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O  passado e o presente a serviço do futuro.  
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Modelo araxaense 
desfilando na  India

Deputado Bosco é eleito presidente 
da Comissão de Cultura da ALMG

Projeto TRI CICLO acontece em março
Quarta edição foi iniciada em Sacramento e 

promete muitas novidades em Araxá.

AMPLIANDO FRONTEIRAS Ela começou a desfi-
lar aos 8 anos de idade em 
Araxá, e o que parecia uma 
brincadeira, com o apoio 
da família, transformou-
se em uma profissão que 
levou a jovem Fernanda a 
diversas passarelas brasilei-

ras. Depois de 3 anos afas-
tada ela retorna com força 
total e segue para o exterior 
em busca de seus sonhos. 
Leia essa e outras noticias 
na coluna Comentários 
sem Fronteiras nas pági-
nas 04 e 05

Resultando num cir-
cuito de espetáculos e ofi-
cinas em quatro segmen-
tos: circo, dança, música 
e teatro, toda uma pro-
gramação gratuita. E com 
um cronograma eclético o 
TRI CICLO tem como di-
retora geral, Lívia Ferolla, 
profissional com vasta ex-
periência em prospecção 
de mercados e projetos 
na área sociocultural;  e 
como diretora artística, 
Cynthia Rocha Verçosa, 
que atuou na direção do 
Teatro Municipal de Ara-
xá durante dois anos, pe-
ríodo em que oitenta mil 
pessoas passaram pelo 
local assistindo à espetá-
culos, é também artista 
plástica e arteducado-
ra;  além dos produtores 
e artistas que preparam 

a quarta temporada do 
projeto. As atrações per-

correrão palcos de Araxá, 
Uberaba, Sacramento e 

Salitre de Minas... saiba 
mais na página 07.

um lugar bom de se viver e 
pronto para receber turis-
tas que saibam valorizar o 
meio ambiente, a tranqüi-
lidade e exuberância que 
natureza reserva aos que 
ali aportam. Enquanto a 
preocupação em todo o 
pais é o racionamento de 
água, Tapira transborda o 

precioso liquido em forma 
de belíssimas cachoeiras 
em cenários paradisíacos. 
 De forma especial quere-
mos agradecer à Arlete Va-
leriano e a Luciene Rosa da 
Revista Galeria Rural cujas 
assessorias foram funda-
mentais para o inicio dessa 
nossa jornada e o fortaleci-
mento de contatos que nos 
permitiram colocar nosso 
jornal a serviço de toda 
a comunidade tapirense,  
sem distinções e com o ob-
jetivo principal de ser um 
elo de união para todos. 
Nas páginas 08 e 09 des-
ta edição o leitor confere 
algumas matérias já pro-
duzidas em Tapira cuja 
população passa a contar 
com o EXEMPPLAR na 
divulgação e promoção de 
seus valores.

A partir desta edição, o 
EXEMPPLAR amplia suas 
fronteiras de circulação, 
promovendo o intercambio 
de informações e divulgan-
do os valores e necessidades 
de nossa região passando a 
circular em mais 2 munici-
pios importantes.

CiRCuLANdo EM 
PERdiZES

Já nessa edição, o leitor da 
cidade de Perdizes poderá 
encontrar matérias de seu 
interesse onde nosso con-
vívio sempre foi de muita 
harmonia e integração. E 
partir de agora toda a po-
pulação poderá contar com 
um espaço aberto a todas as 
iniciativas construtivas e de 
atividades que possam con-
tribuir para o crescimento e 
desenvolvimento coletivo. 
Seja na arte, no esporte ci-
dadania ou simplesmente 
nos registros sociais do dia 
a dia, estaremos sempre de 
páginas abertas para di-
vulgar assuntos que refli-
tam com clareza a essência 
principal de nosso slogan 
“o passado e o presente a 
serviço do futuro”. O que 
nos dará a oportunidade de 
revivermos e convivermos 
com pessoas cuja contribui-
ção ao longo dos tempos ti-

veram papel importante na 
soma das conquistas e do 
progresso da cidade. Leiam 
mais na página 06.

CiRCuLANdo EM 
TAPiRA

O Jornal EXEMPPLAR  
começa a circular também, 
na vizinha e acolhedora 
cidade de Tapira. Em visi-
ta feita aquele município 
para tratar de detalhes re-
ferentes à nossa entrada 
naquela promissora cida-
de,  pudemos perceber um 
grande diferencial e poten-
cial na qualidade de vida 
de seus moradores que de 
forma consciente mescla 
seu desenvolvimento com 
a preservação de seus va-
lores turísticos, culturais e 
naturais, fazendo de Tapira 

Durante a tarde do dia 24, 
a Comissão de Cultura da 
ALMG, formada pelos depu-
tados: Bosco, Cristina Correa, 
Thiago Cota, Ione Pinheiro e 
Wander Borges, realizou reu-
nião para definir o presidente, 
o vice-presidente e também 
fixar horários e dias para as 
reuniões ordinárias. O depu-
tado Bosco foi eleito por una-
nimidade presidente da co-
missão e a deputada Cristina 
Corrêa, vice-presidente. Ficou 
determinado também que as 
reuniões ordinárias ocorrerão 
todas as quartas-feiras, às 16h.
Em seu primeiro discur-
so como presidente, Bosco 
agradeceu a confiança de to-

dos os membros efetivos da 
comissão, abordou questões 
pertinentes ao patrimônio 
histórico e a diversidade da 
cultura mineira e afirmou a 
necessidade de ações para ela 
ser tratada, tanto em âmbito 
federal, estadual ou municipal, 
como Política Pública, com 
orçamento próprio e suficien-
te para sua manutenção e apri-
moramento. “Um povo sem 
cultura é um povo que não 
existe”, afirmou o parlamentar. 
Bosco também já havia presi-
dido a Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia em seu 
primeiro mandato, experiên-
cia que têm muito a contribuir 
neste novo trabalho.

Um povo sem cultura é um 
povo que não existe.“ “

Cadu Assalin/SP
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Tenho pensado muito 
sobre como gerir e desen-
volver uma cidade brasileira 
alinhando a política e a ges-
tão, apesar da prisão onde 
os prefeitos estão coloca-
dos. Não pense que exage-
ro no termo, porque prefei-
tos são pressionados pelo 
partido deles, Ministério 
Público, Tribunal de Contas, 
Câmara, Judiciário, servido-
res, conselhos municipais, 
imprensa e por uma par-
cela canalha da população 
que deseja viver às custas 
do Estado. É uma máquina 
de moer carne!Prefeitos 
também são asfixiados por 
algumas leis estúpidas que 
impõem, por exemplo, 
aumentos indesejáveis de 
quadros e de custos sem 
necessidade evidente nos 
seus municípios. Como 
ajudá-los? Para começar, 
vamos entender o proble-
ma listando as pedras mais 
típicas no caminho do exe-
cutivo municipal:
1. Há gente demais, 
tanto servidores de carreira 
quanto cargos em comissão;
2. A palavra PRO-
DUTIVIDADE é proibida. Os 
gestores da Prefeitura, em 
qualquer nível, querem in-
variavelmente mais gente;
3. As Prefeituras 
possuem patrimônio ma-
terial desproporcional aos 
seus orçamentos e a conse-
quência é previsível: o patri-
mônio público deteriora;
4. Existem mitos so-
prados por ignorantes nos 
ouvidos dos prefeitos que 
inibem cruelmente a boa 
tomada de decisão e colo-
cam todos os assuntos no 
nebuloso “âmbito político”;
5. Prefeitos preci-
sariam aumentar todos os 
custos internos se atendes-
sem a todas demandas de 
servidores e secretários. 
Precisariam também inves-
tir, atendendo as necessi-
dades da cidade e não de-
veriam aumentar impostos, 
sendo pressionados para 
isto por toda a população. 

Obviamente esta é a equa-
ção da LOUCURA! O Prefei-
to deverá aumentar investi-
mentos, custos e despesas, 
reduzir impostos e taxas, 
não diminuir pessoal e fazer 
todo mundo feliz;
6. Alguns patrimô-
nios públicos, que deveriam 
ser vendidos conforme qual-
quer cartilha básica da boa 
gestão, são considerados 
de “inestimável valor sen-
timental pela população”, 
que paradoxalmente não 
ajuda a prefeitura a tomar 
conta destes patrimônios.
7. O Estado é inca-
paz tecnicamente de res-
ponder ao Governo e a re-
eleição quase sempre está 
seriamente ameaçada;
8. Formam-se algu-
mas corporações internas, 
caracterizadas por identida-
de própria e busca de vanta-
gens, sem considerar o todo;
9. A luta na Câmara 
Municipal por vezes é de-
sumana. Alguns vereadores 
sentem-se à vontade para 
exigir tudo dos prefeitos 
e posar como defensores 
quixotescos do povo.  São 
os demagogos de sempre, 
figuras nocivas e que rejei-
tam a civilização;
10. Prefeitos vivem 
o paradoxo da demência: 
dirigem uma organização 
em um sistema financeiro 
capitalista onde boa par-
te da comunidade exige 
mentalidade “comunista-
demagógica”, algo incom-
preensível até mesmo para 
mentes brilhantes. Talvez 
nem Marx, Stalin ou Grams-
ci, embora fora e longe do 
meu conceito de “mentes 
brilhantes”, entendessem a 
equação. 

