de tra-
tar cada jogo como uma decisão im-
portante, ficou bem demonstrada no 
ultimo domingo (24) com a vitória so-
bre o Social por 1 a 0 com gol de Da-
niel Marins  ainda no primeiro tempo. 
Com a derrota do Tricordiano para o 
America TO, por 3 a 1, o Ganso con-
tinua na disputa contando somente 
com foco total em mais essa escalada 
e com certeza a mais importante de 
todas nesse momento. O Araxá chega 
nesta final com  14 pontos, o mesmo 
número de pontos do América TO, 
mas com melhor saldo de gols e vai 
precisar pelo menos um empate para 
conseguir o retorno ao Módulo I na 
partida a ser disputada no próximo 
sábado as 16 hs.Retorno esse que 
vem sendo esperado com entusias-
mo pela  fiel torcida  alvinegra sem-
pre presente no Estadio Fausto Alvim 
para encorajar a equipe.

Daniel Marins

foto: tiago ferreira

Boulevard Garden
Av. Prefeito Aracely de Paula, 1005 - Sala 07 - Centro - Araxá - Telefone: (34) 3612-9904
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ExpEdiEntE

*João batista de Freitas

Filme da vida
Hoje eu resolvi fazer um 

filme da minha vida. E o 
mais importante, todo 

musicado. Claro, com músicas 
da época. Quando nasci, ainda 
se dava à luz em casa, era um 
domingo, dia das crianças do 
ano de 1953 e com certeza es-
taria tocando na Rádio Imbiara – 
ZYI-4 a música de sucesso de El-
vis Presley Jailhouse Rock (entra 
no youtube e procura que você 
acha). Afinal, minha mãe era 
uma enorme fã de Elvis. Penso 
que após tudo se acalmar talvez 
estivesse tocando Ronda, can-
tada por uma menina chamada 
Inesita Barroso.

Os anos vão se passando e 
quando completo 6 anos, em 
homenagem à minha irmã, a 
Rádio Imbiára embala as tar-
des de verão com o sucesso 
Conceição, cantada por Nelson 
Gonçalves. No ano seguinte le-
vanto para, pela primeira vez, 
ir à escola. Ligo o rádio, único 
meio de comunicação por nós 

conhecido e toca uma versão 
dançante chamada Suco-Suco 
– lembram-se? “Está ficando na 
moda, em todas as capitais...”

Enfim os anos 60 e a jovem 
guarda. Meu irmão compra o 
nosso primeiro disco 78 rota-
ções, e na “vitrola” rodamos o 
famoso Ray Conniff, interpre-
tando a brasileiríssima Aquarela 
do Brasil. Então nos mudamos 
para uma bonita casa de esqui-
na ao lado da Igreja São Sebas-
tião. Há uma festinha surpresa 
em nossa casa e a música de 
sucesso é “Quero que vá tudo 
para o inferno” de Roberto Car-
los. Então já era um compacto 
duplo com quatro canções. Mas 
a “vitrola” ainda era a mesma.

Veio o primeiro amor em-
balado pela maravilhosa “Here, 
There and Everywhere” dos 
Beatles, que serve de inspira-
ção para o nome desta coluna. 
Mas, após o término do namo-
ro, passou a ser embalado por 
Outra Vez e O Show já termi-

nou, ambas de Roberto Carlos. 
Conheci minha esposa em 

1971, mas engatamos mesmo 
nosso namoro – que dura até 
hoje – em 1972, ao som de Ro-
ck’n’Roll Lullaby, na interpreta-
ção de Billy Joe Thomas, mais 
conhecido como B. J. Thomas, 
música esta que era tema da fa-
mosa novela Selva de Pedra, da 
Rede Globo, estrelada pela “na-
moradinha do Brasil”, Regina 
Duarte, que na época morava 
aqui em Campinas, na mesma 
rua que minha esposa, onde a 
conheci, andando em uma po-
derosa moto. 

Depois disso vieram muitos 
sucessos e muita vida se pas-
sou, mas os grandes momentos 
da infância e adolescência pas-
sados em Araxá estão vivos em 
minha memória, assim como as 
amizades e amor profundo pela 
nossa querida 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. 

*Bacharel em direito

Eu gosto de música
Neste momento eu estou ouvindo a incrí-

vel gravação de Hallelujah, na interpre-
tação maravilhosa de Jeff Buckley, dedi-

lhando com extrema competência as cordas de 
sua guitarra. No Brasil, esta música tem diversas 
gravações em versão gospel, muito bonitas, por 
sinal, mas a letra original é bem diferente. Com-
posta pelo canadense Leonard Cohen, que até 
hoje a canta em shows pelo mundo, com sua 
voz cada vez mais grave na altura de seus 80 
anos, a música fala de relacionamentos. Antes 
de entrar para o mundo da música, Cohen já era 
um consagrado escritor canadense, com mais 
de 15 obras publicadas e outras tantas poesias.

Segundo a bibliografia do autor, a música foi 
composta em 1984. É mais conhecida depois 
que foi tema do filme Shrek, mas a primeira gra-
vação que fez sucesso foi na voz de Alexandra 
Burke. Houve outras gravações famosas, como 
as de Bon Jovi e John Cale. Após criar a melodia, 
Cohen gastou dois blocos de papel escrevendo 
versos e mais versos, tanto que a letra em inglês 
também possui mais de uma versão. Mas, final-
mente, o canadense se decidiu por uma versão, 
que diz que o Rei Davi tinha um acorde especial 
que agradava a Deus. No entanto, se o meu par-
co inglês está correto, ele confundiu o rei Davi 
com Sansão, quando fala sobre os cabelos cor-
tados do rei, já que a Bíblia cita que a força es-
piritual de Sansão estava nos cabelos. Sobre os 
cabelos do rei Davi, não sei nada, nem a Bíblia 
diz. A letra em inglês diz assim:

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

A tradução seria: 
Sua fé era forte, mas você precisava de provas
Você a viu tomando banho no telhado
A beleza dela e o luar arruinaram você
Ela amarrou você a uma cadeira da cozinha
Ela destruiu seu trono, e cortou seu cabelo
E dos seus lábios ela tirou o Aleluia

A bibliografia do cantor Jeff Buckley tam-
bém é muito triste, pois, como o pai, o  cantor 
Tim  Buckley (1947-1975), Jeff morreu muito 
cedo. Numa visita à sua terra natal, já no auge 
da fama, aos 30 anos, ele foi nadar no rio (Wolf, 
afluente do Mississipi) de sua infância e acabou 
morrendo afogado. Uma pena para o mundo 
musical!! Seu pai morreu com trinta e poucos 
anos, mas antes fez bastante sucesso com mú-
sicas gravadas nos anos 50 nos EUA.

Buckley gravou a música Hallelujah em 1994, no 
álbum Grace, apenas três anos antes da sua morte.

*Pedro Cardoso da Costa

Rede 
Sindijori de 
Comunicação

Racismo se combate 
com ações
Existem coisas que preci-

sam ser combatidas inde-
pendentemente se atingi-

rá ou não o resultado desejado 
ou considerado ideal. De forma 
recorrente, cito como exem-
plos a morte e a corrupção.

Mesmo tendo a morte como 
único resultado certo, ninguém 
deixa de lutar contra ela. Com 
a corrupção se tem a diferença 
que ela só é combatida quando 
se torna pública. Enquanto não 
chega à mídia, ela é abafada, o 
dinheiro fica com quem comeu, 
um monte de bravatas servem de 
desculpas, e o povo paga a conta.

Com maior intensidade o ra-
cismo deve ser combatido, seja 
ele de que ordem for, seja de cor, 
raça, crença. E esse talvez seja o 
mais difícil de combater, pois ele 
se manifesta de um jeito sutil; 
quase imperceptível. O resul-
tado, no entanto, é escancara-
damente inverso. Todos vem e 
sentem, menos os racistas.

Não precisaria de nenhuma 
estatística para comprovar que 
a população brasileira tem um 
percentual alto de negros, o nú-
mero de mulheres é maior do 
que homens e é crescente os 
homossexuais assumidos.

Pouca gente se atenta para 
a quantidade de negros numa 
festa de formatura. Quando 
tem, é um, alguns, de cursos 
mais simples. É raro um nos 
concursos para juiz, promotor 
de justiça e diplomata.

Nas novelas da rede Glo-
bo, se teve algum personagem 
negro protagonista, ninguém 
lembra, ou se teve foi num pa-
pel caricato. O mesmo acontece 
com apresentadores de progra-
mas de televisão, apresentado-
res de jornal. Na televisão exis-
tem apenas alguns repórteres.

O Supremo Tribunal Federal 
já existe há mais de cem anos. 
E talvez Joaquim Barbosa tenha 
sido o único negro lá. De onze 
ministros, duas mulheres foram 
o máximo presente numa com-
posição do tribunal. E essa pro-
porcionalidade se mantém até os 

níveis mais baixos. E nesse ramo 
de atividade, se existe homosse-
xual fica trancafiado no armário, 
porque é uma escolha. Ou é gay 
assumido e não é ministro ou é 
um falso hétero ministro.

Não há atividade destacada 
em que mulheres e negros este-
jam presentes na proporciona-
lidade existente na sociedade 
brasileira e talvez mundial, sem 
considerar países e culturas em 
que as mulheres ainda são con-
sideradas seres inferiores.

Continua como exceção, po-
líticos, escritores, diretores de 
qualquer coisa, pilotos de Fór-
mula 1 e de avião.

Nas listas dos mais ricos do 
mundo é necessário separar 
mulheres de homens. E talvez 
não se conseguisse alcançar a 
posição da mulher, e também 
do negro mais rico do mundo 
numa relação em que fossem 
incluídos os brancos.

Daí surgem às explicações 
mais simplórias possíveis. Ah, 
eles que corram atrás. Esses 
argumentos passam a impres-
são de que mulheres, negros e 
homossexuais têm a genética 
diferente, propensa à inferio-
ridade. Contrapor-se a justifi-
cativas dessa natureza se tor-
na infrutífera devido à máxima 
de que, para gente que pensa 
assim, nenhuma explicação é 
possível.

Combater o racismo ou 
qualquer forma de preconceito 
depende muito mais de ações 
concretas do que manifestações 
verbais, placas de aviso, leis e 
outras iniciativas similares. Está 
na hora de a rede Globo colocar 
um protagonista negro na no-
vela das nove, bem como colo-
car dois negros, duas mulheres 
como apresentadores num dos 
seus jornais de destaque.

Todas as demais institui-
ções e segmentos sociais de-
vem seguir o exemplo para 
evitar a necessidade de quotas 
raciais para proteger pessoas 
em razão de cor, sexo ou sua 
orientação sexual.
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Vereador Fabiano se reúne com deputado 
federal Marcos Montes e cobra por Araxá

A Escola CDH Nosso Lar está de 
braços abertos para a sua família! 

Terceiro Setor recebido na 
Câmara Municipal 

O Vice-presidente da 
Câmara Municipal de Araxá, 
Vereador Fabiano Santos 
Cunha, se reuniu na última 
sexta-feira (22), em Ubera-
ba, com o deputado fede-
ral Marcos Montes em seu 
escritório regional. Fabiano 
apresentou vários pleitos em 
nome de Araxá.

Entre eles: destinação 
de emendas parlamentares 
para instituições araxaenses 
em 2015, especialmente na 
área da saúde, intermedia-
ção do parlamentar para 
possível audiência com o Mi-
nistro das Cidades, Gilberto 
Kassab, a quem o deputado 
tem excelente trânsito, vi-
sando parceria do Ministério 
em obras públicas.

Também a interferência 
para cobrar dos Correios 
uma melhor prestação de 
serviços em Araxá, já que a 

regional nossa é em Ubera-
ba e há muita reclamação 
atualmente principalmente 
pelo atraso nas entregas das 
correspondências

Fabiano ainda sugeriu 
uma audiência pública em 
Araxá para discutir a nova 
lei do armamento, que se 
encontra em discussão em 
todo o País, através também 
da ação do deputado, que 
é o Presidente da Comissão 

Especial que trata a matéria.
Segundo Fabiano, é hora 

de cobrar uma efetiva parti-
cipação daqueles que rece-
beram o apoio dos araxaen-
ses nas urnas e o deputado, 
que foi majoritário em Araxá 
nas eleições de 2014, obten-
do 8900 votos, reiterou seu 
compromisso com a cidade, 
se comprometendo a uma 
atenção e empenho especial a 
todos os pleitos apresentados.

Representantes das Entidades, Vereadores 
e autoridades participaram do encontro

No mês de aniversário da Escola, você ganha o 
presente: um super desconto no ato da matrícula.

Representantes das 
entidades araxaenses do 
Terceiro Setor estiveram 
na Casa da Cidadania em 
reunião que tratou sobre a 
aplicação do decreto 1.565 
de fevereiro de 2015, que 
regulamenta a relação en-
tre essas instituições e o 
Poder Público Municipal.

A Reunião foi presidida 
pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Verea-
dor Fabiano Santos Cunha
-PRB. Também se fizeram 
presentes os Vereadores 

Alexandre Irmãos Paula
-PR, Eustáquio Pereira-PT 
do B, Fárley Cabeleirei-
ro-PT, Garrado-PR, José 
Domingos-PDT, Marcílio 
da Prefeitura-PT, Mateus 
Vaz-DEM, Professor Ca-
choeira-PDT e Romário do 
Picolé-PT do B.