A consequência é que 
não temos uma cidade 
sequer no país de “classe 
mundial”. A tarefa do pre-
feito, em uma dedução 
simples, é dura demais e 
sozinho ou somente com 
seus secretários é inviável. 
Apesar disto, como a única 
alternativa de que não dis-

pomos é a desistência de 
construir uma civilização 
mais avançada para nossos 
descendentes, proponho 
ações simples e com resul-
tados inquestionáveis:
1. O prefeito pre-
cisa definir “uma causa”, 
uma “visão” para a cidade 
e que seja capaz de MOBI-
LIZAR a parte decente da 
sociedade. Gente boa atrai 
gente boa, enquanto gente 
ruim atrai gente ruim. Há 
homens e mulheres espe-
ciais em todos os segmen-
tos e em todas as cidades. 
Precisamos encontrá-los, 
apresentar nosso sonho 
e trazê-los para junto de 
nós. Por exemplo, se preci-
sarmos pintar uma escola, 
os pais pintam no final de 
semana. Ganham reconhe-
cimento público e os filhos 
começam a entender o que 
é o amor pelo trabalho e 
pelo bem comum. Criamos 
filantropos e não sangues-
sugas. Nossos prefeitos não 
precisam ser os pais de nin-
guém. Este vício vem lá de 
longe, da época de Getúlio 
Vargas, o chamado “pai dos 
pobres”. Queremos apenas 
cidadãos, não queremos 
nem pais nem pobres. Estas 
ações fundamentadas na 
decência e na boa vontade 
gerarão para um prefeito o 
marketing positivo, limpo e 
honesto de que ele neces-
sita para não depender de 
vampiros para implantar 
seus projetos e legitima-
mente se reeleger. Quem 
conseguir esta mobilização 
da parte boa da população, 
será imbatível.
2. Prefeitos devem 
entender que precisam tra-
zer para junto deles as men-
tes mais brilhantes das suas 
cidades e de fora delas. Pre-
cisam estimular o trabalho 
voluntário, trazer gente de 
boa vontade para auxiliar a 
Prefeitura da mesma forma 
que as pessoas fazem nas 
igrejas e nas comunidades 
desenvolvidas.
3. A gestão mais 

moderna do mundo dis-
põe de muitas ferramentas 
e implantá-las é um dever. 
Gestão moderna em nos-
sas prefeituras significa o 
uso de indicadores, planos 
de ação, técnicas de plane-
jamento estratégico, pro-
cessos, padronização, fluxo 
de caixa, liderança, RH, ma-
triz de risco etc. Estimo que 
99% de nossas Prefeituras 
tenham sistemas de ge-
renciamento atrasados em 
mais de 50 anos.
4. Fazer grupos de 
melhoria contínua (Kaizen) 
nas prefeituras. Espalhar as 
boas práticas de gestão. Im-
plantar os 5 S nas cidades. 
Reduzir desperdícios. Au-
mentar receitas de forma 
equilibrada. Além dos be-
nefícios naturais destas fer-
ramentas, MOBILIZAÇÃO e 
EDUCAÇÃO vêm juntas. Isto 
também significa treinar 
em cascata. Uns vão trei-
nando os outros. E é impor-
tante também descobrir os 
inúmeros talentos, por ve-
zes adormecidos, que estão 
nas fileiras dos servidores 
públicos, gente de valor e 
que entende a grandeza de 
prestar serviços para uma 
cidade. Há muitas destas 
pessoas e nós precisamos 
buscá-las e integrá-las ao 
trabalho, uma a uma. Em 
meus trabalhos no Tribunal 
de Contas RS e nas Prefeitu-
ras de Gramado, Guarare-
ma (SP), Bento Gonçalves 
e Canela encontrei alguns 
profissionais que poderiam 
trabalhar nas mais exigen-
tes empresas privadas do 
mundo.

Temos um número 
maior de obstáculos para 
remover do que na iniciativa 
privada, mas a tarefa está 
longe de ser impossível.

O próximo passo? Trans-
forme este texto em um pla-
no de ação e vá em frente.

Paulo Ricardo Mubarack
(51) 81 82 71 12
mubarack@terra.com.br 
www.mubarack.com.br
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O DESAFIO DE GERIR UMA CIDADE BRASILEIRA Do Imperador e o 
aprendizadoPaulo Ricardo Mubarack

(Publicado com autorização do autor)
Stefan Salej

Ninguém é de ferro e, no 
meio de muita tensão, stress e 
preocupações, assistir novela 
não é exatamente ler um livro 
de Slavoj Zizek, filósofo euro-
peu em moda hoje, mas não 
deixa de ser uma boa diver-
são. Mesmo sendo empresá-
rio ou empreendedor, não cai 
a coroa da sabedoria se você 
assistir a novela e souber se 
divertir e mais: aprender. Pri-
meiro que as novelas brasilei-
ras são da mais alta qualidade 
visual e apreciadas como cul-
tura brasileira no mundo intei-
ro. Não tem nenhum produto 
brasileiro que atinja tantos pa-
íses como as novelas. Avenida 
Brasil foi vendida para mais de 
140 países que assim viram 
como é o Brasil e quiçá ouvi-
ram falar o nosso português.

Em segundo lugar, por-
que não tem novela brasileira 
que não fale de empresa, de 
empresário e de negócios. 
Na maioria das vezes fala 
mal, apresenta uma realida-
de empresarial que só existe 
na novela, e quase sempre 
o empresário ou empresária 
é vilão. E mostra as relações 
empresariais através de uma 
ótica que o povo adora, mas 
que está  longe de ser a rea-
lidade de cada dia e de todos 
os dias dos empresários no 
Brasil. Ou não?

O último sucesso da TV 
Globo, Império, está mais per-
to  de Minas do que os outros. 
Mostra uma empresa que 
“mexe” com pedras preciosas, 
transformando-as em jóias, 
e com comércio ilegal,  enri-
quecendo uma família que 
fica destroçada com tramas 
de todos os tipos. Mas, ficam 
patente o exercício ilegal de 
negócios, vendas e compras  
com ou sem notas, contas 
em bancos suíços à margem 
da  legalidade com acesso 
facílimo, e mais uma gestão 

complexa e difícil de uma 
empresa familiar. Empresa 
onde a família participa, filho 
rouba funcionários, pai se fin-
ge de morto, um misterioso 
Maurilio investe na empresa 
e procura ao mesmo tempo a 
sua destruição e mais e mais. 
Tramas e traumas, brigas e 
confusões, e a empresa como 
fica? Dificuldade financeira, 
funcionários sem receber 
salários em tempo e questio-
nando a lealdade da empresa 
com eles, esquecendo o verso 
da medalha.

Mas não é só o Império 
que existe nesta história. 
Tem mais o cabeleireiro, mi-
cro empresário que adminis-
tra seu salão como a maioria 
dos seus colegas. Informal-
mente. E o restaurante Enri-
co que passou ser a chama-
do de Vicente, onde os dois 
chefs motivam a equipe de 
uma forma interessante e  
teve a muito comum denún-
cia falsa de higiene. Aliás, 
essa é a história verdadeira 
que foi inserida na novela.

Não deixam de ser inte-
ressantes outras personagens 
como Antoninho, com a escola 
de samba, e o dono do bote-
quim com comida nordestina. 
Mas, também as novas rela-
ções,tais como a maneira de 
tratar os “diferentes”,  como 
os homossexuais e o seu papel 
na sociedade e nas empresas, 
devem ser observadas com  
atenção. Em resumo, há de 
tudo, inclusive o discurso im-
pressionante da Cristina quan-
do se forma em administração 
de empresas após ser dona de 
box no camelódromo. E a his-
tória do pintor doente e a sua 
exploração.

Em resumo, preste aten-
ção e se divirta. Você pode 
apreender muito. A fantasia 
às vezes está mais perto de 
realidade que você acredita.

Stefan Salej é empresá-
rio, formado em administra-
ção de empresas, pós gra-
duado em Ciência Politica 
e Marketing Internacional, 
professor universitário, pa-
lestrante e autor de artigos e 
publicações no Brasil.

JoRnAL EXEMPPLAR
agilizza2@gmail.com
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Transparencia, agilidade
e conhecimento

Deputado Bosco visitou as obras 
do Hospital Santa Casa de Araxá

Elétrica residencial, predial e comercial – Hidráulica – 
Limpeza de pisos e obras – Jardinagem – Manutenções 

– Prestação de Serviços – Marido de aluguel.

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

•	 Elétrica;
•	 Hidráulica;
•	 Variedades.

Na mostragem de seus 
80 dias de administração, o 
prefeito de Araxá, Dr. Ara-
cely de Paula e a vice Lidia 
Jordão, demonstraram que 
sua administração vai atuar 
com total transparência para 
a comunidade deixando bem 
claro cada passo das etapas 
a ser empreendidas. Ficou 
bem claro também a agilida-

de de suas ações na medida 
em que em sintonia perfeita 
com a CBMM, já conseguiu 
grandes investimentos da 
empresa em prol da cidade 
como os projetos dos via-
dutos, a construção de um 
deles e a viabilização do PAM 
dentro de normas adequa-
das ao bom atendimento da 
população. Conhecimento 

político e pessoal sobre as 
necessidades de Araxá é algo 
que o Dr. Aracely possui de 
sobra e por isso o que se vis-
lumbra são realmente novos 
tempos para todos. Lidia por 
sua vez, vem desenvolvendo 
um trabalho já bastante elo-
giado na área da saúde o que 
só reforça as expectativas das 
melhorias esperadas.

O Deputado Bosco 
(PTdoB) esteve na última 
segunda-feira (23), acom-
panhado pelo provedor Dr. 
Kleber Valeriano, o dire-
tor tesoureiro, Sr. Antônio 
Nogueira, a diretora admi-
nistrativa e financeira Sra. 
Diana Dutra, nas obras de 
construção civil do prédio 
de quatro andares ane-
xo ao Hospital Santa Casa 
de Misericórdia de Araxá, 
onde será instalada a nova 
UTI adulta, o bloco de qui-
mioterapia, 25 novos apar-
tamentos de internação e 

futuramente o CND (Centro 
de Desenvolvimento Nutri-
cional) e desinfecção.

O bloco da nova UTI 
adulta já se encontra em 
fase final de construção e vai 
dispor de 18 leitos normais 
e dois isolados, números 
que representam aumento 
dobrado em relação à an-
terior. Após a total conclu-
são das obras da UTI adulto 
neste novo local, será pos-
sível a implantação da tão 
aguardada UTI neonatal. 
Através de ação do Deputa-
do Bosco junto ao Governo 
do Estado, a Sta Casa já foi 
contemplada com recurso 
de R$170.000,00 para a ins-
talação da nova UTI adulto e 
R$1.380.000,00 para equi-
par a UTI Neonatal.

Durante a vista, o pro-
vedor Dr. Kleber Valeriano 
ressaltou e agradeceu o 
grande empenho do Depu-
tado Bosco na viabilização 

destes novos empreendi-
mentos da Sta Casa (UTI ne-
onatal e ampliação da UTI 
adulta) e ressaltou a impor-
tância da destinação do re-
curso pelo parlamentar no 
valor de R$100.000,00 fun-
damentais para a compra 
de equipamentos mobiliá-
rios para os apartamentos 
de internação já existentes 
e que estão sendo revita-
lizados com a parceria da 
iniciativa privada.

Fiquei satisfeito com 
o andamento e qualidade 
com que a obra está sendo 
edificada e na oportuni-
dade quero cumprimen-
tar também a direção do 
hospital, pela otimização 
dos recursos viabilizados 
para este investimento e 
melhorias tão necessários 
para o bom andamento 
dos trabalhos da nossa 
Santa Casa.

Datas comemorativas De março:
02 · Dia Nacional do Turismo 
02 . Dia da Oração 
03 · Dia do Meteorologista 
05 · Dia do Filatelista Brasileiro 
07 · Dia do Fuzileiros Navais 
08 · Dia Internacional da Mulher 
08 · Dia da criação da Casa da Moeda do Brasil 
10 · Dia do Telefone 
10 - Dia do Sogro 
12 - Aniversário de Recife (470 anos) e Olinda (472 anos) 
12 · Dia do bibliotecário 14 · Dia do Vendedor de Livros 
14 · Dia Nacional da Poesia  
14 · Dia dos Animais 
15 · Dia da Escola 
15 · Dia Mundial do Consumidor 
19 · Dia de São José  
19 · Dia do Carpinteiro 
19 · Dia do Marceneiro20 . dia do contador de Histórias 
21 · Dia Universal do Teatro 
21 · Dia Internacional Contra a Discriminação Racial  
21 . Dia Universal do Teatro 
21 . Dia internacional da síndrome de down. 
22 . Dia Mundial da Água 
23 · Dia Mundial da Meteorologia 
26 · Dia do Cacau 
27 · Dia do Circo 
28 · Dia do Diagramador 
28 · Revisor 
30 . Dia Mundial da Juventude 
31 · Dia da Integração Nacional 
31 · Dia da Saúde e Nutrição  
31 . Aniversário do Golpe Militar – 1964

Voltarão as escuras andorinhas em teu balcão seus ninhos a 
pendurar, e outra vez com a asa em seus cristais brincando 
chamarão; mas aquelas que o vôo refreavam tua formosura e minha 
felicidade ao contemplar, aquelas que aprenderam nossos nomes...
Essas... não voltarão!
 
Voltarão as densas madressilvas de teu jardim os muros a 
escalar,e outra vez na tarde, ainda mais formosas,
suas flores se abrirão;porém aquelas, coalhadas de orvalho cujas 
gotas olhávamos tremer e cair, como lágrimas do dia...
Essas... não voltarão!

Voltarão do amor em teus ouvidos as palavras ardentes a soar; teu 
coração de seu profundo sono talvez despertará; porém mudo e 
absorto e de joelhos, como se adora a Deus ante seu altar, como eu 
te quis... desengana-te, assim não te quererão! Jamais.

As Andorinhas (Las Golondrinas)
Tradução do original de Gustavo Adolfo Becquer

Publicado a pedido de nosso leitor Antônio Prado 
em homenagem ao dia da Poesia.
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Ela tem a arte nas veias, no 
sangue e agora mostra a arte na 

pele através do trabalho de outra 
grande artista, a fotografa Carla 
Mesquita. Falamos da talentosa 
e competente Cynthia Verçosa 

que retorna com toda força com 
Triciclo Espetáculo  a partir de 
março para a alegria de todos 
os que amam as artes. Musica, 

dança e espetáculos de alto 
nível e totalmente de graça para 

a população. Leia mais sobre o 
assunto na página.... desta edição.

Cynthia Verçosa sempre 
surpreendendo... 

Quando essa edição sair às ruas, a jovem Fernanda Cecilio 
Trindade (foto), araxaense, filha de Jair Cecilio dos Reis e 

Celia Aparecida Gondim dos Reis, já estará bem distante 
pelas passarelas de Mumbai na India, onde começa sua 
primeira temporada internacional por um período de  03 

meses,para depois seguir desfilando pela ASIA através 
de sua atual Agencia a  VMM dos bookers Daniel Tre-
visan e Kelly Flavia. Emocionada ela nos fala do apoio 
constante da família, sem o qual não teria prosseguido 
na carreira  e de muita luta para conquistar um espaço 
neste mercado tão disputado. Hoje, Fernanda reúne 

em seu curriculum o vinculo com as agencias Mega 
Model e WR Modelo espalhadas pelo Brasil e trabalhos de 
grande porte,com pessoas renomadas do mercado da 
moda, incluindo comerciais, fotos e desfiles. Além disso 

foi a quarta colocada no  Miss Uberlandia em 2013 
e uma das 100 finalistas no Miss Minas Gerais. Se 
depender da garra disposição e coragem desta 
araxaense, cuja determinação vem de um DNA 

de família onde os exemplos foram sempre de 
muitas batalhas e vitórias, Fernanda com certeza vai 

conseguir seus objetivos. À família nossos parabéns e à 
modelo nossos votos de muito sucesso.

Fernanda desfila em Mumbai...

Araxaense aprovado em 
Vestibular Federal Fluminense

Resposta na ponta 
da língua... 

Entre algumas pessoas especiais com quem gosto muito de pro-
sear quando o tempo me permite está o amigo Chicão da Pape-
laria Brasil. Observador, ponderado e sensato ele está sempre 
atento aos acontecimentos da cidade. Se for sobre futebol, me-
lhor ainda porque isso é coisa que ele entende e bem. Mas não 
é só, é uma pessoa humana e muito ponderado. Recentemente 
referindo –me aos 150 anos de Araxá pedi-lhe que me desse 3 
respostas tipo bate e volta: Uma saudade? E ele, “da Cascati-
nha”- uma melhoria nestes anos? O poder aquisitivo das pesso-
as. – Um sonho para o futuro? Que a cidade consiga conciliar o 
crescimento com equilíbrio e qualidade de vida... Esse é o Chi-
cão! Rápido no raciocínio e certeiro com as respostas.

Oficinas do Tri Ciclo Espetáculos
Inscrições já podem ser feitas enviando dados via email
 Na programação do projeto Tri Ciclo tem teatro, dança, música, 
circo e aprendizado no setor da arte. No mês de março a iniciativa 
oferta para artistas profissionais e em formação duas oficinas, dia 
21 no Sesi Araxá e dia 28 no Centro de Formação Profissional 
Júlio Dário. A classificação, de ambas, é dezesseis anos. Oportu-
nidade de ampliar a relação com a arte de forma gratuita pelo pro-
jeto que é patrocinado pela CBMM e realizado pela artista plástica 
e proprietária da empresa Arteliê Cynthia Verçosa, através da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura.
Para integrar essa equipe de aprendizado basta enviar nome com-
pleto; número do RG; data de nascimento; telefone e o endere-
ço eletrônico diretamente para o email cynthiavercosa72@yahoo.
com.br até um dia antes da realização da oficina pela qual interes-
se participar. São vagas limitadas.

Lucas Nogueira Borges, ( foto) filho Paulo Marques Borges e Maria 
de Fatima Nogueira Borges, retornando à Araxá depois de uma tem-
porada na Alemanha.
Lucas é formado em filosofia pela UFU pela qual esteve fazendo 
mestrado na Alemanha, para aprendizado do idioma retornando à 
Araxá para alegria dos familiares que já não se agüentavam de tanta 
saudade.

Retornando de  Berlim...

Gabriel Franco Borges, (foto) mora em Uberlandia, mas é araxa-
ense filho de Leonardo Marques Borges e Simone Franco Osme 
e orgulho dos irmãos, tios e membros de duas numerosas famí-
lias araxaenses.
É que Gabriel acaba de ser aprovado no vestibular de Engenha-
ria de Metalurgia da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
Nas comemorações da família, destaque para as dinâmicas e 
empreededoras avós Nilza Franco Osme e Suzete Marques Bor-
ges, (foto) que tem motivos de sobra para comemorarem o su-
cesso de Gabriel.
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O local não poderia ser melhor, o Ziggy Bar em Araxá afinal ali se tornou 
o templo do Rock da cidade.No palco a Banda de Paulo Roberto Fonseca 
Junior,apresentava um show de Raul Covery, com o incrível Karika que fez 
jus ao seu ídolo e abalou a galera com os hits do inesquecível e eterno pop 
star. Na platéia os aplausos e animação de todos e o carinho a atenção e 
animação especial das admiradoras Duda, Fabiola, Luciana e Tatiana que 
foram prestigiar o primo Junior e sua troupe.

Estamos falando de 
Silvio Brito, cantor 
que teve seu primeiro 
sucesso 
“Tá todo mundo 
louco” em 1973 
e de lá para cá foi 
ampliando seu público 
com canções um tanto 
polêmicas, mas sempre 
atualizadas com as 
dificuldades que o 

homem enfrenta para 
sobreviver.
Não por acaso um de 
seus grandes sucessos 
“Pare o mundo que 
eu quero descer” 
lançado em 1976, 
continua atualíssimo 
se observarmos as 
criticas aos problemas 
encontrados naquela 
época e que continuam 

em evidencia até hoje. 
O mesmo acontecendo 
com a música “Chega” 
sucesso de público nas 
apresentações atuais 
do cantor. 

São 35 anos de 
carreira, mais de 30 
discos gravados, 4 
discos de ouro (mais de 
3.500.000 de cópias). 

Sem Fronteiras
Uma Festa pra Raul...

Compositor, cantor, contestador 
mas sempre atual... 

Vencedor de 3 Festivais 
(no Brasil, Uruguai e 
Argentina). Viajou com 
seu show por diversos 
países (USA, Canadá, 
Portugal, França, Itália), 
sempre com muito 
sucesso. 

Em Araxá onde se 
apresentou já por 
diversas vezes, além 
de um publico fiel 
à diversidade do 
cantor que passeia 
com desenvoltura 
pelos mais diversos 
ritmos e estilos, indo 
do romântico ao 
Rock and roll com a 
maestria e experiência 
de uma veia artística 
extraordinária, Silvio 
Brito tem também um 
grande amigo e fã 
incondicional de seu 
trabalho. O empresário 
Hilton Afonso Cortes 
(foto), que conhece de 

cor e salteado todo o 
talento de seu ídolo e 
amigo.

 Hilton atuou sempre 
como intermediário 
responsável pela vida 
do cantor à Araxá 
e por isso mesmo, 
agora, foi um dos 
primeiros convidados 
para estar em 
Florianópolis no dia 
23 de março próximo 
quando o cantor 

estará recebendo 
o titulo de cidadão 
honorário,daquela 
maravilhosa cidade.
Com disco novo na 
praça e programas 
na Rede Vida e Radio 
Capital Silvio Brito 
segue a pleno vapor 
fazendo sempre o 
que mais sabe fazer. 
Cantar e cativar o 
público com seu 
talento. 
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O Jornal EXEMPPLAR está chegando em PerdizesO Jornal EXEMPPLAR está chegando em Perdizes

Pelos direitos do servidor público

Copa Dute de Futebol Society

Lions de Perdizes em Festa

A partir desta edi-
ção o Jornal 
EXEMPPLAR, vem 

somar forças com a co-
municação impressa 
em Perdizes para junta-
mente com outros exce-
lentes meios ali existen-

tes possamos difundir e 
propagar cada vez mais 
longe o nome, as tradi-
ções, o desenvolvimen-
to e acima de tudo o 
dinamismo, as conquis-
tas e as atividades desta 
gente acolhedora que 

aprendemos a conhecer 
e respeitar há mais de 
20 anos. Voltado para a 
cidadania, arte, cultura 
e matérias positivas o 
Exempplar com certeza 
será um veículo a mais 
a serviço da população 

urbana e comunida-
des rurais. Estaremos 
de páginas abertas à 
todas as pessoas que 
queiram registrar aqui 
seus momentos impor-
tantes: aniversários, 
casamentos, batizados, 

perdizenses ausentes 
que estejam atuando 
em outras terras, con-
tadores de causos. To-
dos serão bem vindos 
às nossas páginas que 
poderão ser acessadas 
pelo email: agilizza2@

gmail.com  pelos tele-
fone – 8807.0969 – pela 
Caixa Postal 37 – Araxá 
MG e brevemente por 
um representante que 
manteremos na cidade 
para a captação de ma-
térias.