A Auditora da Prefeitu-
ra Municipal, Sra. Maria 
Helena, falou sobre a im-
portância do processo de 
formalização, para que as 
entidades possam se ade-
quar à legislação e garantir 

o recebimento de recur-
sos. De acordo com ela, 
um bom plano de trabalho 
é a ferramenta condutora 
para a aplicação das ver-
bas recebidas.

A Procuradora do Mu-
nicípio, Sra. Cidinha Rios, 
afirmou que o objetivo do 
encontro foi proteger estas 
entidades, que por desco-
nhecimento da lei, podem 
perder benefícios funda-
mentais para a execução 
dos trabalhos realizados. 
Ela garantiu que o terceiro 
setor tem sua importância 
reconhecida pela adminis-
tração municipal.

Ao fim da reunião, os 
representantes das entida-
des fizeram perguntas, ti-
raram dúvidas e prestaram 
esclarecimentos.

O Centro de Desevolvimen-
to Humano Nosso Lar está 
cheio de projetos para en-
gajar a educação do seu 
filho e completa este ano 
2 anos de funcionamento. 
Por isso o presente é seu, 
traga sua família e ganhe 
desconto na hora da ma-
trícula! Dentre as propos-
tas apresentada, a Escola 
possui o Hotelzinho Nosso 
Lar, que atende a família 
quando os pais tiverem 
compromisso à noite, re-
cebendo a criança no fim 
da tarde e proporcionan-
do uma noite agradável. 
Dispõe também do restau-
rante familiar “Aconchego 
do papai e da mamãe”, 
onde a família pode almo-
çar com seu pequeno nas 

dependências da escola. 
Os alunos que permane-
cem na escola em período 
integral fazem parte do Pe-
dacinho do meu Lar I e II, 
chamados assim por terem 
uma rotina adequada e ba-
seada na continuação dos 
hábitos familiares, desde a 
alimentação, estímulos, hi-
gienização, suporte peda-
gógico em tarefas de casa, 
cinema e ainda descanso. 
Esse tipo de suporte está 
disponível para crianças até 
10 anos. Os alunos contam 
ainda com aulas de música, 
meio ambiente e ciências, 
aprendem a cultivar a na-
tureza com o Canteirinho 
da Mamãe Elisa, cozinha 
experimental com méto-
dos para fazer os alunos 
comerem alimentos mais 
saudáveis, além de terem 
acompanhamento psicoló-
gico, pedagógico e médico, 
através de parceria firmada 
com profissionais. A Esco-
la possui ainda convênios 
com algumas empresas na 

cidade, entre em contato 
e saiba mais informações: 
3664-5184. O nosso ende-
reço é Rua Santa Rita, 190. 
Seja bem vindo!
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D. A. Guimarães

Sorriso justificado... 

Jornal 
Arquibancada 
além do esporte 
um toque de arte

Esse que vemos estampado no rosto de Érika Santana no momento deste cli-
ck especial para nossa coluna. E bem justificado, com menos de 2 meses de 
inauguração sua loja Ateliermix, no Shopping Boulevard Garden, vem batendo 
metas e conquistando clientes dia após dia. Pessoas atraídas pela qualidade  e 
exclusividade das marcas Ateliermix, Dumond e Capodarte em calçados, bolsas 
e acessórios e também pelo clima de alto astral e atendimento personalizado 
que é dispensado a todos. Aliás uma ótima sugestão para o dia dos namorados.

Circulando em Araxá desde fevereiro, 
o Jornal Arquibancada, especializado 
em esportes com distribuição gratuita 
e alto nível tanto em matérias como em 
sua diagramação impecável sob a batuta 
de Marcelo Lemos Cardoso e Cristiano 
Machado e uma equipe de profissionais 
competentes. Entretanto ressalto aqui o toque especialíssimo de arte nas ilustrações do 
“mestre” das caricaturas,Tarcísio Cardoso. Aliás o Tarcísio não é mestre só dos traços. Entre 
muitas outras formas de arte que ele domina está a música cujas composições vem desde 
“Menina Mundo” até os dias de hoje. É preciso uma grande viagem pelo tempo para mostrar 
aqui um pouco da história deste grande comunicador e ser humano que é Tarcísio Cardoso.

Recepção com estilo e 
requinte no Teatro de Araxá

Recentemente ao participarmos de um evento no Teatro Municipal de Araxá, pu-
demos observar o trabalho desenvolvido pela nova presidente da Fundação Cultu-
ral Calmon Barreto de Araxá, Magaly Cunha e sua equipe de assessoria na recepção 
ao público. Uma “linha de frente”  de alto estilo, elegância e preparo orientando a 
todos e buscando facilitar o acesso e acomodações ao recinto. Complementando 
todo o trabalho nota de louvor para os uniformes que além de facilitar a visibi-
lidade, traz um ar de profissionalismo e distinção. Na foto de Alair Barbosa: Da 
esquerda para a direita: Mirtes, Trindade, Maria Angélica, Virgínia, Magaly Cunha 
(presidente), Fernanda, Olívia e Keyla.

DIA 12 DE JUNHO: 
Orquestra Filarmônica 

de Minas Gerais

Irá se apresentar na Arena do Teatro 
Municipal.

Às 20h com entrada franca.

Apoio da Prefeitura Municipal através da 
Fundação Cultural Calmon Barreto e da 
Secretaria Especial de Turismo e Eventos.

De volta à Araxá...
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Sem Fronteiras
Flashes de um aniversário

bem comemorado...
Queremos registrar aqui 
o aniversário de Maristela 
Bonela em Contagem no 
ultimo dia 16. Dona de um 
carisma enorme e muito 
querida no seio familiar e 
de amigos, seu aniversário 
foi comemorado bem ao 
estilo de sua descendên-
cia italiana. Rodeada dos 
filhos, netos irmãos, sobri-
nhos e amigos que sempre 
se fazem presentes para 
levar seu abraço e sua ad-
miração. E claro, sempre 
recepcionados por caldos, 
petiscos, da melhor quali-
dade,  preparados com ca-
rinho pela aniversariante, 
que possui também dotes 
culinários de altíssimo ní-
vel.   Além da cerveja gela-
da os drinks especiais ficam 
por conta da nora, Eliene 
que prepara como nin-
guém um desfile de coque-
téis. O local não poderia 
ser melhor, a residência do 
filho Raney que juntamen-
te com sua esposa Eliene e 
o filhinho Miguel, formam 
um trio pra lá de especial 
na arte de receber bem. 
Principalmente quando os 
recepcionados são essa fa-
mília numerosa e animada. 
Pelos flashes aqui mostra-
dos, pode se confirmar o 
clima de união e harmonia, 
proporcionando muita  ale-
gria, nesta data tão espe-
cial para Maristela.
PARABÉNS!  

Desfile Plus Size da Záffira foi sucesso 
no Expo Noivas e Festas no SESC
A moda Plus Size, (tamanho maior) nome dado pelos norte americanos para mo-

delos de roupas acima do padrão convencional usado nas lojas, acima do tamanho 44 
de manequim vem ganhando um espaço cada vez maior no Brasil. Em Araxá a Záffira 
é sem dúvida alguma a principal expoente deste estilo que veio para ficar e evoluir 
dentro desta proposta. Prova disso, foi o sucesso alcançado por seu desfile realizado 
em Araxá no Espaço Cultural do SESC no dia 13 de abril dentro do Expo Noivas e Fes-
tas. Convidada para o desfilar suas roupas,  a proprietária da Záffira, conseguiu driblar 
alguns “entraves “ de ultima hora ocorridos no evento e com o apoio do SESC, o empe-
nho de sua equipe e o entusiasmo e parceria de clientes e amigas da loja, que atuaram 
como modelo, proporcionou aos presentes um verdadeiro espetáculo Fashion, cuja 
repercussão já se traduz em diversos convites para novas apresentações.

Tendência que veio para ficar a moda Plus Size abre espaço amplo e diversificado 
no mercado da moda com oportunidades para promoters, maquiadores, acessórios, 
modelos e toda uma estrutura de produtos ligadas ao mundo especializado da beleza.

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS:
A equipe da Záffira, agradece a todos aqueles que contribuíram de forma signifi-

cativa para que o desfile tivesse todo esse glamour conseguido: Ao SESC de Araxá, Ao 
Alex e a Gabriela do Restaurante do Sesc, Alexandre Borges fotógrafo. Salões: Nice Fer-
reira, Olga Lima, Absoluta Centro Estético, Lacer Studio Hair, Marcos Hohhan, Verusca 
Fernanda e Bela Hair.

Modelos: Marina Paulinha, Valéria Cristina, Deborah Pereira, Jéssica Santos, 
Kelcia Noemia, Leticia Mara, Nathany Rodrigues, Kiki Cardoso, Nanda Assis, Maria 
Eduarda Amaral, Lidy Reis, Cintia Ramathuck, Cris Reis, Ana Laura Borges.

Acima a aniversariante com os filhos: Dimitre, Bruno, 
Tábata, Helbert e Raney. Abaixo, com os irmãos 

Peter, Clemente,Celia Regina e Silvania.

ZÁFFIRA – Moda Plus Size
rua Dom José gaspar,381 centro araxá - Mg - tel: 34.3661-3609
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Araxá homenageia a raça negra Colaboradores do Centro de 
Formação Profissional Julio Dario 
e representantes da maçonaria se 

reunem com prefeito de Araxá

Sacramento se despede do
ex vice-prefeito Lemir 

Variedades

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  

No dia 12 de maio  p.p., 
a Fundação Cultural  Cal-
mon Barreto de Araxá em 
parceria com a Prefeitura 
Municipal de Araxá e a Se-
cretaria Municipal de Tu-
rismo e Eventos, promove-
ram no Teatro Municipal de 
Araxá uma justa e merecida 
homenagem à Raça Negra, 
ocasião em que foram  di-
versas pessoas de nossa 
cidade cujo desempenho 
ao longo dos anos trouxe-
ram e vem trazendo con-
tribuições de altíssimo sig-
nificado para o progresso e 
desenvolvimento social de 

Araxá com suas atividades. 
As placas de homenagens, 
foram entregues por repre-
sentantes da imprensa ara-
xaense, convidados espe-
cialmente para a ocasião. 
Além deles participaram 
da entrega, a vice prefei-
ta de Araxá Lidia Jordão, o 
vice presidente da Camara 
Municipal Fabiano Santos 
Cunha e a Secretaria de Tu-
rismo e Eventos Régia Mara 
Cortes. Ao abrir a cerimô-
nia o prefeito de Araxá Dr. 
Aracely de Paula, mostrou 
que mantém em dia sua 
facilidade de discursar em 

publico e mesmo pego de 
surpresa foi muito feliz em 
seu pronunciamento, fina-
lizando com uma colocação 
perfeita para a ocasião ao 
dizer que aquelas homena-
gens propiciavam enorme 
gratificação  e orgulho tan-
to para quem era homena-
geado, quando para quem 
prestava a homenagem, 
pelo seu contexto de gran-
de relevância para Araxá 
como um todo. Na foto de 
Alair Barbosa, homena-
geantes e homenageados  
se unem para marcar a 
data tão especial.

Na ultima quarta-feira 
(20/05) colaboradores do 
Centro De Formação Pro-
fissional Julio Dário e repre-
sentantes da maçonaria se 
reuniram com o Prefeito de 
Araxá, Dr. Aracely de Paula, 
para expor as necessidades 
e atividades da entidade.

Na oportunidade, os Ve-
neráveis Mestres Maçônicos 
Rosenvaldo, Campos e Ge-
raldo falaram do trabalho e 
do apoio constante da ma-
çonaria para com as causas 
sociais de Araxá e principal-
mente do apoio dos maçons 
para com as Entidades Julio 

Dário e Consep. José Maria e 
Helver reforçaram a impor-
tância da parceria da Prefei-
tura para com as atividades 
da Instituição. O Prefeito, 
Dr Aracely de Paula elogiou 

os trabalhos do CentroJulio 
Dário/Polo Uaitec e reafir-
mou o seu compromisso 
de apoiar as atividades de-
senvolvidas na Instituição. 
Leany Tupinambá

Falecido no dia 14 de 
maio (quinta-feira) na cidade 
de Belém (PA), o empresário 
e ex vice-prefeito de Sacra-
mento, Lemir Feliciano de 
Deus,( foto em detalhe) foi 
sepultado no domingo (17)  
em sua terra natal. O velório 
ocorreu no saguão da Prefei-
tura Municipal de Sacramen-
to, onde o corpo foi recebido 
pelo Prefeito Municipal Bru-
no Scalon Cordeiro, vice-pre-
feito Geraldo Majela Carva-
lho, vereador Rafael Cordeiro 
e o ex-prefeito Nobuihro Ka-
rashima.Na oportunidade fo-
ram prestadas homenagens 
póstumas dos poderes exe-
cutivo e legislativo. 

“Lemir, um homem que 
ajudou nossas entidades. Te-
nho certeza que deixou sua 
marca e ficará em nossas 
memorias. Tive a honra de 
inúmeras vezes receber seus 
conselhos, inclusive em meu 
gabinete. Em nome do povo 
de Sacramento, agradece-
mos sua passagem entre 
nós”, disse o Prefeito Muni-

cipal Bruno Cordeiro.
Representando a Câ-

mara Municipal o vereador 
Rafael Cordeiro, “trago o 
sentimento de todos os ve-
readores e posso ter certeza 
que Lemir deixou o seu le-

gado. Aqui presto homena-
gem em nome da Câmara 
Municipal de Sacramento. 
Todos nós nos orgulhamos 
deste filho da terra”. O vice 
– prefeito Geraldo Majela, 
destacou que em pouco 
tempo de convivência muito 
aprendeu, “tive poucos mo-
mentos com ele [Lemir], no 

entanto, serão momentos 
que levarei para toda minha 
vida. Fica aqui o nosso pro-
fundo agradecimento por 
tudo que ele fez pela nossa 
cidade”, disse Geraldo.