Pelo que pudemos 
observar através de indi-
cações impetradas cons-
tantemente em prol do 
interesse do servidor pu-
blico, o vereador Vinicius 
Barreto, tem se mostrado 
um grande defensor desta 
classe que trabalha assidu-
amente pelo bom funcio-
namento da cidade.

Entre as reivindicações 
solicitadas está a de 52/13 
ainda de 2014quando o ve-
reador solicitou um reajus-
te salarial para aquele ano 
e um cartão alimentação 
para os funcionários de 
ao menos 10% do salário 
mínimo vigente. De acor-
do com Vinicius o prefeito 
municipal disse na festa do 
servidor que o cartão seria 
implantado até julho deste 
ano. Afirmação essa,  que 
deixou Vinicius bastante 
gratificado por se tratar de 
um beneficio justo e opor-
tuno para os servidores e 
que fará uma grande dife-

rença no final do mês.
Sempre atento aos in-

teresses dos servidores, 
depois de ouvir um pedido 
dos funcionários da limpe-
za das ruas, que trabalham 
de sol a sol em períodos 
em que o astro rei é causti-
cante e prejudicial à saúde 
Vinicius não perdeu tem-
po. Através da indicação 
03/15 encaminhou pedido 
ao Sr. Prefeito, reivindican-
do a compra de filtros sola-
res para a proteção daque-
les funcionários.

Também neste ano, 
desta vez em parceria com 
o vereador Buiú, Vinicius 
assinou a indicação 01/15, 
pede reajuste salarial para 
mais da metade dos servi-
dores municipais que não 
tiveram  reajustes ainda, 
estão com vencimentos 
defasados e que depen-
dem de uma lei do exe-
cutivo que aprovada pela 
Câmara possa compensar 
essa diferença.

Assim, como se pode 
ver, é nítida a preocupação 
e empenho do vereador 
Vinicius em minimizar as 
dificuldades para o ser-
vidor público. Realmente 
um excelente trabalho fei-
to pelo vereador Vinicius 
na Câmara municipal em 
prol dos funcionários pú-
blicos da prefeitura de Per-
dizes. Funcionários esses 
que são o coração de uma 
administração pública, que 
realmente faz de Perdizes 
essa cidade bonita, limpa 
e funcional. Parabéns aos 
funcionários da prefeitura 
de Perdizes pelo brilhan-
te trabalho, e parabéns 
também ao vereador Vi-
nicius pela consciência de 
defender o direito desses 
funcionários na Câmara, e 
de estar lutando constan-
temente para melhorias 
em suas vidas, com esses 
pedidos que realmente 
são prioritários para os 
funcionários. 

No dia 21 de Fevereiro o 
Lions Clube de Perdizes reali-
zou dupla comemoração . A 
primeira para receber a visita 
do Governador do Distrito 
DG Civaldo Rebouças Gover-
nador Distrito LB 3 - DMLB 
2014/2015,  ocasião também 
em que tomaram posse dois 
novos membros Sr. Orlando 
Ferreira da Cunha e Paulo 
Henrique Ribeiro Alves.

As festividades acontece-
ram na sede própria do Lions 
em Perdizes, culminadas com 
um concorrido coquetel. 
Entre convidados presença 
do presidente do Rotary de 
Perdizes Sr. Milton Rosa, o 
presidente do Rotaraty de 
Perdizes Jadson Moraes, o 
vereador Vinicius Barreto re-
presentando a Câmara Muni-
cipal de Perdizes, a vice – pre-
feita Lucimar Fatima Almeida 
Cunha entre outros. Agrade-
cemos ao casal Karen e Rafael 
Luzvarghi, membros do Lions 
Clube de Perdizes que gentil-
mente nos cederam as fotos.

DG Civaldo Rebouças Governador Distrito LB 3 - DMLB 2014/2015, 
ao lado presidente Lions Clube de Perdizes Rafael Honorato

Presidente do Lions Rafael Honorato juntamente 
com DG Civaldo cumprimentando o Sr Orlando pela 

posse no Lions Clube de Perdizes.

Vereador Vinicius ao lado de Paulo Henrique 
prestigiando a visita do governador Distrital e a posse 

dos novos membros do Lions Clube de Perdizes. 

Paulo Henrique, DG Civaldo, Cintia e Janea. 
Membros do Lions Clube com o governador distrital 

Novos integrantes do Lions Clube de Perdizes - 
Sr. Orlando F. da Cunha e Paulo Henrique 

A animada torcida da equipe do CSA 
fazendo presença na competição

Começou neste domin-
go dia 03, a tradicional com-
petição em Perdizes, Copa 
Dute de Futebol Society.

 Um campeonato for-
mado por atletas da ci-
dade, que este ano conta 
com 24 equipes divididas 
em 4 chaves com 6 equi-
pes cada. Os jogos serão 
disputados aos domingos 
de manha e a tarde , nos 
campos Jaime Afonso dos 
Reis e Oliveiros Fraga.

A Copa Dute é uma 
homenagem a Jurandir 

Tadeu de Castro, conhe-
cido popularmente como 
Dute. Um desportista que 
deu muitas alegrias dentro 
de campo defendendo a 
cidade de Perdizes, e que 
agora faz um abnegado 
trabalho fora dele. Parti-
cipando na organização e 
formação dos times de to-
dos os campeonatos de fu-
tebol da cidade, de forma 
voluntaria. Alem de ser um 
grande apoiador também 
de outros esportes prati-
cados na cidade.

Por esses motivos o 
Vereador Vinicius Barreto 
entrou com uma indica-
ção na Câmara Municipal, 
sugerindo homenagear o 
Dute dando o seu nome 
a entao chamada Copa 
Integração. Indicação esta 
aprovada de imediato pelo 
então prefeito na época, o 
Pessonha, onde passou a 
se chamar Copa Dute. 

Sendo cada vez mais, 
uma competição muito dis-
putada e querida por todos 
os atletas da cidade.

NOTA DA REDAÇÃO: 
Dos arquivos de nossa me-
mória: Sobre o Dute, vale 
ressaltar que seu interesse e 
empenho pelo esporte em 
Perdizes é um amor inserido 
no peito e de longa data, já 

que há 18 anos, além de seu 
trabalho como empresário 
na cidade, como voluntá-
rios em todos os grandes 
acontecimentos ele ainda 
encontrava tempo para nos 
brindar com uma coluna 

esportiva pela qual todos 
esperavam religiosamente 
dado ao seu conteúdo des-
contraído e narrado pela 
ótica de quem domina o 
assunto “esporte” com ma-
estria e dedicação.

Vinicius e Antonio Abadio, representante 
da tradicional  equipe do Fruttibom. Homenageado Dute , com o vereador Vinicius

Ezequiel atleta do Pre moldados Pirreia, Dute e o Vereador Vinicius

As equipes durante a abertura da 
Copa Dute de Futebol Society
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Projeto TRI CICLO acontece em março
Circuito de atrações começa a ser planejado

Quarta edição foi iniciada em Sacramento e promete muitas novidades em Araxá
Resultando num circui-

to de espetáculos e oficinas 
em quatro segmentos: cir-
co, dança, música e teatro, 
toda uma programação 
gratuita. E com um crono-
grama eclético o TRI CICLO 
tem como diretora geral, 
Lívia Ferolla, profissional 
com vasta experiência em 
prospecção de mercados e 
projetos na área sociocul-
tural; e como diretora artís-
tica, Cynthia Rocha Verço-
sa, que atuou na direção do 
Teatro Municipal de Araxá 
durante dois anos, período 
em que oitenta mil pes-
soas passaram pelo local 
assistindo à espetáculos, 
é também artista plástica 
e arteducadora; além dos 
produtores e artistas que 
preparam a quarta tempo-
rada do projeto. As atra-
ções percorreram palcos de 
Araxá, Uberaba, Sacramen-
to e Salitre de Minas.

Desde que foi criado 
até o momento foram mais 
de oitenta apresentações. 
Realizado através da Lei Fe-

deral de Incentivo à Cul-
tura, é patrocinado pelas 
empresas CBMM (Compa-
nhia Brasileira de Metalur-
gia e Mineração) de Araxá 
e Laticínio Scala de Sacra-
mento. E inicia mais uma 
edição em março de 2015 
em Araxá com uma série de 
novidades, como os locais 
de realização dos espetácu-
los e oficinas.

“Em cada edição o pro-
jeto TRI CICLO Espetáculos 
disponibiliza ao público, 
tudo gratuitamente, teatro, 
dança, circo e música eru-
dita e instrumental, relem-
brando ações, relatando te-
mas e vivências que serão 
guardadas e possivelmente 
vividas pela plateia, e o pú-
blico é diversificado”, relata 
Cynthia Verçosa.

Primeira Edição
O início da montagem, 

em Araxá e Uberaba, de 
agosto de 2011 a junho de 
2012, reuniu, uma média, 
de 12.000 pessoas que as-
sistiram os grupos: Jeziel e 
o Quarteto de Cordas (Ri-
beirão Preto), Jogando no 
Quintal, Xicas da Silva, Kaba-
na, Viralata, Lactobacilos 
Falantes, Maria Bragança, 

Primeiro Ato, Cia Trucks, Pa-
lhaço Carota, Aldeia, Acuas 
Esemble e Via Terra.

Segunda Edição
De agosto de 2012 a 

abril de 2013 um público 
de quase 10.000 pessoas, 
que assistiu aos espetá-
culos: Fátima Carretero 
& Cia de Baile Flamenco, 
Grupo Cantos do Rio, Ve-
rônica Sabino, Grupo Ras-
gacêro, Palhaço Furreca, 
Duo Marcel Powell e Dino 
Rangel, Roberto de Frei-
tas, Grupo Fora do Sério, 
Colletivo Jazz Milano, Ro-
bertinho Silva e Eduardo 
Machado, Sarandeiros, 
Palhaço Viralata, Araxá 
Dance Company, Jeziel 
Paiva em Cantoria da Re-
beca e Zezé Motta.

Terceira Edição
Na terceira edição a 

expectativa de público foi 
superada. Foram apre-
sentados: “Em Concerto”, 
Como a Gente Gosta, So-
nhos Para Vestir – com a 
atriz Sara Antunes (Rio 

de Janeiro), Por Um Fio, 
A Nova Roupa do Impe-
rador, o grupo Trampulim 
com “Pratubatê”, Dino 
Rangel e Quarteto, e en-
cerrou com Dado Villa 
Lobos e Cristina Braga “O 
Roqueiro e a Harpista”.