Emocionado o filho Sau-
lo Feliciano agradeceu, “ele 
foi mais que pai, foi meu 
amigo. Deus me deu um 
presente, tive o exemplo de 
homem e de dedicação a fa-
mília. Só tenho a agradecer”. 
O Prefeito Bruno Cordeiro 
convidou o vice-prefeito 
Geraldo Magela, o vereador 
Rafael Cordeiro e o ex-prefei-
to Nobuhiro Karashima para 
com ele colocarem sobre o 
caixão a bandeira de Sacra-
mento. Ainda foi decretado 
luto oficial de três dias.

Lemir Feliciano de Deus 
foi vice-prefeito nos anos 
de 1997 a 2000 no primeiro 
mandato de Nobuhiro Ka-
rashima, na época eleitos 
com mais de 60% dos votos. 
Viúvo deixa em Sacramento 
os filhos Saulo e Sarah. As-
sessoria de Imprensa – PMS
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50 anos de tradição

opticasbotelho@hotmail.com | oticabotelho@mednet.com.br

Rua Presidente Olegário Maciel, 
334 A - Araxá MG
(34) 3661-2544

Rua Mariano de Ávila, 227
Araxá MG

(34) 3661.1827

Rua Augusto Luiz Coelho, 43
Centro- Perdizes MG

(34) 3663.1992

Av. Senador Montadon, 509
Araxá MG

(34) 3661.2532

Rua Vinte, 408
Centro - Ibiá MG
(34) 3631.3024

Rua Major Eustáquio, 06
Loja 29 - Edificio Chapadão

Uberaba MG - (34) 3312.0221
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Campanha Vá ao Teatro
22 anos de Sucesso em Araxá e Região

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

A Campanha Vá ao Te-
atro ficará na História de 
Araxá, com a apresenta-
ção impecável de Tânia Al-
ves, Lucinha Lins e Aretha 
Marcos, na peça “Palavra 
de Mulher”. Poucas vezes 
na história da cultura da 
cidade, se viu tamanha 
procura de convites para 

um evento.Com uma jus-
ta homenagem ao maior 
compositor brasileiro Chi-
co Buarque, o espetáculo 
arrebatou a todos pela 
performance e vocal das 
divas no palco.

O último espetácu-
lo, “O Filho da Mãe”, fez 
uma singela homenagem 

ao dia das mães, e teve 
sessões lotadas no Teatro 
Municipal, repetindo mais 
uma vez a grande aceita-
ção do público na esco-
lha dos espetáculos desta 
campanha que há déca-
das brinda a cidade com o 
que está na rota de suces-
so na produção nacional.

O próximo espetáculo 
está programado para 19 
e 20 de junho, “Trair e Co-
çar é só Começar”. Aguar-
dem mais detalhes!

A Campanha conta 
com o apoio da Lei de In-
centivo a Cultura e o pa-
trocínio da CBMM.

Em breve novos espe-

táculos serão apresenta-
dos em Araxá e Região.

Parabéns Joãozinho 
Uirapuru, Waldemar e 
toda Equipe, por acredita-
rem na arte sempre, mes-
mo enfrentando tantas 
dificuldades, vocês são 
exemplo de determinação 
e amor pela Cultura.

Contatos e programa-
ção- FAN PAGE:  https://
www.facebook.com/uira-
purusarteecultura?fref=ts

E site da Campanha Vá 
ao Teatro: https://www.fa-
cebook.com/vaaoteatroa-
raxa?fref=ts e www.cam-
panhavaaoteatro.art.br

FIQUEM 
ANTENADOS... A 
nossa estrela Mineira, 
Ludy Rocha, vem 
com novidades para 
os amantes da boa 
música...
Ela que já participou 
do Programa Raul 
Gil do SBT e foi 
finalista do Programa 
“Mulheres Que 
Brilham”, tem projeto 
novo para Junho. 
Aguardem a próxima 
edição!

Nascida em Catiara - MG 
e “exportada” para Araxá, 
hoje vamos falar de Míriam 
Fernanda Garcia Mendes, 
conhecida como Míriam 
Fegamê, uma garota de 26 
anos com talento para artes.

Noiva de Erasmo Vale-
riano, músico, baixista, pro-
fessor de violão e baixo elé-
trico, eles formam um casal 
alto astral, artístico e de 
uma cumplicidade ímpar. 

Formada em História 
pela Universidade Federal 
de Uberlândia. Maquiadora 
e cabelereira, dona de uma 
originalidade singular, co-
nhecida pelo visual exótico 
de seus cabelos azuis, às ve-
zes com tonalidades extra-
vagantes, o que demostra 
sua personalidade artística. 

Ela é atriz, e foi ai que 
surgiu sua paixão pela ca-

racterização de persona-
gens para o teatro. 

Além de atuar em várias 
peças no Teatro em Araxá e 
Uberlândia, estudou Dan-
ças e Música.

O interesse em maquia-
gem artística surgiu quan-
do começou a participar 
do grupo “O Irmão Menor” 
conhecido hoje como “Fra-
tello”, onde ajudava a criar 
os figurinos e maquiagens 
dos demônios da Paixão de 
Cristo e dos Clowns (palha-
ços) que saiam para fazer 
divulgação das peças do 
grupo. Começou então a 
estudar efeitos como feri-
mentos para aprimorar as 
maquiagens feitas no per-
sonagem de Jesus na peça.

Especialista em ma-
quiagem teatral de caracte-
rização, formada pelo pro-

fessor Mario Piragibe do 
Rio de Janeiro na UFU.  Fez 
oficina de make de caracte-
rização com Regina Maia, 
de Teatro de Bonecos com 
Cauê Sales, de interpreta-
ção com Cristiano Peixoto e 
de Teatro e Educação com 
Reginaldo Santos (Reges), 
em Belo Horizonte.

Míriam ressalta: “A ma-
quiagem de caracterização 
está ligada com a criação 
da personagem, onde o 
cabelo e toda a fisionomia 
do mesmo devem reme-
ter suas características de 
personalidade. Por exem-
plo, um vilão geralmente 
possui sobrancelhas bem 
arqueadas, pois isso apa-
renta aquela cara de mal, 
aquele ar de segurança e 
poder típico dos vilões, as-
sim também como os olhos 

grandes e sobrancelhas ar-
redondadas remetem um 
ar de inocência e confiabili-
dade típico de personagens 
bonzinhos... entre outros 
tantos detalhes q junta-
mente com o figurino e a 
interpretação do ator com-
põem a personagem”. 

Trabalhou como ma-
quiadora e cabelereira dos 
espetáculos da Páscoa Ilu-
minada do Tauá Grande 
Hotel em 2014 e 2015, de-
monstrando todo seu talen-
to e criatividade na caracte-
rização dos personagens.

Seu trabalho artístico 

tem forte influência e ins-
piração dos maquiadores: 
o americano Petrilude e 
a Ucraniana Anastasiya 
Shpagina e como grande 
amante do circo, nas makes 
do Cirque du Soleil. 

Confira alguns de seus 
trabalhos!

Miriam Fegame
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Fundação Rio Branco presta contas
dos trabalhos realizados no Buracanã

Vereador Fabiano foi quem intermediou o contrato de comodato entre a PMA e a entidade

Há cerca de um ano e 
meio, o que era um grande 
problema social no bairro 
Fertiza, no Setor Sul de Ara-
xá, tornou-se novamente 
um local de cidadania, alia-
da a prática de esportes. O 
Complexo Esportivo Nadir 
Barcelos, conhecido como 
Buracanã, foi repassado, 
através de um comodato de 
20 anos, pela Prefeitura de 
Araxá para a Fundação Rio 
Branco, entidade concei-
tuada e reconhecida como 
utilidade pública municipal, 
estadual e federal.

 O vice-presidente da 
Câmara Municipal de Araxá, 
Vereador Fabiano Santos 
Cunha, foi quem interme-

diou a formalização do con-
trato para que o local fosse 
recuperado e utilizado pelos 
moradores do bairro e ime-
diações. Inaugurado em abril 
de 2005, na gestão do ex
-prefeito Antônio Leonardo 
Lemos Oliveira, o Buracanã, 
é um dos mais conhecidos 
espaços esportivos da cida-
de. Ficou cerca de quatro 
anos abandonado, de 2009 a 
2013, sendo palco de tráfico 
de drogas, prostituição e in-
clusive, um homicídio, fruto 
de dívidas do tráfico.

 Após esses casos, que 
chocaram a comunidade, 
o vereador Fabiano tomou 
a iniciativa de estudar uma 
solução para o Centro Es-

portivo e surgiu a ideia da 
parceria com a Fundação 
Rio Branco, que agora, após 
um ano e meio, vem dando 
bons resultados e mostran-
do que a ideia deu certo. A 
Fundação Rio Branco convi-
dou vereadores, prefeito e 
assessores, imprensa e mo-
radores para uma prestação 
de contas da entidade sobre 
as ações desenvolvidas.

Hoje, com os projetos 
esportivos desenvolvidos 
dentro do Centro Espor-
tivo, a Fundação atende 
dezenas de crianças e ado-
lescentes. Três educadores 
físicos são os responsáveis 
pelas aulas no espaço. Há 
ainda novas ideias que se-

rão colocadas em prática 
logo, como a construção 
de um salão para aulas de 
Judô, Jiu-Jitsu e Dança, por 
exemplo, a ainda uma pisci-
na. No mês de maio come-
ça a ser realizado o Projeto 
Viver Melhor, com ginástica 
laboral e exercícios, tendo 
como público alvo, os mo-
radores adultos da região.

Presente no encontro, 
Fabiano ressaltou o quanto 
a presença da Fundação Rio 
Branco melhorou o local e le-
vou um pouco mais de tran-
quilidade aos moradores do 
entorno do Buracanã. O par-
lamentar se colocou a dis-
posição para buscar novas 
iniciativas. O Prefeito Aracely 

de Paula esteve presente no 
local e afirmou que estudos 
vão ser realizados, junto à 
Fundação Rio Branco, vi-
sando conhecer melhor o 
contrato e estreitar a relação 
com a entidade. Também 

estavam presentes os vere-
adores Eustáquio Pereira e 
Mauro da Silveira Chaves, e 
os assessores, Jane Porfírio, 
de Esportes Especializados, e 
Germano Afonso, de Espor-
tes Amador e Rural.

ConGreSSo MIneIro de CoMunICaÇÃo
www.sindijori-mg.com.br

dias 17, 18 e 19 de Junho de 2015

Casa da Cidadania recebe 
visita da AMPARA

Associação de Amparo às Pessoas com 
Câncer de Araxá apresentou suas ações

A Câmara Municipal 
recebeu nesta terça-feira, 
a visita de representantes 
da AMPARA (Associação 
de Amparo às Pessoas com 
Câncer de Araxá), institui-
ção que completou 2 meses 
de inauguração em Araxá.

O Presidente Evaristo 
Malta apresentou o traba-
lho desenvolvido pela as-
sociação. Atualmente, 45 
portadores de câncer rece-
bem atendimento, dividido 
entre Assistência Social, 
Nutrição e Psicologia.

O Presidente da Câma-
ra Municipal de Araxá, Ve-
reador Miguel Alves Ferrei-

ra Júnior, parabenizou, em 
nome de todo o município, 
o trabalho desenvolvido 
pela instituição. Miguel Jú-
nior desejou força e dispo-
sição, para que o desafio do 
combate ao câncer siga em 
frente com ajuda e apoio 
de todos Araxaenses.

O Vice-Presidente, Ve-
reador Fabiano Santos 
Cunha, afirmou que todos 
os parlamentares da Casa 
têm um reconhecimento 
muito grande pelo atendi-
mento prestado, e garantiu 
na Câmara Municipal um 
parceiro para os anseios da 
associação. 

Sabe o que é pensar 
dentro da caixa? É fazer 
parte do mundo os mes-
mos, dos iguais... As escolas 
e universidades, de uma 
forma geral, ensinam a se-
guir a manada. Ensinar a 
buscar um bom emprego, 
um bom salário, uma boa 
profissão, mas não ensinam 
a ousar e empreender.

Seu medo tem o tama-
nho que você dá a ele. En-
graçado como as pessoas 
tornam o fácil difícil. Com-
plicam as coisas simples. 
Vamos ver algo criativo no 
pensamento: Gosto de jo-
vens,isso me deixa menos 
velho. Gosto de velhos,is-
so me deixa mais jovem. 
Gosto de crianças,isso me 
deixa igual a elas.

Em momentos difíceis, 
pessoas e empresas vence-
ram e pessoas e empresas 

fracassaram. Tudo depende 
do foco e do ponto de vista.

Coragem não significa 
ausência de medo. Cara a 
cara com o medo, a maioria 
se acovarda enquanto uma 
minoria decide partir para o 
enfrentamento.

E, neste caso, a covardia 
é a gerente geral do cemi-
tério de ideias. Melhor do 
que vender tempo é vender 
serviço ou produto.

Campeõessão mestres 
na arte da superação.Per-
dedoresparam ao primeiro 
sinal de dor. Seja o motivo 
pequeno ou grande, é a 
sua motivação que vai aju-
dá-lo a não entrar no time 
dos iguais.