Quarta Edição 
(Sacramento e Salitre 

de Minas)
Realizada no mês de 

outubro de 2014 os locais 
das apresentações foram 
variados, Praça da Igreja 
Matriz, Escola Eurípedes 
Barsanulfo (Fundação), 
Casa da Cultura, e demais 
escolas públicas em Sa-
cramento. Já em Salitre 
de Minas, na praça Igreja 
São Sebastião, os momen-
tos culturais aconteceram 
com: Orquestra Homero 
Barreto, Espetáculo “Tra-
vessia”; “Concessa Tecen-
do Prosa”; “Vamos Brincar 
de Brincar”; “Se eu vou so-
breviver? Não sei...” com 
a atriz Global Dig Dutra e 
a Cia de Dança Sesiminas 
com “Lago Brasil”.
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Lucas Pontes

Educação em Tapira começa o ano valorizando o educador

Isabela Rezende

Formaturas  em  Tapira
No  de Janeiro, os jo-

vens formandos da turma 
83, do curso de Engenha-
ria Civil na Uniube, recebe-
ram os cumprimentos de 
amigos e familiares.

O tapirense, Lucas Pon-
tes, filho de Lavater Pon-
tes Júnior (Barroso) e de 
Maura Assunção de Melo 
Pontes, também fez par-
te desta festa, concluindo 

mais um sonho.
Lucas concluiu sua se-

gunda graduação, sendo 
a primeira em Administra-
ção e disse que tem mui-
tos planos para o futuro. 
“Tenho como objetivo 
trabalhar muito e crescer 
na minha carreira sempre 
lembrando das minhas ra-
ízes.” Afirma.

Parabéns Lucas!

Na foto, a nova arquiteta 
e urbanistaIsabela Rezende 
de Lima, filha de Dulce Hele-
na de Rezende Lima e Carlos 
Magno de Limaque colou 
grau na noite do dia 28 de 
Janeiro no Centro de Con-
venções ABCZ. Após a for-
matura no curso de Arquite-
turae Urbanismo da Uniube, 
Isabelaque trabalha na Mac 

Designpretende continuar 
atuando na área: “meus pla-
nos é trabalhar com respon-
sabilidade e jamais perder 
o foco em me diferenciar. É 
levar a arte para os espaços, 
melhorando a qualidade dos 
ambientes e consequente-
mente a qualidade de vida 
das pessoas.” Afirma Isabela. 

Parabéns e sucesso!

No dia 02 de fevereiro, 
os educadores de Tapira se 
reuniram na Câmara Mu-
nicipal de Tapira para o iní-
cio do ano letivo de 2015, 
onde houve uma confra-
ternização de boas vindas 
ao novo ano educacional 
com os colaboradores da 
educação tapirense, que 
contou com a presença de 
autoridades locais,inician-
do com um culto ecumê-
nico com o Padre Alvimar 
Santana Bhering e o Pastor 
Waldo Newton, que res-

saltaram sobre a impor-
tância do educador para a 
formação da sociedade.

A Secretária Munici-
pal de Educação, senhora 
Veraluz Ribeiro Barbosa, 
informou que as aulas te-
rão início após o Carnaval, 
pois as escolas municipais 
passarão por uma reforma 
e os profissionais da edu-
cação estarão em treina-
mento e aperfeiçoamento 
para melhor atender a co-
munidade.

Foi informado que o 

Ensino Médio terá apoio 
da Administração Pública, 
onde o ensino terá uma 
sequência do que está 
sendo desenvolvido no En-
sino Fundamental para um 
melhor desempenho dos 
alunos.

Neste ano, dois cursos 
profissionalizantes vão ca-
pacitar jovens e adultos 
que se inscreveram no 
IFTM, que são os cursos de 
Técnico em Administração 
e em Serviços Públicos, 
que foi uma iniciativa da 

Secretaria de Educação 
que vem demonstrando 
interesse em qualificar o 
cidadão tapirense, para 
um melhor desempenho 
profissional. 

Pais e alunos recepcio-
naram os educadores com 
lindas mensagens a frente 
da escola, que também ti-
veram direito a tapete ver-
melho ao retornarem ao 
ambiente escolar. 

Cobertura completa 
de Luciene Rosa.
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A matéria aqui apresentada sobre Folias é um trabalho de grande valia cultu-
ral elaborado por nossa colaboradora da cidade de Tapira Luciene, pessoa 
altamente antenada com a preservação dos valores culturais e as  tradições 

repassadas através dos tempos pelas familias do interior brasileiro. A matéria é 
bem oportuna por ser no mês de janeiro a ocorrências deste movimento religio-
so, principalmente em cidades  desse nosso imenso estado a exemplo de Araxá 
que realiza uma de suas festas de Reis, mais expressivas no Pão de Açucar. 

Folia de Reis
Cultura:

A Folia de Reis é um 
festejo de origem portu-
guesa, que veio para o 
Brasil durante a sua colo-
nização, no século XVI. Foi 
trazido pelos Jesuítas, para 
facilitar a catequização dos 
índios e negros. É uma fes-
ta católica, que lembra o 
nascimento de Jesus Cris-
to, onde os três reis foram 
visitar o menino Jesus que 
havia nascido e o levaram 
presentes.

Hoje, com forte tra-
dição no Brasil, e não po-
dendo ser diferente em 
nossa região, os foliões 
participam de diversas fes-
tas, que muitas vezes são 
na zona rural, onde os de-
votos de santos reis fazem 
promessas e convidam os 
foliões para participar com 
visitas as casas que os aco-
lhem. A folia recebe doa-
ções, cantando e tocando 
músicas de louvor a Jesus 
e aos Santos Reis com mui-
ta alegria.

As canções são sempre 
com temas religiosos e os 
principais instrumentos 
musicais utilizados são a 
viola caipira, o violão, o 
afoxé, o cavaquinho, o 
acordeom ou sanfona, o 
pandeiro e a caixa. 

Liderados pelo Capi-
tão da Folia, seguem re-
verenciando a bandeira, 
carregada pelo alferes. A 
bandeira carrega o símbo-

lo da folia. Decorada com 
figuras que levam o meni-
no Jesus e os três reis. Fei-
ta geralmente de tecido, é 
enfeitada com fitas e flores 
de plástico, tecido ou pa-
pel, sempre costuradas ou 
presas com alfinete, nunca 
amarradas com nós cegos, 
para segundo a crença não 
“amarrar” os foliões ou 
atrapalhar a caminhada.

Para a saída de uma fo-
lia, é importante lembrar 
que o festeiro é uma figura 
respeitável, pois é, geral-
mente, de sua residência 
que os foliões fazem a “ti-
rada da bandeira” e tam-
bém para onde é feito o 
retorno ao final do “giro”. 

O capitão é o principal 
personagem da folia, ou 
ainda chefe da folia, por-
que ele organiza a logística 
do grupo, o trajeto, horá-
rios e os instrumentos, e é 
o responsável por impro-
visar os versos cantados 
nas residências. Cabe ao 
capitão a responsabilidade 
de manter viva a tradição e 
se encarregar da transmis-
são oral dos versos duran-
te a apresentação da folia 
nas residências. O coro é 
constituído pelos integran-
tes da folia que são, ao 
mesmo tempo, cantores e 
instrumentistas, todavia, 
varia de entre as regiões. 
Cada membro do coro tem 
sua função. O bandeirei-

ro ou alferes da bandeira 
tem a função de carregar 
a bandeira do grupo res-
peitosamente e receber 
as doações. A bandeira é 
apresentada ao chefe da 
residência onde a folia 
passa para receberem os 
donativos oferecidos pelas 
famílias.

Em nossa região, é co-
mum os encontros de fo-
lias para manter a tradição 
e o respeito pelos santos 
Belchior, Baltazar e Gaspar, 
que tem como data oficial, 
de sua comemoração, o 
dia 06 de janeiro.

Adaptado por 
Luciene Marli Rosa
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Lançado oficialmente o Ano de 
Personalidades Religiosas em Sacramento

Prefeito de Sacramento quer 
valorização de produtos e 

roteiros turísticos no meio rural

ESTRADAS RURAIS TÊM REPAROS CONSTANTES

O prefeito Municipal de Sacramento Bruno Cordeiro abriu o “Ano das 
Personalidades Religiosas”, em Sacramento e logo após inaugurou a 

academia ao Ar Livre “Prof. Rafael Miranda Borges”

Em um ambiente de 
muita paz e harmonia, foi 
oficializado 2015 como o 
“Ano de Personalidades 
Religiosas”. Durante a so-
lenidade, católicos, espí-
ritas, evangélicos, enfim, 
pessoas de todas as reli-
giões dividiram o mesmo 
espaço, em um momento 
de muito amor e fé. “Feliz 
a nação cujo o Deus é o Se-
nhor. E Sacramento é uma 
cidade diferente, pois abri-
ga cidadãos de diferentes 
crenças, e que acima de 
tudo levam amor, caridade 
e fé ao próximo”, destacou 
o prefeito Bruno Cordeiro, 
durante o evento.

A presidente do Grupo 
Espírita Esperança e Cari-
dade, Alzira Bessa França 
Amui, lembrou que ali, no 
mesmo espaço, as perso-
nalidades foram espíritos 
compromissados com a 
verdade. “Consolidaram 
o seu pensamento e sua 
obra de amor e caridade. 
Peço  muito para que o 
prefeito Bruno Cordeiro 

tenha seus pensamentos 
e propósitos iluminados, 
para que Sacramento con-
tinue sendo abençoada 
pelo manto de Maria e 
tenhamos juntos de nós o 
olhar de Jesus”, destacou, 
ao agradecer ao chefe do 
Executivo.

Giovanni Fernandes 
da Silva, filho de um dos 
homenageados, Leonard 
Kitchener Nye, falou da 
importância desta inte-
gração religiosa. “Este é 
um momento maravilhoso 
para todos nós, irmãos, 
unidos em um só objetivo, 
que o nome do Senhor”, 
pontuou.

Para Padre Eduardo 
Ferreira, da Paróquia de 
Nossa Senhora da Abadia, 
o prefeito é um homem 
abençoado, pois nunca 
deixou de reconhecer e 
agir com amor e caridade. 
“E esta valorização religio-
sa em Sacramento é ne-
cessária. Afinal, a cidade 
foi fundada por um padre. 
Então, por natureza, in-

dependente de religião, é 
uma cidade que se eleva a 
Deus”, pontuou.

As personalidades são: 
Corina Novelino, Cônego 
Hermógenes Cassimiro de 
Araújo Brunswick, Eurípe-
des Barsanulfo, Heigorina 
Cunha, Leonard Kitchener 
Nye, Monsenhor Antônio 
Afonso Cunha, Padre An-
tônio Borges, Padre Vítor 
Coelho de Almeida. 

Academia – Depois de 
oficializar 2015 como o 
“Ano das Personalidades 
Religiosas”, o prefeito Bru-
no Cordeiro foi até a praça 
Corina Novelino, no bairro 
de Lourdes, onde inaugu-
rou a Academia ao Ar Li-
vre “Prof. Rafael Miranda 
Borges”.  

Durante a solenidade, 
irmãos e familiares do 
professor de Educação 
Física, estiveram presen-
tes, e ao lado do chefe 
do Executivo estava a sua 
irmã Amélia Borges Loio-
la, a “Dona Déia Loiola”. 

Muitas histórias foram ali 
lembradas, bem como a 
morte prematura do pro-
fessor, tão amado por to-
dos. Também estava pre-
sente, Maria Aparecida 
Alves, filha de Corina No-
velino, que emocionada, 
lembrou de tudo o que 
ela fez por suas mais de 
100 filhas. Inclusive, “mãe 
Corina”  que está entre as 

personalidades religiosas 
homenageadas em 2015.

Depois de descerrada 
a placa de inauguração 
da Academia ao Ar Livre, 
Bruno Cordeiro lembrou 
o quão, durante a campa-
nha eleitoral, ao percor-
rer aquele bairro, recla-
mavam do abandono do 
local. “Por isto estamos 
destinando muita aten-

ção a um bairro de gente 
tão acolhedora e amiga. 
Jamais este povo e esta 
região serão esquecidos 
por nossa administração”, 
disse Bruno Cordeiro, sen-
do aplaudido pelos mora-
dores daquela região.

Jornalista Pituca 
Ferreira - Assessoria 

de Imprensa da PMS - 
MG3871/JP

Com o objetivo de sen-
sibilizar os moradores para 
as oportunidades de in-
crementar sua renda e au-
mentar sua qualidade de 
vida, a partir de uma orga-
nização mais profissional 
da atividade turística, a 
Superintendência de De-
senvolvimento Econômico, 
Turístico e Cultural promo-
veu a palestra “Turismo 
Rural: Oportunidade de 
Negócios” no bairro rural 
do Quenta Sol. 

De acordo com o titu-
lar da pasta, os participan-
tes tiveram um forte en-
gajamento em torno das 
questões que envolvem 
o desenvolvimento das 
comunidades e das pro-

priedades rurais. “Deu pra 
notar que a inserção da 
atividade turística como 
fonte de diversificação da 
renda dos produtores ru-
rais e geração de emprego 
nas comunidades animou 
muito as pessoas da comu-
nidade”, destaca Adriano. 

Para ele, o potencial 
do turismo rural de Sa-
cramento é grande, mas a 
cooperação técnica será a 
principal ferramenta de re-
lacionamento e desenvol-
vimento da atividade. Ele 
acredita que as pessoas 
estão começando a com-
preender a importância do 
turismo e da produção as-
sociada para a economia. 

O trabalho nas comuni-

dades rurais será realizado 
em conjunto com as Supe-
rintendências Municipais 
parceiras, e Emater (Em-
presa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural do 
Estado de Minas Gerais).

“Temos o intuito de 
desenvolver produtos e 
roteiros turísticos que 
possam efetivamente, va-
lorizar a identidade rural 
do município, gerar desen-
volvimento e modificar as 
realidades no meio rural”, 
avisa o prefeito Munici-
pal de Sacramento, Bruno 
Cordeiro, acrescentando 
que ainda será oferecido, 
em breve, um curso de 
capacitação de Agente de 
Turismo Rural.

A Prefeitura Municipal 
de Sacramento, através 
da Superintendência do 
Desenvolvimento do Agro-
negócio, está realizando 
reparos nas estradas do 
Chapadão do Zagaia e Bu-
gre. Estas estradas ligam 
Sacramento a diversos bair-
ros rurais, como Sete Voltas, 
Quenta Sol, Santa Bárbara, 
Bananal, Desemboque e re-
gião dos Pinheiros. 

Outra equipe está em-

penhada nos reparos da 
região de Almeida Campos. 
“Disponibilizamos máqui-
nas para encabeçamento de 
mata-burros e pontes em 
diversas regiões do muni-
cípio. Queremos atender a 
todos com maior brevidade 
possível, mesmo durante o 
período de chuvas”, garante 
o titular da pasta de Agro-
negócios, Joaquim Rosa 
Pinheiro. De acordo com 
ele, o prefeito Bruno Cor-

deiro está empenhado em 
atender da melhor maneira 
possível o produtor rural e 
moradores das regiões ru-
rais. “O nosso governo está 
atento às necessidades do 
homem do campo, e estra-
das são primordiais para a 
vida destes moradores da 
zona rurais”, diz.

Jornalista Pituca 
Ferreira  - Assessoria 

de Imprensa da PMS - 
MG3871/JP
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Dia Internacional
da Mulher 

FLORICULTURA ARAXÁ
Araxá MG

8 de março

O Homem e a Mulher 
 
O homem é a mais elevada das criaturas; 
A mulher é o mais sublime dos ideais. 
O homem é o cérebro; 
A mulher é o coração. 
O cérebro fabrica a luz; 
O coração, o AMOR. 
A luz fecunda, o amor ressuscita. 
O homem é forte pela razão; 
A mulher é invencível pelas lágrimas. 
A razão convence, as lágrimas comovem. 
O homem é capaz de todos os heroísmos; 
A mulher, de todos os martírios. 
O heroísmo enobrece, o martírio sublima. 
O homem é um código; 
A mulher é um evangelho. 
O código corrige; o evangelho aperfeiçoa. 
O homem é um templo; a mulher é o sacrário. 
Ante o templo nos descobrimos; 
Ante o sacrário nos ajoelhamos. 
O homem pensa; a mulher sonha. 
Pensar é ter , no crânio, uma larva; 
Sonhar é ter , na fronte, uma auréola. 
O homem é um oceano; a mulher é um lago. 
O oceano tem a pérola que adorna; 
O lago, a poesia que deslumbra. 
O homem é a águia que voa; 
A mulher é o rouxinol que canta. 
Voar é dominar o espaço; 
Cantar é conquistar a alma. 
Enfim, o homem está colocado onde termina a terra; 
A mulher, onde começa o céu.
Victor Hugo

A essa criatura maravilhosa que consegue, com 
sensibilidade intensa e habilidade extrema, manter 

com harmonia e equilíbrio a ar te de ser mãe, esposa 
e empreendedora de sucesso a nossa admiração, nosso 

respeito e nossos parabéns pelo seu dia.. 

Mulher! 
Ser supremo que ocupa todos os espaços,

tem o poder de ser mãe e a 
persuasão de fazer o mundo girar.

Obrigado por você existir! 
Parabéns pelo seu dia.

GRÁFICA
Imprimindo com qualidade

Araxá / MG

Razão, 
sensibilidade, 

coragem, 
determinação 

e ternura. 
Qualidades básicas 
que nos transmitem 
segurança e  fazem 
da  Mulher um 

ser iluminado, 
imbatível e 

indispensável na 
vida de todos nós. 

Araxá / MG
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Dia Internacional da Mulher 

Vereador Carlos Roberto Rosa
Araxá - MG

Araxá Seguros
Araxá - MG

A história nos mostra que 
a luta da mulher por seus 
direitos e igualdade social 
avançou muito. Mas é preciso 
muito mais para retribuir 
o seu papel indispensável 
para o equilíbrio familiar e a 
construção de um mundo mais 
justo e mais humano. 
Parabéns pelo seu dia.

“Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira 
absurda”... Frágeis são todos aqueles que não conseguem 
perceber a força e a participação ativa da mulher no 
mercado de trabalho, na construção da família e no dia a 
dia de cada um de nós.
Parabéns pelo seu dia embora todos os dias seja merecedora 
de nosso reconhecimento, respeito e admiração.

Vereador Buiú
Perdizes MG 

Uma data criada para reverenciar aquela que 
deveria ser homenageada todos os dias do Ano.

PARABÉNS por sua participação como 
empreendedora, mãe, esposa e 

parceira constante na 
estrutura familiar.

08 de março Dia Internacional da Mulher...

Vereador Vinicius Barreto
Perdizes - MG
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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

CASAS DE ALUGUEL:
- RUA ZECA DO ALFREDO, N° 325 – 
VILA JOÃO RIBEIRO – 02 quartos, 
sala de estar, cozinha, banheiro so-
cial, área de serviço e garagem. R$ 
700,00

- RUA ANTÔNIO DONIZETE DA COS-
TA, N° 80 – RESIDENCIAL VITÓRIA 
– 02 quartos, sala de estar, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e ga-
ragem. R$ 700,00

- RUA BAHIA, N° 230 – SÃO GERAL-
DO – 02 quartos, sala de estar, cozi-
nha, banheiro social, área de serviço 
e garagem. R$ 700,00

- RUA JOAQUIM ALVES FERREIRA, 
N° 345 – TIRADENTES – 04 quartos, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e ga-
ragem. R$ 700,00

- RUA BALTAZAR GONÇALVES MA-
TOS, N°100 – PÃO DE AÇÚCAR – 03 
quartos, sala de estar, sala de jantar, 
escritório, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem. R$ 750,00

- RUA DOS BEM-TE-VI, N° 70 e 70 A 
– JOÃO BOSCO TEIXEIRA – 02 quar-
tos, sala de estar, cozinha, banheiro 
social, e garagem. R$ 800,00

- AV. DOUTOR PEDRO DE PAULA 
LEMOS, N° 785 – SANTA RITA – 02 
quartos, sala de estar, cozinha, ba-
nheiro social, área de serviço e gara-
gem. R$ 800,00

- CASAS LOCALIZADAS NO BAIRRO 
ARMANDO SANTOS – 02 casas lo-
calizadas no bairro Armando Santos 
sendo elas 03 quartos (com 01 suí-
te), sala de estar, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e garagem. R$ 
900,00

- AV. IMBIARA, N° 1151 FUNDOS – 
CENTRO – 02 quartos, sala de estar, 
cozinha, banheiro social, e área de 
serviço. R$ 900,00

- 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$ 900,00

- CASAS LOCALIZADAS NO BAIRRO 
GUILHERMINA VIEIRA CHAER –02 
casas localizadas no bairro Guilher-
mina Vieira Chaer sendo elas 03 
quartos, sala de estar, cozinha, ba-
nheiro social, área de serviço e gara-
gem. R$ 1.000,00

- RUA JOSÉ QUINTINO AMANCIO, N° 
361 – ALVORADA -  03 quartos, sala 
de estar, sala de TV, cozinha, banhei-
ro social, área de serviço e garagem. 
R$ 1.000,00