Toda vez que alguém 
contrariar “as normas” é 
brutalmente criticado pelos 
seguidores da boiada, isto é, 
os mesmos, os iguais.

No início você será cha-
mado de “louco” e depois 
que der certo dirão que você 
é “sortudo”. E assim, a vida 
continua, a vida segue. A 
maioria faz parte dos iguais, 
a minoria faz parte dos di-
ferentes. E você? Já refletiu 
sobre qual caminho seguir?

Pense nisso, obrigado 
por estes 10 anos todas as 
semanas, um forte abraço e 
esteja com Deus!

* Gilclér Regina – Pa-
lestrante com experiência 
em vendas, varejo, atacado, 
liderança e motivação. Escri-
tor com 10 livros editados. 
Muitos eventos de CDLs e 
ACEs em todo país. Mais de 
três milhões de livros ven-
didos. Sua palestra mostra 
que pessoas estão vencendo 
nas piores cidades e fracas-
sando nas melhores cidades.

*Gilclér Regina

Rede Sindijori de Comunicação

Pense Fora da Caixa!
“Os fracassados buscam o caminho mais fácil, mas, no 
final das contas, nunca saem do lugar”.
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12 de junho 
Dia dos Namorados
Amor, Razão e Sensibilidade

Flor FaZ BeM e CoMBIna CoM Tudo

Floricultura Araxá RESTAURANTE E CHOPERIA

12 de junho

dia dos Namorados 
Comemore a data no aconchego de nosso 

espaço e o sabor de nossos pratos. 
Cardápio diversificado especial para a ocasião.

Avenida Imbiara 651 - Araxá - MG

Reservas: (34) 3661-8259

Não, por favor, nem tente me disponibilizar alguma coisa que eu não quero.
Não aceito nada que pessoas, empresas ou organizações me disponibilizem. É uma questão de prin-
cípios. Se você me oferecer, me der, me vender, me emprestar, talvez eu venha a topar. Até mesmo se 
você tornar disponível, quem sabe, eu aceite. Mas, se você insistir em disponibilizar, nada feito.

Caso você esteja contando comigo para operacionalizar algo, vou  dizendo desde já: pode tirar seu 
cavalinho da chuva. Eu não operacionalizo nada para ninguém. Tampouco compactuo com quem ope-
racionalize. Se você quiser, eu monto, eu realizo, eu aplico, eu ponho em operação. Se você pedir  com 
jeitinho, eu até implemento. Mas, operacionalizar, jamais. 

O quê? Você quer que eu agilize isso para você? Lamento, mas eu não sei agilizar nada. Nunca agilizei. 
Está lá no meu currículo: faço tudo, menos agilizar. Precisando, eu apresso, eu priorizo, eu ponho na 
frente, eu dou um gás. Mas agilizar - desculpe, não posso, acho que matei essa aula. 

Outro dia  mesmo queriam reinicializar meu computador. Só por cima do meu cadáver virtual! Prefiro 
comprar um computador novo a reinicializar o antigo. Até  porque eu desconfio que o problema não 
seja assim tão grave. Em vez de reinicializar, talvez seja o caso de simplesmente reiniciar, e pronto.

Por falar nisso, é bom que você saiba que eu parei de utilizar. Assim, sem mais nem menos. Eu sei, é uma 
atitude um tanto quanto radical da minha parte, mas eu não utilizo mais nada. Tenho consciência de 
que a cada dia que passa, mais e mais pessoas estão utilizando, mas eu parei. Não utilizo mais.  Agora 
eu só uso. E recomendo. Se  você soubesse como é muito mais elegante,também deixaria de utilizar e 
passaria a usar. 

Sim, estou me associando à campanha nacional contra os verbos que acabam em “ilizar”. Se nada for 
feito, daqui a pouco eles serão mais numerosos do que os terminados simplesmente em “ar”. Todos 
os dias os maus tradutores de livros de administração disponibilizam mais e mais termos infelizes, que 
imediatamente são operacionalizados pela mídia, reinicializando palavras que já existiam e eram perfei-
tamente claras e eufônicas. A doença está tão disseminada que muitos verbos honestos, com currículo 
de ótimos serviços prestados, estão a ponto de cair em desgraça entre pessoas de ouvidos sensíveis. 

Depois que você fica alérgico a disponibilizar, como você vai admitir, digamos, “viabilizar”? É triste de-
morar tanto tempo para a gente se dar conta de que “desincompatibilizar” sempre foi um palavrão. Pre-
cisamos reparabilizar nessas palavras que o pessoal inventabiliza só para complicabilizar. Caso contrário, 
daqui a pouco nossos filhos vão pensabilizar que o certo é ficar se expressabilizando dessa maneira. 
Já posso até ouvir as reclamações: “Você não vai me impedibilizar de falabilizar do jeito que eu bem 
quilibiliser”. Problema seu. 
Me inclua fora dessa. 

Complicabilizando
Ricardo Freire

“Chatear” e “enCher”

Um amigo meu me ensina a diferença entre 
“chatear” e “encher”. Chatear é assim: você 
telefona para um escritório qualquer na cidade.
— Alô, quer me chamar por favor o Valdemar?
— Aqui não tem nenhum Valdemar.
Daí a alguns minutos você liga de novo.
— O Valdemar, por obséquio. 
— Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum 
Valdemar.
— Mas não é do número tal?
— É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar.
Mais cinco minutos, você liga o mesmo número:
— Por favor, o Valdemar já chegou?
— Vê se te manca palhaço. Já não lhe disse que 
o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui?
— Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí.
— Não chateia.
Daí a dez minutos, ligue de novo.
— Escute uma coisa: o Valdemar não deixou 
pelo menos um recado?
O outro dessa vez esquece a presença da 
datilógrafa e diz coisas impublicáveis.
Até aqui é chatear. Para encher, espere passar 
mais dez minutos, faça nova ligação:
— Alô! Quem fala? Quem fala aqui é o 
Valdemar! Alguém telefonou para mim?

Paulo Mendes Campos, 
em Para gostar de ler, 

Crônicas Paulo Mendes Campos
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Criado pelo gestor cul-
tural Afonso Borges, há 29 
anos, o “Sempre Um Papo 
– Literatura em Todos os 
Sentidos” promove a di-
fusão do livro e seu autor 
através de lançamentos de 
livros antecedidos por de-
bates informais. Já atuou 
em mais de 30 cidades 
brasileiras, tendo realiza-
do mais de 5.000 eventos 
com um público presente 
estimado em 1,6 milhão de 
pessoas. O encontro pre-
sencial converge para a te-
levisão, sendo exibido, aos 
sábados e domingos, na TV 
Câmara. Desdobra-se para 

a série de DVDs educativos 
“Cultura Para a Educação”, 
em sua sexta edição, distri-
buído para mais de 6.000 
escolas brasileiras, gratui-
tamente. E no site www.
sempreumpapo.com.br, es-
tão disponíveis mais de 300 
programas com escritores, 
além de diversos seminá-
rios. Com o programa “Ler 
Convivendo”, em vigor há 8 
anos, adota bibliotecas co-
munitárias em Minas Gerais 
ao promover 3 atividades: 
doação de livros, palestras 
com escritores e capacita-
ção de voluntários. Há dois 
anos Afonso Borges conduz, 

na Rádio CBN Belo Horizon-
te, o boletim “Mondolivro – 
o blog sonoro da literatura”. 

Reservas para o dia das mães

•	 CESTAS DE CAFé DA mANHã 
•	 CESTAS DE VINHO
•	 CESTAS CHOCOlATE
•	 CESTAS DA TARDE E 
•	 CESTAS HAPPy HOUR

Rua: Terêncio Pereira, 515 - Santo Antônio - Araxá - MG
Telefones: (34) 8841-6763 | 9165-6107 | 3664-6984
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Cestas da FlorCestas da Flor

O Sempre Um Papo e o 
Circuito CBMM de Cultura 
recebeu no dia 19 p.p.em 
Araxá, o ciclista e aventureiro, 
Danilo Perrotti para o deba-
te e o lançamento do livro 
“Homem Livre: ao Redor do 
Mundo Sobre uma Bicicleta” 
(Editora Ciao Ciao). No en-
contro, ele falou dos desafios 
enfrentados em uma saga 
de 50 mil quilômetros e as 
experiências culturais vividas 
em 59 países. Perrotti abor-
dou também sobre ecologia, 
sustentabilidade, mobilida-
de urbana e literatura, sob 
o contexto dos lugares por 
onde passou. Para o evento, 
o autor fez algo inédito na 
história do Sempre Um Papo: 
ele  percorreu de bicicleta o 
trajeto entre Belo Horizonte 
e Araxá (367Km), saindo da 
capital mineira no dia 14 de 
maio,chegando em Araxá no 
dia 18. O ciclista pedalou de 
50 a 100 quilômetros por dia, 
começando de manhã até o 
por do sol. Na bagagem, ele 
leva barraca e equipamento 
de camping, além de fazer  
registro de fotos e depoimen-
tos. Participou do encontro a 
escritora Gisele Mirabai, que 
redigiu o livro a partir do diá-
rio de bordo do aventureiro.  
O evento aconteceu no Tea-
tro Municipal de Araxá com 
entrada gratuita. 

Baseado no diário de 
bordo de Danilo Perrotti, as 
333 páginas do livro são o 
resultado de 3 anos, 3 me-
ses, 3 dias de viagem, e mais 

3 anos para ser concluído, 
com texto da escritora Gi-
sele Mirabai, esposa do ex-
plorador.   “Homem Livre: 

ao Redor do Mundo Sobre 
uma Bicicleta” conta em de-
talhes a jornada do viajante 
mineiro que saiu de Belo 
Horizonte no dia 08.08.2008 
e retornou à mesma cidade 

no dia 11.11. 
2011 depois de 
percorrer 50 mil 
km, pedalando 
por 59 países 
do planeta. 
Com o objetivo 
de conhecer os 
povos e cultu-
ras do mundo 
e movido pelo 
próprio esforço 
físico, Danilo se-
guiu para a Eu-
ropa, cruzou o 
Oriente Médio 
e um trecho do 
norte da África, 
atravessou por 
um ano a Ásia, 
de onde partiu 
para a Oceania, 
descendo em 

seguida para as Américas e 
voltando para o Brasil. 

Dividido em 59 capítu-
los, a obra traz narrações em 
situações extremas como a 
travessia de desertos com o 
calor de 50 graus, encontros 
com árabes armados no Iê-
men, montanhas geladas da 
Albânia, além da diversidade 
cultural vivida com hindus 
e budistas da Ásia.  Mais do 
que um relato de viagem, a 
obra traz alto teor filosófico e 
existencial.  “Fala sobre o que 
pode acontecer quando você 
percebe que é a sua própria 
mente que determina as situ-
ações que você vive, com mui-
tas observações agudas sobre 
o existir, o despertar de um 
homem com o sol, a lua e as 

Sempre um Papo recebeu Danilo Perrotti

Sempre Um Papo

Lei Orgânica do Município de Araxá
Evento Solene marcou as bodas de prata da promulgação

A Câmara Municipal de 
Araxá realizou, nesta quar-
ta-feira, evento solene em 
comemoração aos 25 anos 
da criação da Lei Orgânica 
do Município. O Presiden-
te da Casa, Miguel Alves 
Ferreira Júnior (PMDB), o 
Vice-Presidente Fabiano 
Santos Cunha e o Secretá-
rio Eustáquio Pereira rece-
beram à mesa as seguintes 
autoridades: 

O Prefeito Aracely de 
Paula, o Juiz de Direito Dr. 
José Aparecido Fausto de 
Oliveira, o Delegado Regio-
nal da Polícia Civil Dr. César 
Felipe Colombari da Silva, 
o Promotor de Justiça Dr. 
Marcus Paulo Queiroz Ma-
cêdo e o Major do 37º Ba-

talhão de Polícia Fernando 
Marcus dos Reis.

Também se fizeram 
presentes os Vereadores 
Alexandre-PR (Irmãos Pau-
la), Carlos Alberto Ferreira
-PDT (Professor Cachoeira), 
Fárley Pereira de Aquino
-PT (Fárley Cabeleireiro), 
José Domingos Vaz-PDT, 
Mateus Vaz de Resende-
DEM e Romário Galdino-PT 
do B (Romário do Picolé).

A Lei Orgânica araxaen-
se foi promulgada em 21 de 
março de 1990. Ela oferece 
ao município instrumentos 
legais capazes de enfrentar 
as grandes transformações 
pelas quais a cidade passa.

Miguel Júnior lembrou 
que quando a lei foi pro-

Para saber mais:

Informações:
(31) 3261.1501

www.sempreumpapo.com.br

Informações para a imprensa:
Coord. Comunicação

Jozane Faleiro
jozane@sempreumpapo.com.br 

(31) 9204.6367 / 3261.1501
 

Jornalismo
Fred Silva

fred@sempreumpapo.com.br 
(31) 3261.1501/ (31) 9347-6586

mulgada, ele já estava pre-
sente na Casa da Cidadania. 
De acordo com o Presiden-
te, foi possível presenciar 
como os vereadores que o 
antecederam deixaram um 
trabalho fantástico para o 
município.

O assessor jurídico da 
Câmara Municipal, Dr. Igor 
Faria Rocha, ressaltou o 
avanço promovido pela 
Constituição de 1988 para 
o município, que foi autori-
zado a legislar sobre todos 
os assuntos de interesse lo-

cal, observados na própria 
Carta Magna.

O Sr. Agnelo Guimarães 
Borges, ex-vereador que 
participou ativamente do 
processo de criação da lei 
em 1990, foi o porta-voz 
dos parlamentares da épo-

ca. Ele dividiu com toda a 
sociedade o mérito da pro-
mulgação. Também foram 
homenageados os ex-vere-
adores:

Sr. Barsanulfo Fernan-
des da Silva, Sr. José Este-
ves Pires,Sra. Marlene Bor-
ges Pereira, Sr. Paulo Elias 
Campos, Sr. Zenon José da 
Silva, representando o Sr. 
Antônio Leonardo Lemos 
de Oliveira o Sr. Rafael Rios, 
representando a família do 
Sr. Guilherme Gotelip Neto 
sua filha Maria Angélica 
Torres, representando a fa-
mília do Sr. Izaías Maques 
de Sá, sua esposa Suzete 
Marques, representando o 
Sr. José Cincinato de Ávila o 
Dr. José Gaudêncio Rocha.

estrelas, as maioria das vezes 
sozinho, diante da eminên-
cia da morte, do perigo e da 
dificuldade de comunicação 
com línguas estranhas”, des-
taca o autor.  Uma obra que 
leva o leitor sobre dois pedais 
por meio de capítulos curtos 
e envolventes, fazendo um 
grande apanhado geográfico 
e cultural sobre o mundo, de 
acordo com a experiência do 
viajante, que pôde atravessar 
lentamente 59 países do pla-
neta, com uma proximidade 

das pessoas que só a bicicleta 
permite. O livro foi adaptado 
em um longa-metragem do-
cumentário e já exibido em 5 
países.

DANILO PERROTTI MA-
CHADO nasceu em Belo Ho-
rizonte, em 1981. Adminis-
trador, fotógrafo, ex-nadador 
profissional e explorador. Dá 
palestras sobre sua experiên-
cia, produz conteúdo de via-
gem para TV, é casado com a 
escritora Gisele Mirabai e pai 
de dois filhos. 
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Uma das festas mais tradicionais de Ara-
xá já tem data confirmada. A Associação de 
Apoio aos Motoristas – ADESC realiza este 
ano, entre os dias 23 e 26 de julho a 31ª Fes-
ta dos Motoristas.

O projeto, realizado por meio da Lei Rou-
anet de Incentivo à Cultura do Ministério da 
Cultura é patrocinado pela CBMM (Companhia 
Brasileira de Metalurgia e Mineração) e neste 
ano tem muitas novidades. Com foco cultural, 
a festa terá três atrações por noite. “Todos os 
dias teremos uma missa e dois shows”, confir-
ma Nilza Osme, vice-presidente da ADESC.

Como acontece todos os anos, o públi-
co terá acesso gratuito a toda a programa-
ção, que será realizada na Sede da ADESC, 
no bairro Dona Beja. O espaço, especial-
mente desenvolvido para as atividades 
pode receber quase mil pessoas. “A expec-
tativa é de que a festa seja melhor do que 
a do ano passado, que pela avaliação que 
a gente teve foi a melhor festa de todos os 
anos. O objetivo é principalmente valorizar 
o motorista e a família dele. A gente quer 
que a família do motorista interaja com ele 
na nossa festa”, ressalta Nilza. 

Traqueobronquite Infecciosa Festa dos Motoristas será em julho 
e terá três atrações por noite

crédito: site: http://www.gomydog.com.br/
Seu cão apresenta sinais 

como tosse, espirros, febre e 
falta de apetite? Cuidado! Ele 
pode estar com a Tosse dos 
Canis.

Os animais não tem res-
friado e nem gripe igual ao ser 
humano.

A traqueobronquite In-
fecciosa, também conhecida 
como tosse dos canis, pode 
ocorrer pela infecção de bac-
térias, vírus ou de forma simul-
tânea por ambos. O principal 
sintoma observado é a tosse 
compulsiva, mas pode haver a 
eliminação de muco facilmen-
te confundido com o vômito. 
A infecção inicial abre portas 
para outros agentes e pode 
agravar o estado dos animais 
doentes. Em filhotes e cães 
não vacinados essa evolução 
é preocupante, podendo ser 
fatal em alguns casos.

Ela é considerada como 
uma das principais doenças 
respiratórias dos cães.

Sintomas.
Os principais sintomas ob-

servados são acessos de uma 
tosse seca, continua, parecen-
do que o animal está engasga-
do, às vezes expectorando um 
tipo de espuma branca. Essa 
tosse costuma piorar com 
exercícios físicos ou agitação. 
A doença pode gerar bron-
copneumonia, que dá apatia, 
febre, corrimento nasal e per-
da de apetite. 

Em casos mais graves seu 
cão pode apresentar secreção 
nos olhos, coriza, falta de ape-
tite e febre. 

Nos filhotes e nos animais 
mais debilitados o quadro 
pode evoluir para situações 
mais complicadas, como 
pneumonia.

Contágio.
Altamente 

contagiosa, os 
animais sadios 
em contato com 
animais doentes 
podem desen-
volver a doença 
devidoà expo-
sição à tosse 
ou espirros dos 
animais infecta-
dos, sendo mais 
comum em si-
tuações de aglo-
meração e em épocas mais 
frias do ano. É daí que surge a 
denominação tosse dos canis, 
pois a doença torna-se co-
mum onde a vários cães con-
finados juntos, como canis, 
petshops e lojas de animais. 

Ela pode aparecer em 
qualquer época do ano, po-
rém há uma maior predispo-
sição nos meses frios. Por isso 
os cuidados nesse período de-
vem ser redobrados.

Tratamento.
Procure o Médico Veteri-

nário imediatamente se sus-
peitar da doença. Ele poderá 
dizer qual é o agente causador 
e qual é o tratamento que o 
cão deverá ter. 

Em muitos casos, isso con-
siste no uso de antibióticos, 
xaropes para alívio da tosse 
(uso veterinário) eanti-infla-
matórios, é muito importante, 
a proteção do animal, evitan-
do que ele fique exposto ao 
frio, vento e umidade. 

Normalmente, se na casa 
de um cão infectado há outros 
cães, estes também poderão 
desenvolver a doença. Por 
isso, é bom ficar em observa-
ção e levar todos os animais 
ao Médico Veterinário.

Prevenção.
A prevenção da Traqueo-

bronquite Infecciosa se faz 
através da vacinação. Todos 
os animais devem receber 
uma dose da vacina contra 
a tosse dos canis a partir dos 
dois meses de vida e uma se-
gunda dose após de 21 dias e 
com um reforço anual, além 
de estar em dia com todas as 
vacinas (virose, raiva) e com 
a vermifugação, com isso seu 
animal terá uma maior imuni-
dade.

É muito importante sa-
lientar que nem sempre o 
cão que apresenta o sintoma 
de tosse está com a Traqueo-
bronquite Infecciosa. 

Muitas vezes este sintoma 
também ocorre em animais 
cardiopatas (animal com pro-
blemas cardíacos), particu-
larmente nos animais idosos. 
Por isso, sempre é importante 
levar o animal em um Médico 
Veterinário de confiança, para 
que o diagnóstico seja correto.

Quem ama cuida, respeita 
e protege!

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

Projeto é realizado pela ADESC, por meio da 
Lei Rouanet e patrocinado pela CBMM
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iMOBiLiÁRiA
Telefone: (34) 3661-5683

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

Endereço: Rua Padre Anchieta, 323 - Araxá - MG

A Casa do Pedreiro
Fones: (34) 3662-3532 e (34) 3662-2637
Rua Presidente Olegário Maciel, 1029-A

ARAXÁ / MG

BASTA LIGAR:

3662-1748

CENTRAL GÁS
o plantão que você esperava.

Aberto de segunda a sexta das 08:00 às 22:00h 
E aos sábados e domingos de 08:00 às 20:00h.

ÁGUA e GÁS

 CASAS DE ALUGUEL:
- RUA JOSÉ DAMÁSIO DAS NEVES, N° 
65 – PÃO DE AÇÚCAR – 02 quartos, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e en-
trada para carro. R$ 500,00

- RUA BAHIA, N° 230 – SÃO GERALDO 
– 02 quartos, sala de estar, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e ga-
ragem. R$ 600,00

- RUA ADHEMAR RODRIGUES DO VALE, 
N° 370 FUNDOS – ALVORADA – 02 quar-
tos, sala de estar, cozinha, banheiro so-
cial e área de serviço. R$ 680,00

- RUA MARIETA DORNELAS, N° 270 
– JARDIM NATÁLIA – 02 quartos, sala 
de estar, cozinha, banheiro social, 
área de serviço entrada para carro. 
R$ 700,00

- RUA DOS BEM-TE-VI, N° 70 E 70 
A  – JOÃO BOSCO TEIXEIRA –  02 
casas sendo 02 quartos, sala de estar, 
cozinha, banheiro social, e garagem. 
R$ 750,00 (CADA)

- RUA ARGEU ALVES DA COSTA, N° 
660 – VILA SILVÉRIA – 03 quartos, 
sala de estar, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem.  R$ 750,00

- AV. PREFEITO ARACELY DE PAULA, 
N°1210 – CENTRO – 02 quartos, sala 
de estar, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem. R$ 800,00

- RUA GUIOMAR ALVES DA SILVA, N° 
25 – PÃO DE AÇÚCAR – 02 quartos, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e ga-
ragem. R$ 800,00

- RUA JOAQUIM TEODORO DA SILVA, 
N° 291 CASA A – FERTIZA – 02 quar-
tos, sala de estar, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e garagem. R$ 
800,00

- RUA ERNESTO ROSA, N°265 – UR-
CIANO LEMOS – 03 quartos, sala de 
estar, sala de jantar cozinha, banheiro 
social, área de serviço, quarto com 
banheiro de empregada, cômodo nos 
fundos e garagem. R$ 800,00

- AV. ANANIAS TEIXEIRA, N° 220 CASA 
G – SANTA RITA – 03 quartos (sendo 
01 suíte), sala de estar, cozinha, lavabo, 
banheiro social, área de serviço e gara-
gem para 02 carros. R$ 900,00

- RUA CIENTISTA DJALMA GUIMA-
RÃES, N° 89 – VILA GUIMARÃES 
– 03 quartos (sendo 01 suíte), sala 
de estar, sala de jantar, 02 cozinhas, 
banheiro social, área de serviço e ga-
ragem. R$ 1.000,00

- RUA COROMANDEL, N° 410 – VILA 
JOÃO RIBEIRO – 03 quartos (sendo 01 
suíte), sala de estar, cozinha, banheiro 
social, área de serviço, área de lazer e 
garagem. R$ 1.000,00

- RUA JOSÉ SORAGGI, N° 280 – VE-
REDAS – 03 quartos (sendo 01 suíte), 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e ga-
ragem. R$ 1.100,00

- RUA COROMANDEL, N° 435 – VILA 
JOÃO RIBEIRO – 03 quartos (sendo 01 
suíte), sala de estar, cozinha, banhei-
ro social, área de serviço, cômodo nos 
fundos com cozinha e banheiro e ga-
ragem. R$ 1.100,00

- RUA SÃO CRISTÓVÃO, N° 210 – SÃO 
CRISTÓVÃO – 03 quartos (sendo 01 
com armário), sala de estar, copa, 
cozinha com armário, banheiro social 
com armário e Box, varanda, cômodo 
nos fundos, quintal todo cimentado e 
garagem para 02 carros. R$ 1.100,00

- RUA GUIOMAR ALVES DA SILVA, N° 
10 – PÃO DE AÇÚCAR – 04 quartos 
(sendo 01 suíte), sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, banheiro social, área de 
serviço coberta, quarto com banheiro 
de empregada e garagem. R$ 1.200,00

- RUA JOSÉ PRIMO DE MELO, N° 77 – 
CENTRO -  03 quartos (sendo 01 suíte 
e todos com armários), sala de estar, 
copa, cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. R$ 1.300,00

- RUA CAMPOS ALTOS, N° 130 – 
VILA JOÃO RIBEIRO – 03 quartos 
(sendo 01 suíte), sala de estar, copa, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço, cômodo nos fundos com 

banheiro e garagem. R$ 1.300,00

- RUA FRANCISCO PORFÍRIO, N° 16 
– CENTRO – 03 quartos (sendo 01 suí-
te), sala de estar, sala de jantar, sala 
de TV, cozinha, banheiro social, área 
de serviço coberta, banheiro nos fun-
dos e garagem. R$ 1.400,00

- RUA BENEDITO REZENDE, N°2340- 
FERTIZA – 04 quartos (sendo 02 suítes 
com armários), 03 salas, escritório, 
cozinha, banheiro social, lavabo, va-
randa, área de serviço, sauna, piscina 
e garagem para 04 carros. R$ 2.500,00

- RUA GERALDA RUFINO BORGES, N° 
180 – VEREDAS – 03 quartos (sendo 
01 suíte com aquecedor solar e guarda 
roupas embutidos revestidos de madei-
ra maciço interno e externo em todos 
os quartos), 03 salas (sendo 01 cortina 
na sala de TV e 01 na sala de jantar), co-
zinha com moveis planejados, banheiro 
social, área de serviço, varanda coberta 
com bancada e churrasqueira, dispen-
sa, cômodo dos fundos com banheiro, 
quintal revestido em pedra santomé, 
jardim na frente e no fundo do imóvel, 
02 interfones sendo 01 com câmera, 
iluminação com sensor de presença 
na garagem e no portão de visitas, e 
garagem para 04 carros com portão 
eletrônico. R$ 2.800,00

APARTAMENTOS DE ALUGUEL:
- KIT NET OU COMODO COMERCIAL 
– RUA TOTONHO PEREIRA, N° 85 
– SANTO ANTÔNIO – Cômodo com 
banheiro. R$ 350,00

- FLETS – RUA MÁRIO CAMPOS, N° 
214 – APTOS 01,05,06 E 16 – BLOCO 
02 – CENTRO – 04 flets todos sendo 
quarto com banheiro. R$ 400,00 + 
COND. 75,00 (CADA)

- KIT NET – PRAÇA CORONEL ADOL-
FO, N° 11 – APTO 09 – CENTRO – 02 
quartos, sala de estar, cozinha, ba-
nheiro social e área de serviço. R$ 
600,00 + COND. 50,00

- AV. ROSALIA ISAURA ARAUJO, N° 
400 APTO 202 BL B – GUILHERMINA 
VIEIRA CHAER – 02 quartos, sala de 
estar, cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. R$ 700,00 + 
COND. 100,00

- RUA ADHEMAR RODRIGUES 
VALE, N° 440 APTO 201 BL CARIBE 
– ALVORADA – 03 quartos, sala de 
estar, cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. R$ 750,00 + 
COND. 130,00

- RUA ALMEIDA CAMPOS, N° 180 
APTO 602 – CENTRO – 03 quartos 
(sendo 01 suíte), sala de estar, cozi-
nha, banheiro social, área de serviço 
e garagem. R$ 750,00, CONDOMÍNIO 
714,00 FORA O GÁS.