- RUA JOSÉ JUSTINO CORNELIO – 
VILA ESTÂNCIA – 03 quartos (sendo 
01 suíte), sala de estar, cozinha, ba-
nheiro social, área de serviço e gara-
gem. (R$ 1.300,00)

- RUA ABDANUR ELIAS, N°388 – VILA 
SÃO PEDRO – 04 quartos (sendo 01 
suíte), sala de estar, sala de jantar, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço, banheiro de serviço, área 
coberta nos fundos, dispensa, quin-
tal, alpendre e garagem. R$ 1.300,00

- AV. JOAQUIM PORFÍRIO BOTELHO, 
N°55 – VILA ANDRÉIA – 02 quartos, 
03 salas de estar, cozinha, banheiro 
social, área de serviço, varanda co-
berta e garagem. R$ 1.300,00

- RUA ANTÔNIO CONSELHEIRO, N° 
255 – DOMINGOS ZEMA – 03 quar-
tos (02 suítes), sala de estar, copa, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço, quintal de terra, portão ele-
trônico, interfone e garagem para 02 
carros coberta. R$ 1.300,00

- RUA BENEDITA MARIA DE JESUS, 
N° 375 – JARDIM BELA VISTA – 03 
quartos (02 sendo suítes), closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e ga-
ragem. R$ 2.000,00

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

- FLETS LOCALIZADOS NA RUA RUA 

MÁRIO CAMPOS, N° 214 – CENTRO 
– 04 Flets localizados na rua Mario 
Campos todos sendo apenas quarto 
com banheiro. R$ 400,00 + COND. 
50,00

- 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

- RUA MÁRIO CAMPOS, N° 214 APTO 
204 BLOCO 01 (PEROBA) – CENTRO 
– 02 quartos, sala de estar, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e 
garagem. R$ 700,00 + COND. 70,00

- RUA ADEMAR RODRIGUES DO 
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  MAIS O GÁS.

- RUA ZECA DO ALFREDO, N° 423 – 
VILA JOÃO RIBEIRO – 08 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

- AV. JOSÉ ANANIAS DE AGUIAR, N° 
4600 APTO 304 BL A – SÃO DOMIN-
GOS – 03 quartos (sendo 01 suíte), 
sala de estar, cozinha, banheiro so-
cial, área de serviço, sacada e gara-
gem. R$ 1.000,00 + COND.250,00

- RUA BENEDITO SIMÕES BORGES, 
N° 60 APTO 102 – CENTRO - 02 quar-
tos, sala de estar, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e garagem. R$ 
1.200,00 + COND. 120,00

- APARTAMENTOS  PRAÇA CORONEL 
ADOLFO, N°11– CENTRO – 02 apar-
tamentos localizados na Praça Coro-
nel Adolfo sendo todos 03 quartos 
(com 01 suíte), sala de estar, cozinha, 
banheiro social área de serviço e ga-
ragem. 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

- 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.

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

- AV. IMBIARA, N° 1495 – CENTRO 
– 03 quartos (sendo 01 suíte), sala, 
copa, cozinha, banheiro social, área 
de serviço, e quarto nos fundos com 
banheiro. R$ 1.500,00. VALOR PARA 
COMÉRCIO: R$ 1.900,00

- 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 so-
cial, área de serviço, sacada e gara-
gem. R$ 2.000,00 + COND. 630,00

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

- RUA DOUTOR ATÍLIO COLOMBO, 
N° 550 – TIRADENTES – Cômodo 
com recepção, cozinha e 02 banhei-
ros. R$ 600,00

- AV. JOÃO PAULO II, N° 460 A – AL-
VORADA – Cômodo com banheiro 
e cozinha  R$ 600,00 (OBS: ÁGUA É 
JUNTO COM O APTO DE CIMA)

- RUA DR. FRANKLIN DE CASTRO, N° 
238 – CENTRO – Cômodo com ba-
nheiro. R$ 700,00

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

- CÔMODOS LOCALIZADOS NA  RUA 
PADRE ANCHIETA- CENTRO – 03 co-
modos localizados na rua padre An-
chieta. 40 m² R$ 850,00 + COND R$ 
50,00 (CADA)

- RUA CASSIANO LEMOS, N° 196 
LOJA 01 – CENTRO – Cômodo com 
banheiro e cozinha. 40 m². R$ 
1.000,00

- AV. GETÚLIO VARGAS, N° 55 SA-
LAS 608 E 610 - CENTRO – 03 salas 
comerciais com 03 banheiros, 01 
recepção, armário embutido somen-
te em 01 sala. R$ 1.350,00 + COND. 
+/- 120,00

- AV. DANILO CUNHA – VALE DOS 
ARAXÁS – Cômodo com recepção 
pequena, cozinha e banheiro. R$ 
1.700,00

- AV. PROFESSOR AUXULIADORA 
PAIVA, N° 425 – SERRA MORENA 
– Cômodo com 02 banheiros, es-
critório, mezanino, 3 portôes com 
entrada para carro. 580 m².  R$ 
2.500,00

- AV. DOUTOR PEDRO DE PAULA LE-
MOS, N° 90 – SANTA RITA – Comodo 
com sala, cozinha, e 02 banheiros 
sociais. R$ 2.500,00 

 
- RUA BAHIA, N° 38 – SÃO GERALDO 
– Cômodo com 02 banheiros e cozi-
nha. Área do galpão 200m². Área do 
terreno 1.200m² R$ VALOR A COM-
BINAR

- 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 ATRAVES 
DO PROGRAMA HABITACIONAL MI-
NHA CASA MINHA VIDA COM SUB-
SÍDIO DE ATÉ 15 MIL REAIS
 
APARTAMENTOS A VENDA
- Rua Alberto Tito – Centro – R$ 
200.000,00

- Torre Mauí Residencial Andaiaru – 
R$ 275.000,00

- Vende-se Apartamentos localizados 
no bairro Guilhermina Vieira Chaer 
todos com 03  quartos (sendo 01 
suíte), closet, sala de estar, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e ga-
ragem para 01 carro. R$ 190.000,00
 
CASAS A VENDA
- Bairro Alvorada: 04 casas novas. R$ 
145.000,00

- Bairro Jardim Europa – R$ 
270.000,00
- Área III – R$ 350.000,00

- Casa Veredas da cidade – R$ 
400.000,00
 
TERRENOS A VENDA
- Riviera do Lago
- Residencial Fenícia
- Jardim Europa
- Blue Garden, 360 m². R$ 100.000,00

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

VEndE-sE
Caminhão Baú Refrigerado 

Thermo King
IVECO 4912 - Ano: 2002/2003

R$ 45.000,00
Tratar pelo telefone (31) 9244-4227 (Tim)

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

IMÓVEIS À VENDA
VEndO CASA, MAiS tERREnOS EM ARAxÁ

Terreno com 2.300 m2, área construída de 314 m2. Portão eletrônico, jar-dim, ga-
ragem para 4 carros (2 cobertos), alpendre, sacada, 3 salas (2 conju-gadas) com 
acabamento em gesso, porcelanato, cerâmica e granito. Armário para rouparia, 
cozinha, 4quartos com armários sendo 1 suite com banheira de hidromassagem, 
banheiro social, lavabo. Dependência de funcionários com-pleta, lavanderia com 
varanda grande nos fundos e porão. Maravilhosa área de lazer com piscina azule-
jada, 2 churrasqueiras com pia, banheiro e lavatório. Torneiras com água quente, 
aquecedor solar, cisterna, canil, pomar com várias frutas e canteiros. Um sítio na 
cidade! Apenas a 3 minutos do centro. Rua Dona Adélia Lellis, 180 - Bairro Fertiza. 

TRATAR PELO TELEFONE: (34) 9987-9109
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Noticías do Legislativo

Câmara Municipal de Araxá 
No dia 19 de fevereiro a Ca-
mara Municipal de Araxá 
realizou mais uma reunião 
ordinária, bastante proveito-
sa como mostra material en-
viado pelo jornalista Gustavo 
Freitas. Além de sete novos 
projetos aprovados, pode 
se confirmar pelo posiciona-
mento aqui destacados que 
os vereadores estão atentos 
aos interesses da população 
e conscientes de seu papel 
de fiscalizar em prol do cres-
cimento e desenvolvimento 
da cidade como um todo.

Cinco Projetos de Lei e dois 
Projetos de Resolução foram 
aprovados por unanimidade 
no Plenário Vereador Gui-
lherme Gotelip Neto:
002/15: Modifica equipes 
de PSF, altera os vencimen-
tos dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde e dá outras 
providências – Adequações 
necessárias para melhorar 
o atendimento da deman-
da por saúde e também, 
adequar os vencimentos 
dos agentes, conforme Lei 
Federal n.º 11.350/2006, 

alterada pela Lei Federal n.º 
12.994/2014;
005/15: Altera a Lei n.º 
6.801, de 29/12/2014 que 
estima as receitas e fixa as 
despesas do Orçamento Fis-
cal do Município de Araxá 
para o exercício de 2015. – 
Visa adequar ficha orçamen-
tária da Câmara Municipal 
de Araxá;
006/15: Modifica o inciso II 
do art. 111 da Lei Municipal 
n.º 2.547/1992 – Código de 
Posturas - Uso obrigatório de 
aventais e gorro brancos, lu-

vas e máscaras no momento 
da manipulação dos produ-
tos;
007/15: Dispõe sobre de-
nominação de Via Pública e 
dá outras providências - Rua 
José Monteiro Filho;
010/15: Declara de Utilidade 
Pública e dá outras provi-
dências - Associação de Pais, 
Professores e Amigos do Ins-
tituto de Educação Infantil 
Pintando o Sete.
Resoluções:
003/15: Altera o § 1º do 
art. 1º da Resolução n.º 

484/2014, de 31 de outubro 
de 2014 – Policial Destaque;
004/15: Aplica-se a plani-
lha de custos da Secretaria 
do Estado de Minas Gerais 

de Transporte e Obras Pú-
blicas - SETOP- nas contra-
tações de obras e serviços 
de engenharia da Câmara 
Municipal de Araxá.

O Vereador Carlos Rober-
to Rosa (Roberto do Sin-
dicato) apresentou nesta 
quinta-feira requerimento 
solicitando a construção de 
uma rotatória em frente à 
Câmara Municipal, na con-

fluência da Rua Izaura Maria Araújo e Avenida 
João Paulo II. O objetivo da obra é desafogar o 
trânsito junto à Rua Uberaba e facilitar o acesso 

ao Centro Administrativo.
Roberto foi outro que manifestou apoio às rein-
vindicações dos agentes de saúde na tribuna. O 
parlamentar ainda afirmou ser contra o Projeto 
de Lei 009/15, que proíbe atividades perigosas 
no trânsito, como malabarismo com objetos 
cortantes. Para ele, este projeto é discriminató-
rio e este tipo de trabalho é importante no sus-
tento de muitas pessoas.