- RUA ZECA DO ALFREDO, N° 435 – 
VILA JOÃO RIBEIRO – 05 apartamen-
tos novos sendo todos  01 quarto 
com armário, sala de estar, cozinha, 
banheiro social, área de serviço, por-
tão eletrônico, interfone e garagem 
para 01 carro. R$ 800,00

- RUA ANTÔNIO PEREIRA GUIMARÃES, 
N° 380 – ALVORADA – 02 quartos, sala 
de estar, cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. R$ 900,00

- RUA BENEDITA MARIA DE JESUS, N° 
770 APTO 201 – SOLARIS (RESIDEN-
CIAL MORUMBI) - 02 quartos (sendo 
uma suite),sala de estar, cozinha com 
armarios, banheiro com armarios e 
box, sacada, garagem para um car-
ro. MOVEIS PLANEJADOS 900,00 + 
COND. 120,00

- RUA BENEDITA MARIA DE JESUS, 
N° 770 APTO 202 – SOLARIS (RESI-
DENCIAL MORUMBI) - 02 quartos 
(sendo uma suite),sala de estar, co-
zinha com armarios, banheiro com 
armarios e box, sacada, garagem 
para um carro. MOVEIS PLANEJADOS 
1.000,00 + COND. 120,00

- PRAÇA CORONEL ADOLFO, N°11 
APTO 204 – CENTRO – 03 quartos 
(sendo 01 suíte), sala de estar, cozinha, 
banheiro social área de serviço e gara-
gem. R$ 1.200,00 + COND. 120,00

- RUA ABDANUR ELIAS, N°45 APTO 
103 – VILA SÃO PEDRO – 03 quar-
tos (sendo 01 suíte), sala de estar, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 carros. 

R$ 1.200,00 + COND. 120,00

- AV. PREFEITO ARACELY DE PAULA, 
N°865 APTO 304/ TORRE CATUÍRA – 
FERTIZA – 03 quartos (sendo 01 suí-
te), sala de estar, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e garagem. 
R$ 1.200,00 + COND. 354,52.

- PRAÇA CORONEL ADOLFO, N° 11 
APTO 102 – CENTRO – 03 quartos 
(sendo 01 suíte), sala de estar, cozi-
nha, banheiro social, área de serviço, 
banheiro de empregada e garagem. 
R$ 1400,00 + COND. 120,00

- CAPITÃO JOSÉ PORFÍRIO, N° 172 
APTO 302 – CENTRO – 03 quartos 
(sendo 01 suíte), sala de estar, sala 
de jantar, copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e garagem. R$ 
1.450,00 + COND. 110,00

- AV. WASHINGTON BARCELOS, N° 
1141 – URCIANO LEMOS – 03 quartos 
(01 suíte, 02 quartos com armário), 
sala, copa, cozinha, banheiro social e 
área de serviço. R$ 1.500,00

- AV. PREFEITO ARACELY DE PAULA, 
N° 865 APTO 1103/1104 (APARTA-
MENTO DUPLEX) – FERTIZA – 04 
quartos (sendo 02 suítes), closet, sala 
de estar, cozinha, banheiro social, 
área de serviço, sacada e garagem. R$ 
2.000,00 + COND. 630,00

CÔMODOS COMERCIAIS DE 
ALUGUEL:
- RUA PRESIDENTE OLEGÁRIO MA-
CIEL, N° 111 – LOJA 48 – CENTRO- R$ 
500,00 + COND R$ 187,50

  
- AV. JOÃO PAULO II, N° 460 – CENTRO 
– Cômodo com cozinha e banheiro. 50 
m². R$ 600,00 OBS: A ÁGUA É INCLU-
SA JUNTO COM O APTO DE CIMA.

- RUA JOAQUIM ALVES FERREIRA, 
N°583 (COMERCIO) – TIRADENTES –
Cômodo com cozinha e banheiro. 80 
m². R$ 600,00

- AV.JOÃO PAULO II 409 - A:  04 SA-
LAS A R$ 650,00 (CADA)e 02 SALAS 
FRENTE E FUNDO: R$ 800,00 (CADA). 
PARTE DE BAIXO: R$ 4.500,00.

- AV. DINIVO ALVES FERREIRA, N°215 
– VILA ESTÂNCIA – R$ 700,00

- RUA PADRE ANCHIETA, N° 98, 
110 E 120 A  – CENTRO – 03 como-
dos sendo  R$ 850,00 + COND R$ 
50,00 (CADA). 50m²

- AV. PROFESSOR AUXULIADORA PAI-
VA, N° 425 – SERRA MORENA –Cô-
modo com 02 banheiros, escritório, 
mezanino, 3 portôes com entrada 
para carro. 580 m².  R$ 2.500,00

- RUA BAHIA, N° 38 – SÃO GERAL-
DO – Cômodo com 02 banheiros 
e cozinha. Área do galpão 200m². 
Área do terreno 1.200m² R$ VALOR 
A COMBINAR 

- RUA PADRE ANCHIETA – CENTRO 
– 260 m² de área. R$ 3.000,00

- AV. WILSON BORGES, N° 55 – 
SANTO ANTONIO – 463 m² de área 
construída e 523 m² de terreno. R$ 
4.500,00

- AV. DAMASO DRUMMOND, 
N°1160 – VILA GUIMARÃES – Área 
do terreno 1.200 m², área construída 
700 m². R$ 4.500,00

TERRENOS DE ALUGUEL:
- RUA THIERES BOTELHO – R$ 
5.000,00

TEMOS CASAS A VENDA ATRAVÉS DO 
PROGRAMA HABITACIONAL MINHA 
CASA MINHA VIDA COM SUBSIDIO DE 
ATÉ R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

CASAS A VENDA:
- Bairro Jardim Europa - R$ 270.000,00
- Area III - R$ 350.000,00
- Veredas da Cidade - R$ 400.000,00

APARTAMENTOS A VENDA:
- Rua Alberto Tito - Centro - R$ 
200.000,00

- Rua Cassiano Lemos - Centro - R$ 
220.000,00

TERRENOS A VENDA:
- Riviera do Lago
- 03 Lotes em condomínio fechado 
com ótima localização.

AtenDimento em ArAxá e toDA reGião 
Rua dos Beija Flores, 85 - Bairro Joao Bosco Teixeira

Araxa-MG - Tel: (34) 8816-0069 / 9196-2826
site: www.mercancia.com.br/slhinformatica

e-mail: slh.honorato@gmail.com

Assistencia tecnica:
para celulares, eletrodomesticos, 

equipamentos de informatica em geral
Marcas autorizadas: 

mONDIAl, AmVOx, gA.mA ITAly 
PROFISSIONAl, gAmA FERRAmENTA. 

■ Contratos de manutenção empresariais e residenciais
■ Instalação  de ar condicionado
■ Implantação e manutenção de redes

Lanchonete e Restaurante 

Rota 1315

Av. João Paulo II, 1315 – Araxá / MG
(Próximo à Camara Municipal)

Cel: 34.8837.1860 (Oi) – 9174.3849 (Tim)
valveriano2010@hotmail.com 

VEnHA REcEBER noSSo cARTão 
FIdElIdAdE. coM ElE, A 
cAdA 10 REFEIçõES 
Você gAnHA 1.
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Sacramento
Mães são homenageadas na UBS Milton Skaff

A Prefeitura Municipal 
de Sacramento através da 
Secretaria de Saúde pro-
moveu no último dia 07 de 
maio, encontro com mães 
atendidas pelo programa 
Hiperdiana Unidade Bási-

ca de Saúde (UBS) Milton 
Skaff, no bairro Perpé-
tuo Socorro. A atividade 
contou com prevenção a 
saúde, brindes e música. 
Foram organizadores do 
evento a nutricionista Ju-

liana Theodora, a enfer-
meira Alyne Lorys, o corpo 
técnico de enfermagem e 
agentes comunitários da 
unidade. 

Conforme a equipe do 
PSF,mais de20 mulheres 
estiveram presente tendo 
a aferição da pressão, gli-
cose e peso. O lanche ser-
vido com frutas e produtos 
saudáveis, foi ofertado 
devido a parceria com o 
varejão do Giro. A música 
que embalou as mães foi 
executada pelo terapeuta 
ocupacional da prefeitura 
Luan Pícolo. “Atividades 
assim servem para a pro-
moção e prevenção da 
saúde. Estes momentos 

que são realizados de 15 
em 15 dias, tratamos dos 
mais variados assuntos. E 
percebo que é um incenti-
vo para que os participan-
tes continuem”, esclarece 
a enfermeira Alyne Lorys. 
Ainda segundo ela nesta 

ocasião foram angariados 
brindes em parceria com a 
empresa Sak’s.

“São nestas ações de 
esclarecimento e convívio 
social, que o governo se 
faz presente. Proporcionar 
uma saúde de qualidade 
é trabalhar na atenção 
primária a prevenção e a 
conscientização do nosso 
povo”, pontua Bruno Cor-
deiro Prefeito Municipal.

Para participar das ati-
vidades como o hiperdia 
o cidadão deve procurar 
a unidade de saúde mais 
próxima, “ações como 
estas estamos propor-
cionando em toda a rede 
municipal de saúde. O ci-

dadão que quiser deve ir 
até a unidade próximo a 
sua casa. Assim o governo 
municipal valoriza o cida-
dão”, afirma o Secretário 
de Saúde Adriano Magna-
bosco. Assessoria de Im-
prensa - PMS

Plantio de mudas é promovido pelo Governo 
Municipal de Sacramento

Prefeito decreta sanções por desrespeito à limpeza pública
O Prefeito de Sacra-

mento Bruno Cordei-
ro editou no dia 27 de 
abril, o decreto de nú-
mero 174 que normatiza 
a coleta de lixo em Sa-
cramento. Disciplinando 
sanções por atos lesivos 
à limpeza pública, desde 
sua publicação o decre-
to já está em vigor.

No artigo quarto do 
decreto fica disciplina-
do que as sanções serão 
aplicadas em caso de 
inobservância à legisla-
ção municipal. Conforme 
o Secretário de Governo 
Adriano Magnabosco, 
“primeiramente faremos 
as notificações. Caso a 
irregularidade não seja 

solucionada iremos apli-
car multa. Os valores são 
estipulados pela tabe-
la monetária divulgada 
pelo Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais”.

Os valores das mul-
tas corresponde a R$ 
76,00 caso a notifica-
ção preliminar não seja 
atendida; R$150,00 em 

caso de reincidência e 
R$985,00 nos casos rei-
terados contumaz da 
conduta.

Para que não haja 
cidadão multado a Pre-
feitura Municipal de Sa-
cramento reitera os dias 
de recolhimento do lixo. 
A coleta urbana de lixo 
úmido e rejeito será fei-

ta três vezes por sema-
na, às segundas, quar-
tas e aos sábados. O lixo 
reciclável é recolhido 
toda sexta-feira.

Lixo úmido e rejeito:  
Papel higiênico; fralda 
descartável; absorvente 
feminino; varrição do-
méstica; guardanapo; 

restos de comida; cas-
ca de verdura; casca de 
fruta e pó de café.

Lixo reciclável:Plás-
tico; papel; latas; gar-
rafas; papelão; copo 
plástico; embalagens 
de leite; iogurte; maio-
nese; catchup; pasta de 
dente e isopor. Assesso-
ria de Imprensa – PMS

O Governo Municipal, 
através da Secretaria de 
Meio Ambiente promove 
desde o ano de 2013 o 
plantio de mudas em pra-
ças, ruas e logradouros 
públicos. Até o momento, 
mais de 20 locais foram 
preservados e recupera-
dos pelos funcionários da 
Secretaria de Meio Am-
biente.

“Preservar a natureza, 
cuidando das árvores e 
das praças é pensar no fu-
turo. Um futuro que que-
remos deixar para nossas 

crianças. Elas estão apren-
dendo que é importante 
cuidar das árvores e de 
toda a natureza”, pontua 
o Prefeito Municipal Bruno 
Cordeiro.

Este trabalho em longo 
prazo e sem fim irá contri-
buir para um clima agra-
dável na cidade. “Vamos 
realizando as atividades 
de forma contínua dentro 
de nossas limitações, para 
que possamos contribuir 
com a arborização da ci-
dade para que no futuro 
nossos descendentes usu-

fruam de uma cidade mui-
to mais verde e agradável”, 
explica o secretário de 
Meio Ambiente Maurício 
Marques Scalon.

Toda realização para 
o bem, só dá fruto, se for 
construída com parcerias e 
em trabalho conjunto. Por-
tanto, é assim que todo o 
plantio de muda acontece 
em Sacramento, “temos 
como principal parceria, o 
cidadão! Ele que nos au-
xilia no cuidado, e prote-
ge nossas mudas. Afinal é 

na praça do seu bairro, ou 
na sua rua que realizamos 
nosso trabalho”, conta Os-
car Justino Diretor Geral 
da Secretária de Meio Am-
biente.

Todo morador de Sa-
cramento que queira plan-
tar sua muda através de 
doação da Secretaria de 
Meio Ambiente, é só en-
trar em contato pelo tele-
fone 3351-1755 no perío-
do da tarde. 
Assessoria de Imprensa 
– PMS
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Festa do trabalhador é realizada com 
sucesso em Sacramento 

No dia do trabalhador, Prefeitura promoveu tradicional cavalgada e festividade no Parque 
de Exposições Hugo Rodrigues da Cunha, com direito a shows sertanejo e pagode

No dia 1º de Maio, os moradores de Sa-
cramento acompanharam a tradicio-
nal cavalgada que teve nesta edição 
mais de 1.200 cavaleiros. A festa con-

tinuou no parque de exposições, com entrega 
de patrulhas mecanizadas e shows regionais.

O secretário de Agronegócio Joaquim Rosa Pi-
nheiro, ficou satisfeito com a participação da 
população, “ver tanta gente na rua para pres-
tigiar as comitivas é o que nos move para rea-
lizar a festa. Agradeço as parcerias, que foram 
fundamentais para o sucesso do evento, tanto 
no desfile quanto no parque de exposições”, 
disse. Após a cavalgada, o Prefeito Municipal 
Bruno Cordeiro, o secretário Joaquim Rosa 
Pinheiro e o presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Sacramento Hermógenes 
Ribeiro fizeram à entrega de patrulhas mecani-
zadas para comunidades rurais. 

Para o Prefeito Municipal esta ação é valorizar 
o produtor rural, “nosso governo já entregou 
pontes de concreto, promove a manutenção 
das estradas. Agora promove a valorização 
do homem do campo, através de patrulhas e 
implementos, pois são estes maquinários que 
irão contribuir no trabalho do dia a dia”, dis-
cursou.

Durante o período da tarde, no parque de ex-
posições, quatro entidades de Sacramento 
montaram suas barracas, “participar foi muito 
positivo para nossa instituição. Primeiro que 
as barracas eram todas de instituições. Para 
nós da APAE o público foi bom, o horário foi 
adequado. Com a colaboração da sociedade, 
do poder público e funcionários a arrecadação 
financeira foi muito boa”, garantiu a Presidente 
da APAE, Cibele Magnabosco. Juntamente com 
a APAE estiveram as entidades, Lar São Vicente 
de Paulo (Asilo) Terno de Gongada (Guarda de 
São Benedito e Nossa Senhora do Rosário) e 
Santa Casa de Misericórdia de Sacramento.

A festa foi para o povo de sacramento e prin-
cipalmente para ajudar nossas instituições 
filantrópicas, “mais uma vez nosso governo 
teve a oportunidade de auxiliar as entidades, 
proporcionando a cada uma das quatro parti-
cipantes, arrecadarem um dinheiro extra para 
as despesas, esse ano foi mais uma vez um 
sucesso, e aquela pratica antiga do secretário, 
vender espaço e bebidas para as instituições 
foi abolida nesta administração. Transparên-
cia, honestidade e lisura, tem que aparecer em 
nossos atos do cotidiano e não só em momen-
tos políticos”, pontuou o secretário de governo 
Adriano Magnabosco.

Fechando o dia primeiro de maio, em Sacra-
mento, a Prefeitura em parceria promoveu 
uma tarde de shows regionais, com a dupla 
Arilson Campos e Dener, o cantor Vinícius Vio-
leiro e Felipe e Banda – samba e pagode. As-
sessoria de Imprensa - PMS
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Com apenas 13 anos de 
idade e um profissionalismo 
à toda prova, Giovana Dutra 
Berzoti é a maior revelação de 
Araxá em natação. Nos dias 
7, 8 e 9 de maio  ela esteve 
em Belo Horizonte no Minas 
Tênis Clube, participando do 
Torneio Sudeste de Natação. 
Um torneio de nível técnico 
muito alto, onde estiveram 
40 equipes envolvendo mais 
de 370 atletas de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Espirito Santo. Embora o fa-
voritismo fosse para a nada-
dora Isabela Stuart do Minas 
Tênis,  prevaleceu a garra e o 
desempenho da araxaense. 
Giovana sagrou-se campeã 
nos 100 mts, nado livre, com 
uma atuação impecável re-
cuperando no finalzinho em 

Fiel aos compromissos 
sociais praticados pelo Rotary 
em todo o mundo, a diretoria 
do Rotary Club de Araxá Norte 
Distrito 4770, realizou na ma-
nhã do último dia 26 de abril, 
uma série de atividades para 
comemorar os 35 anos da en-
tidade em Araxá e os 110 anos 
do Rotary Club Internacional. 

A primeira atividade do 
dia aconteceu às 7h30 quan-
do foi inaugurado o Marco 
Rotário, instalado na primeira 
rotatória da Avenida Ítalo Ros. 

Após o café da manhã, 
servido na sede social do Clu-
be às 8h30, os convidados pu-
deram acompanhar palestra 

sobre Educação Ambiental e 
Qualidade de Vida, proferida 
pela ambientalista Antonio 
Geraldo Alves Ribeiro, mais 
conhecido como Gere. Ainda 
com objetivos de contribuir 
com o respeito ao meio am-
biente, por volta das 10h30 
os organizadores realizaram 
com os convidados um Pit 
Stop Educativo com o tema 
“O Uso Racional da Água”. 

Durante as festividades a 
diretoria do Rotary fez agra-
decimentos especiais a todos 
os rotarianos e parceiros que 
vêm ao longo dos últimos 
35 anos contribuindo com a 
busca incansável de melho-

ria da qualidade de vida da 
população. O sócio-fundador 
da entidade, José Lázaro de 
Oliveira França encerrou as 
apresentações destacando 
os relevantes serviços presta-
dos e as expectativas para o 
futuro. Encerrando as come-
morações, o Presidente Elmo 
Itamar de Almeida, convidou 
todos presentes, para o mo-
mento de companheirismo, 
quando foi servido um deli-
cioso almoço, com muita des-
contração e confraternização.

O Rotary Club é uma orga-
nização civil sem fins lucrati-
vos, formado por profissionais 
de diversos setores e tem en-

Giovana Dutra Berzoti a mais nova revelação araxaense em natação

Rotary Club Araxá Norte comemora 35 anos

Depois da vitória espe-
tacular, Giovana seguiu para 
Ipatinga nos dias 16 e 17 p.p. 
e mais uma vez mostrou sua 
performance, vencendo mais 
2 provas: de 100 e 50 mts livre, 
sagrando se Campeã Estadual 
de Inverno recebendo o Trofeu 
José Mendes Junior. “ me pre-
parei para esse campeonato, 
estava leve e queria muito 
ser a melhor” palavras da jo-
vem atleta araxaense. Palavras 
que não deixam perceber as 
dificuldades enfrentadas pela 

atleta que foi surpreendida por 
uma forte gripe um dia antes 
de disputar suas duas provas 
mais importantes. Mesmo 
com 39 graus de febre não se 
deixou abater valendo-se de 
sua garra e determinação para 
se tornar a garota mais rápida 
da competição para a alegria 
de seu técnico e orgulho de 
sua familia principalmente de 
seus pais: Danusa Dutra e João 
Guilherme Berzoti.

“Treinamos até 4 horas 
por dia, estávamos focados 

NOVAMENTE VENCEDORA

uma das provas mais esperadas já que a Isa-
bela buscava sua segunda medalha de ouro, 

sendo entretanto “atropelada” por Giovana 
que surpreendeu a todos com sua vitória.

há 4 meses e não podíamos 
deixar uma gripe (ainda que 
muito forte) nos abater”. Fo-
ram as palavras do técnico 
Gregório, que treina  essa 
atleta de ouro de Araxá há 
mais de 4 anos através da 
Gregório Assessoria Esporti-
va que revela atletas a cada 
temporada a nivel de Brasil.

Giovana tem o patrocínio 
da CBMM que irá patrocinar a 
atleta no brasileiro de Belém/
PA no mês de junho e tem o 
apoio da Mergulho Sport Cen-
ter e Pica Pau Country Clube de 
Araguari . E a julgar pelo seu ta-
lento, fôlego e disposição, con-
tinuará por muito tempo essa 
brilhante trajetória.

Palestras e muita descontração celebram os bons serviços prestados à comunidade

tre os seus principais objetivos 
contribuir com o desenvolvi-
mento social, cultural e educa-
tivo da sociedade. Em virtude 
destes objetivos atualmente a 
entidade tem destacado entre 
as suas prioridades de ação, 
as questões ambientais, es-
pecialmente o desmatamento 
descontrolado. O Rotary Club 

é um clube de serviço interna-
cional, não tem características 
filantrópicas e em Araxá conta 
com três unidades, trabalhan-
do sempre com o objetivo de 
minimizar determinadas ca-
rências da comunidade. 

Principal lema do Ro-
tary: DAR DE SI, ANTES DE 
PENSAR EM SI.    

 Alegria no Podium 
em Belo Horizonte

Mais uma vitória 
em Ipatinga

Com o seu 
treinador 
Gregório.
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N
o dia 13 de 
maio se come-
mora no Bra-
sil a Abolição 

da Escravatura. O Dia da 
Abolição da Escravatura é 
comemorado no dia 13 de 
maio anualmente porque 
foi nessa data, em 1888, 
que foi sancionada a Lei 
Áurea, a lei que acabou 
com a escravatura no Bra-
sil. Quem assinou a lei da 
Abolição da Escravatura 
foi Dona Isabel, princesa 
imperial do Brasil. O Brasil 
foi o último país livre da 
América a abolir totalmen-
te a escravatura.

A escravatura foi prática 
comum no Brasil desde o 
período colonial até ao fim 

A vida dos negros brasileiros após a abolição

Após a abolição, a vida 
dos negros brasileiros 
continuou muito di-

fícil. O estado brasileiro não 
se preocupou em oferecer 
condições para que os ex-es-

cravos pudessem ser integra-
dos no mercado de trabalho 
formal e assalariado.  Muitos 
setores da elite brasileira con-
tinuaram com o preconceito. 
Prova disso, foi a preferência 

pela mão-de-obra europeia, 
que aumentou muito no Bra-
sil após a abolição. Portanto, 
a maioria dos  negros encon-
trou grandes dificuldades 
para conseguir empregos e 

manter uma vida com o míni-
mo de condições necessárias 
(moradia e educação princi-
palmente). Apesar de tudo 
isso, ao longo dos tempos 
as dificuldades foram sendo 

superadas e desta fusão de 
raças foi se formando uma 
grande integração cujos valo-
res, criaram raízes profundas 
proporcionando uma troca 
constante de conhecimentos 

e influências cujos resulta-
dos repercutem em todos os 
cantos de nosso Brasil como 
poderemos constatar neste 
texto  do mestre em História  
Tales Pinto:

Influência africana na cultura brasileira
Moleque, quiabo, fubá, caçu-
la e angu. Cachaça, dengoso, 
quitute, berimbau e maraca-
tu. Todas essas palavras do 
vocabulário brasileiro têm ori-
gem africana ou referem-se a 
alguma prática desenvolvida 
pelos africanos escravizados 
que vieram para o Brasil du-
rante o período colonial e im-
perial. Elas expressam a gran-
de influência africana que há 
na cultura brasileira.
A existência da escravidão 
no Brasil durante quase qua-
trocentos anos, além de ter 
constituído a base da econo-
mia material da sociedade 

brasileira, influenciou tam-
bém sua formação cultural. A 
miscigenação entre africanos, 
indígenas e europeus é a base 
da formação populacional do 
Brasil. Dessa forma, a matriz 
africana da sociedade tem 
uma influência cultural que 
vai além do vocabulário.
O fato de as escravas africa-
nas terem sido responsáveis 
pela cozinha dos engenhos, 
fazendas e casas-grandes do 
campo e da cidade permi-
tiu a difusão da influência 
africana na alimentação. 
São exemplos culinários da 
influência africana o vatapá, 

acarajé, pamonha, mugun-
zá, caruru, quiabo e chuchu. 
Temperos também foram 
trazidos da África, como pi-
mentas, o leite de coco e o 
azeite de dendê.
No aspecto religioso os afri-
canos buscaram sempre 
manter suas tradições de 
acordo com os locais de 
onde haviam saído do con-
tinente africano. Entretanto, 
a necessidade de aderirem 
ao catolicismo levou diversos 
grupos de africanos a mis-
turarem as religiões do con-
tinente africano com o cris-
tianismo europeu, processo 

conhecido como sincretismo 
religioso. São exemplos de 
participação religiosa africa-
na o candomblé, a umbanda, 
a quimbanda e o catimbó.
Algumas divindades religio-
sas africanas ligadas às forças 
da natureza ou a fatos do dia 
a dia foram aproximadas a 
personagens do catolicismo. 
Por exemplo, Iemanjá, que 
para alguns grupos étni-
cos africanos é a deusa das 
águas, no Brasil foi repre-
sentada por Nossa Senhora. 
Xangô, o senhor dos raios e 
tempestades, foi representa-
do por São Jerônimo.

Sites pesquisados:
http://www.escolakids.com/ 
http://www.calendarr.com/
http://www.suapesquisa.com/ 

https://sala19.wordpress.com 
http://www.jornallivre.com.br/ 

O samba, afoxé, maracatu, 
congada, lundu e a capoeira 
são exemplos da influência 
africana na música brasileira 
que permanecem até os dias 

atuais. A música popular ur-
bana no Brasil Imperial teve 
nos escravos que trabalha-
vam como barbeiros em Sal-
vador e Rio de Janeiro uma 

de suas mais ricas expres-
sões. Instrumentos como 
o tambor, atabaque, cuíca, 
alguns tipos de flauta, ma-
rimba e o berimbau também 

A prática da capoeira também é uma influência cultural africana

13 de maio - Abolição da Escra v atura  

do Império. A maior parte 
dos escravos era provenien-
te do continente africano, 
mas uma parte da popula-
ção indígena brasileira tam-
bém sofreu escravidão. Os 

Marco de liberdade comemorado entre lembranças de um passado sofrido e  um presente onde os costumes e 
superações se fundiram em uma grande troca de conhecimentos e de influências positivas.

Estátua da Princesa 
Isabel, esposta no Museu 

de Cera de Petrópolis.

escravos eram usados prin-
cipalmente na agricultura.

A Lei Áurea, que pre-
tendia acabar de forma 
definitiva com a escravidão 
no Brasil, foi precedida por 
uma série de outras leis, 
que foram começando a 
libertar os escravos e reti-
rar poderes aos fazendei-
ros, como a Lei Eusébio de 
Queirós (1850), a Lei do 
Ventre Livre (1871) e a Lei 
dos Sexagenários (1885) 
que beneficiava os negros 
de mais de 65 anos.

A Lei Áurea, que signi-
ficou a Abolição da Escra-
vatura, não foi consensual, 
porque significou uma “cri-
se nas lavouras” para os la-
tifundiários.

Foi em 13 de maio de 
1888, através da Lei Áurea, 
que liberdade total final-
mente foi alcançada pelos 
negros no Brasil.

http://escola.britannica.com.br/assembly/145908

Membros de um grupo de maracatu fazem uma apresentação dessa forma de 
folclore típica de Pernambuco, nas ruas de Recife, durante o Carnaval.

são heranças africanas que 
constituem parte da cultu-
ra brasileira.Cantos, como 
o jongo, ou danças, como a 
umbigada, são também ele-
mentos culturais provenien-
tes dos africanos.
Historiadores como João 
José Reis chegam a afirmar 
que essa cultura da diáspora 
negra, essa cultura dos afri-

canos saídos do continente, 
caracterizada pelo otimismo, 
pela coragem, musicalidade 
e ousadia estética e política, 
foi incomparável no contexto 
da chamada Civilização Oci-
dental. Como não foi fácil a 
vida em terras americanas, 
precisando lutar para sobre-
viver, a criação cultural “com 
a expressão de liberdade 

que a cultura negra possui” 
foi “um lutar dobrado” para 
imprimir na cultura brasileira 
sua influência. [1]
Nota:
[1] REIS, João José Reis. Re-
sistência Escrava na Bahia. 
“Poderemos brincar, folgar e 
cantar...”: o protesto escravo 
na América. Revista Afro-Á-
sia, nº 14, p. 107-108, 1983.

apoio cultural:

http://www.maxpressnet.com.br/e/iphan/Capoeira_Iphan.jpg
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Arap repassa litros de óleo doados no Show
da Terra da ExpoAraxá 2015

Foram recolhidos 4.600 litros do produto como ingresso de entrada no Parque de Exposições

Na noite desta terça feira (19), a 
Associação dos Ruralistas do Alto 
Paranaíba (Arap), representada 

por alguns diretores, fez a entrega para 
24 entidades dos litros de óleo arreca-
dados nesse ano, como ingresso de en-
trada para a Missa Sertaneja e Shows da 
Terra, na 41ª Exposição Agropecuária 
de Araxá (ExpoAraxá). A missa foi orga-
nizada pela 1ª dama da Arap, Darc Ávila.

O presidente da associação, José 
Eduardo de Ávila, ressaltou na ocasião, 
que esse é o papel social da Arap, já re-
alizado há muitos anos por várias dire-
toras. “É uma tradição que a Arap tem 
em realizar essa doação. É uma quan-
tia pequena, mas que já ajuda muito 
essas entidades de Araxá”, disse. Ao 
todo, foram recolhidos 4.600 litros de 
óleo e alguns alimentos.

Ainda na época da festa, 700 litros 
e os alimentos, que foram uma peque-
na quantidade, já foram repassados 
à Paróquia Sagrada Família, da qual o 
Parque de Exposições Agenor Lemos 
faz parte, para compor as cestas que 
são doadas pela Igreja. O Padre Már-
cio Andre, pároco da Sagrada Família, 

também é parceiro da festa na celebra-
ção da Missa Sertaneja.

Os outros 3.900 litros de óleo foram 
divididos entre 24 entidades assisten-
ciais:  Associação Evangélica Lar Ebenézer; 
Casa de Acolhimento  São Francisco de 
Assis; Casa do Bom Samaritano; Recanto 
do Idoso de São Vicente de Paula; Legião 
da Boa Vontade (LBV); Instituto Social La-
bor Fé e Amor; Obras Sociais Caminheiros 
do Bem; Obras Assistenciais Eurípedes 
Barsanulfo; Obras Assistenciais Roldão 
Fontes; Obras Assistenciais Allan Kardec 
Paz e Amor; Oratório Nossa Senhora 
Auxiliadora; Fazendinha Senhor Jesus; 
Serviços de Obras Sociais (SOS); Casa de 
Nazaré; Centro Educacional Infantil Vovó 
Sérgia; Instituto Educacional Gabriela 
Mistral; Associação de pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae); Obras Sociais Servos 
de Maria; Grupo Assistencial Esperança 
e Caridade (Gaec); Associação Obras As-
sistenciais Chico Xavier; Grupo Espírita da 
Amizade; Lar Santa Terezinha; Associação 
Obras Sociais Augusto Lima e Associação 
de Assistência da Santa Casa.

Ascom ExpoAraxá 2015
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Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis em Araxá

D. Marlene Maria Gou-
lart, natural de Araxá, 
poderia ser apenas 

mais uma dona de casa 
bem sucedida como esposa 
e mãe cumpridora de seus 
deveres, não fosse seu olhar 
mais profundo sobre a ca-
rências dos menos favoreci-
dos e uma vontade imensa 
de ajudar o próximo. Após a 
formação dos filhos ao invés 
de se acomodar ela passou a 
freqüentar o Centro Espirita 
Caminheiros do Bem , onde 
se apaixonou pela doutrina 
passando a ajudar em todos 
os trabalhos do Centro, in-
clusive na coleta e entrega 
de donativos como cestas 
básicas e serviço de forneci-
mento de sopas. E foi numa 
destas ocasiões exatamente 
em dezembro de 1998, que 
chamou sua atenção o olhar 

Brinquedos levados à sério

triste das crianças que acom-
panhavam os pais na fila da 
doação. Com uma infância 
difícil no passado, foi fácil 
para D. Marlene imaginar a 
dor daqueles pequeninos e 
concluir que, se os pais não 
conseguiam recursos para  a 
compra de alimentos seria 
quase impossível  destinar 

qualquer quantia para com-
prar brinquedos. A partir 
daquele momento, numa 
inspiração mediúnica, Dona 
Marlene se comprometeu 
consigo mesmo em empre-
ender uma jornada voltada 
para conseguir brinquedos 
através de doações de ami-
gos e ainda naquele natal de 
1998, conseguiu  a doação de 
400 brinquedos usados, com 
avarias mas que ela paciente-
mente conseguiu reformar e 
fazer a doação distribuída em 
4 Centros Espiritas de Araxá.  
Quantia que foi aumentada 
para 1000 brinquedos no 
ano seguinte e distribuídos 
a 8 Centros e fazendo com 
que D. Marlene nunca mais 
parasse o seu trabalho e sim 
fosse aprimorando seu gesto 
cada vez mais. Cada vez mais 
conhecida por seu traba-

lho, a obra foi transformada 
em uma ONG, recebendo o 
nome de Hospital de Brin-
quedos São Francisco de As-
sis e hoje recebe doações de 
brinquedos usados do mun-
do inteiro, já que seu feito 
já mereceu reportagens de 
grande ajuda, tanto de TV lo-
cal quanto de grandes redes 
como Globo Repórter, Jornal 
Nacional, Ana Maria Braga 
entre outros.

Atualmente  o H.B.S.F.A, 
ampliou consideravelmente 
o numero de arrecadações, 

tendo distribuído no ultimo 
Natal cerca de 12.000 ( doze 
mil) brinquedos para mais 
de 60 instituições espalha-
das pelo Brasil . Mas se as 
arrecadações aumentaram, 
aumentaram também os 
necessitados, os serviços de 
concertos a ser realizados e 
a mão de obra empreendi-
da para tornar isso possível. 
Na casa de D. Marlene hoje, 
quase não se vê um espaço 
de piso ou parede, inclusive 
nos corredores e áreas de 
serviço. Todos tomados pelo 
amontoado de brinquedos 
que vão chegando e sendo 
distribuídos por todos os can-
tos possíveis. Em relação ao 
volume de trabalho a equipe 
de apoio com que ela conta 
é bastante reduzida. Mas D. 
Marlene entende que nem 
existe espaço para acomodar 
mais gente e por isso,  mui-
tos dos serviços são levados 
para casa por voluntárias. Si-
tuação essa que conduziu D. 
Marlene a sonhar com uma 
sede própria o que já está 

em seu projeto para esse ano 
de 2015. O terreno da sede 
já existe e fica na Rua José 
Vieira Dornelas, no Bairro 
Armando Santos e terá além 
da reciclagem de brinque-
dos, uma sala de informática 
para crianças carentes, uma 
biblioteca ( já montada) com 
aproximadamente 500 livros, 
evangelização, distribuição 
de sopa, armazenagem de 
cestas básicas para o Vale do 
Jequitinhonha, onde no ano 
de 2013 foram direcionadas 
1100 cestas e toneladas de 

roupas. Ainda dentro do so-
nho de Dona Marlene está a 
formação de um coral infan-
til. Sonho esse que para ser 
alcançado precisa continu-
ar contando sempre com a 
ajuda de quantos puderem 
ajudar porque muito ainda 
existe para ser feito. Em 2014 
o Hospital de Brinquedos São 
Francisco de Assis foi agracia-
do com a medalha comenda 
da paz Chico Xavier.

Um sonho eterno
Sonhos como esse de D. 

Marlene  nunca terminam 
porque estão sempre desco-
brindo mais  e mais formas 
de ajudar e pessoas que pre-
cisam de ajuda. E por isso 
mesmo precisam continuar 
sempre contando com a aju-
da de voluntários que imbu-
ídos de amor, de conscienti-
zação e da vontade de servir  
venham se juntar ao projeto 
de alguma forma construtiva. 
Para aqueles que sentirem 
essa vontade apresentamos 
abaixo  todos os meios de 
contribuição para com esse 

trabalho exemplar desenvol-
vido em Araxá. Nossa suges-
tão é que procurem conhe-
cer de perto tudo o que foi 
colocado nessa matéria, pois 
temos certeza de que a obra 
falará por si.

BAZAR EM SETEMBRO:  
26 e 27 de setembro, Quan-
do Hospital de Brinquedos 
realizará seu tradicional 
bazar no Clube Araxá, cuja 
renda é toda revertida em 
prol da construção da sede 
e suas atividades. Para que o 
mesmo possa acontecer com 
sucesso D. Marlene já está na 
luta pelas doações para esse 
bazar desde já. As doações 
podem ser direcionadas para 
o endereço abaixo ou infor-
madas que o Hospital fará a 
coleta. É bom lembrar que o 
ideal é que as doações para 
o Bazar, estejam em boas 
condições de uso, já que pe-
ças rasgadas  ou danificadas 
necessitariam de um tem-
po para restauração que as 
voluntárias não possuem, 
uma vez que este tempo é 
dispendido para os brinque-
dos.
CONTATOS DO HOSPITAL DE 

BRINQUEDOS SÃO FRAN-
CISCO DE ASSIS:

Rua Santa Rita,176 – centro 
Araxá MG.

Tel: 34.3661.1777 – Cel: 
34.9921.6006.

Site: WWW.hospitalde-
brinquedossfrnciscodeassi.

blogspot.com 
Email: hospitalbrinque-
dos1998@hotmail.com 

Para Doações:
Banco 104 – Caixa Econo-
mica Federal – agencia: 
0097 – Conta Poupan-

ça:30141.9 op.013 – CGC: 
15.387.643/0001 – 07.
Para que as instituições 

interessadas possam rece-
ber brinquedos do Hospital 
de Brinquedos São Francisco 
de Assis, é necessário entrar 
em contato antecipadamen-
te, eviar uma lista com a 
quantidade de crianças, ida-
de e sexo. As doações serão 
enviadas pelo correio, por 
ônibus ou com recursos das 
instituições agraciadas.  
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