O Vereador Alexandre (Ir-
mãos Paula) iniciou seu 
discurso na tribuna sau-
dando os servidores mu-
nicipais da área de saúde 
presentes no plenário Ve-
reador Guilherme Gotelip 

Neto: “O Prefeito está mandando um projeto 
que é direito de vocês”. Alexandre se referia 

ao projeto que adequa os vencimentos dos 
agentes comunitários de saúde, aprovado na 
reunião ordinária.
O parlamentar também destacou a festa pro-
movida pelas escolas de samba no carnaval, 
chamando todas de verdadeiras “campeãs”.  
Para o vereador, o carnaval no centro da cida-
de resgatou a confiança do povo. 

O Vereador Marcílio de 
Faria apresentou nesta 
quinta-feira requerimen-
to que solicita a possi-
bilidade de aumento do 
cartão alimentação dos 
servidores públicos da 

Prefeitura Municipal de Araxá e Autarquias 
de R$160 para R$250 (n° 57/2015). Marcílio 

disse na tribuna que os servidores públicos 
“são os pilares de qualquer administração e 
precisam ser valorizados”.
O parlamentar também assumiu um com-
promisso com moradores do bairro São Ge-
raldo: batalhar pela reforma do Ginásio Elmi-
ro João Manoel, que foi construído na época 
da primeira administração do atual Prefeito 
Aracely de Paula.

O vereador Professor Ca-
choeira usou o seu tempo 
na tribuna para valorizar o 
êxito obtido no carnaval de 
rua da cidade. De acordo 
com ele, a festa trouxe o 
resgate de um carnaval fa-

miliar, com crianças nas ruas e respeito. Cachoei-
ra parabenizou a escola “Unidos do Morro” pelo 
título e lembrou o bom trabalho da polícia que, 
de acordo com ele, não costuma ser lembrada e 
devidamente valorizada quando não há crime. 

O vereador também apresentou um balancete 
com a prestação de contas da Escola Acadêmicos 
do Santo Antônio. A Prefeitura Municipal de Ara-
xá doou 31 mil reais para a agremiação. Roupas, 
instrumentos musicais, transporte e hospeda-
gem estão entre os itens, que foram apresenta-
dos como despesas. Cachoeira ainda enfatizou a 
necessidade de reunir os presidentes das escolas 
de samba, representantes da Câmara e da Pre-
feitura para planejar o carnaval do ano que vem 
com mais cuidado e antecedência.

Roberto do Sindicato requer mais uma rotatória na Av. João Paulo II
Saúde e Atividades no Trânsito foram outros temas abordados

Alexandre (Irmãos Paula) cumprimenta agentes da saúde
Êxito no carnaval de rua também foi festejado

Valorização dos servidores públicos
Marcílio de Faria quer melhoria para trabalhadores da Prefeitura

Congratulações e Prestação de Contas
Sucesso do Carnaval foi o principal tema abordado por Professor Cachoeira

O Vereador Mateus Vaz 
usou seu tempo na tribuna 
para apresentar diversas 
indicações. Na abertura do 
seu discurso, ele parabeni-
zou os responsáveis pelo 
carnaval, destacando a par-

ticipação maciça dos moradores e a inexistência 
de grandes transtornos. Cumprimentou, tam-
bém, as escolas de samba, em especial à campeã 
do Carnaval 2015.
Eis as indicações apresentadas pelo parlamentar:
41/2015: Realizar capina e limpeza no final da Rua 
José Detoni com a Rua Funcionário João Rosa;
42/2015: Fiscalizar animais soltos na cidade, em 
especial na Rua Floripes Maria de Jesus, no Bair-
ro Ademar Rodrigues Valle Jr.

43/2015: Refazer sinalização horizontal das fai-
xas de pedestres nas vias próximas às escolas 
públicas e particulares de Araxá;
44/2015: Refazer sinalização horizontal de “pare” 
na Rua dos Beija-flores, Bairro Cincinato de Ávila;
45/2015: Instalar suporte para bicicletas nos es-
tacionamentos das unidades de saúde;
46/2015: Construir muro de arrimo na calçada 
da Rua Rossine Rodrigues Duarte, na divisa com 
a casa de número 20 da Rua Lázara Helena de 
Souza, Bairro Boa Vista;
47/2015: Implantar dois redutores de velocida-
de na Alameda dos Flamboyants, no Recanto 
das Gameleiras;
48/2015: Estender atendimento das unidades de 
saúde das 17 às 20h, pelo menos uma vez por 
semana.

Romário do Picolé apre-
sentou diversos requeri-
mentos no tempo em que 
ocupou a tribuna do Ple-
nário Vereador Guilherme 
Gotelip Neto, nesta quin-

ta-feira. O cuidado com os animais na cidade 
recebeu atenção especial do vereador. Ele suge-
riu ao Prefeito Aracely de Paula a doação de um 
terreno para a construção de um abrigo para a 
Associação Protetora dos Animais de Araxá (nº 
11/2015)
Romário ainda requereu a restauração e preser-

vação das praças do centro da cidade; instalação 
de redutores de velocidade nas ruas Santo Antô-
nio e Totonho Pereira e a revisão da sinalização 
na Rua Pará. O vereador também pediu a elabo-
ração de estudos técnicos para viabilizar a cons-
trução de uma área de lazer nos espaços ao lado 
do Sacolão do Branco, em frente à Grançucar.
O parlamentar também solicitou informações re-
ferentes ao repasse às entidades assistenciais do 
município (nº 12/2015) e indicou a utilização de 
um espaço na Fazenda Experimental da Epamig 
para instalação de um centro de zoonoses.

Mateus Vaz apresenta diversas indicações
Vereador lembrou de diversas regiões da cidade

Romário do Picolé mostra preocupação com cães de rua na cidade
Vereador quer espaço adequado para receber animais, entre 
outras propostas

Problema ocorrido no 
Barreiro foi destacado 
pelo vereador
O vereador Sargento Amil-
ton apresentou indicações 
relacionadas ao problema 
da mortandade de peixes 
no Lago Norte do Barreiro. 

Foram solicitados esclarecimentos à COPASA e ao 
Ministério Público. O parlamentar também pediu 
o reparo da tampa de concreto da boca de lobo na 
rua Alexandre Gondim nº 360, que está quebrada 
e com ferragens expostas.
Na reunião anterior, realizada no dia 10, Sargento 
Amilton havia apresentado os seguintes Projetos:
Projeto de Lei /2015:
Art. 1º Passar a denominar RUA JOSÉ MONTEI-
RO FILHO, a Rua H do Loteamento VALTER E 
WILSON RAMOS, nesta cidade.
Art. 2º O Senhor Prefeito mandará fixar placas 
denominativas em locais próprios.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, en-
trando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Projeto de Lei /2015:
Art. 1º O inciso II do art. 111 da Lei Municipal 
nº 2.547/1992 – Código de Postura passa a ter a 
seguinte redação;
II- Usar obrigatoriamente aventais e gorro bran-
cos, luvas e máscaras no momento da manipu-
lação dos produtos.
Art. 2º Revoga-se a disposição em contrário, esta Lei 
entrará em vigor 30 dias da data de sua publicação.
Projeto de Resolução:
Art. 1º O § 1º do art. 1 da Resolução nº 484-
2014, de 31 de outubro de 2014 passará a vigo-
rar com a seguinte redação:
§1º Os diplomas serão outorgados aos servido-
res através de uma votação entre os policiais nas 
categorias:
I Policiamento Urbano
II Policiamento Rodoviário, Estadual e Federal
III Policiamento Ambiental
IV Bombeiro
V Polícia Civil
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Sargento Amilton preocupado com mortandade de peixes

● Recargas de Cartuchos e Tonners;
● Capas, películas e acessórios para celulares;
● Venda de aparelhos celulares;
● Manutenção:

Computadores;
Note Boocks;
Celulares e 
Tablets.

Rua Mariano de ávila, 10
Centro - Araxá / Mg

tel: 3664-8132
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Esportes

O futebol através dos tempos...

A outra foto nos foi enviada por nosso amigo e colaborador João Batista 
de Freitas e trata-se de uma formação do time da Rádio Imbiara  SEU RADICO, 
onde aparecem: o juiz Xeleco, Porroque, Gaspar Cabeludo, Vaner Faria, Carlos, 
Alcino de Freitas e Edson. Agachados: Ailton, José Osvaldo, Tolentino, ...? e 
Agnelo Guimarães. Sabemos que existem formações de Seu Radico anteriores 
à essa. Quem possuir a foto e quiser colaborar com nossa coluna é só entrar em 
contato pelo email: agilizza2@gmail.com

Nesta edição seguindo a linha das recordações do futebol araxaense, con-
tamos com duas importantes colaborações. Uma delas vem do conhecido 
amante do futebol Paulo Alberto Ferreira, grande colaborador da imprensa 
local e de outras regiões. Paulo trouxe para nossos leitores uma foto do FER-
ROCARRIL de Araxá com a seguinte formação: Duque, Malboro, Afranio, Ma-
neco, Cicin e Antenor.

Agachados: Paulinho, Lipinho, Amadeu, Toninho e Ditão.

Sargento Marco Antonio Gonçalves conquista 
o 1° Torneio de Xadrez do 37° Batalhão

Aconteceu no dia 27 de 
janeiro no Virgilius Palace 
Hotel o 1° Torneio de Xadrez 
do 37° Batalhão da Policia 
Militar de Minas Gerais em 
homenagem aos 10 anos do 
mesmo. O evento foi fecha-
do para Policiais Militares, 
Policiais Civis, Bombeiros 
Militares, Exercito Brasilei-
ro e Presídios de Estado de 
Minas Gerais. O evento teve 
apoio da Academia Araxaen-
se de Xadrez e Liga Brasileira 
de Xadrez que disponibilizou 
a arbitragem e o material 
necessário para realização 
do evento.

Após as 5 rodadas no Sis-
tema Suíço de emparceira-
mento com tempo de refle-
xão de 20 minutos nocaute 
o campeão foi o 3° Sargento 
do 37° Batalhão da Poli-
cia Militar de Minas Gerais 
Marco Antonio Gonçalves 
que obteve 100% de apro-
veitamento, em 2° lugar o 1° 
Tenente lotado na cidade de 
Luz/MG pertencente ao 7° 
Batalhão da Policia Militar de 
Minas Gerais Samuel Morais 
Silva que obteve 4,0 pontos. 
Finalizando o pódio, tivemos 
em 3° lugar o Perito da Po-
licia Civil de Patos de Minas 
Gladson de Castro Oliveira 
Campos Francisquini que ob-
teve a mesma pontuação do 
tenente Samuel, perdendo 
para ele nos critérios de de-
sempate. O titulo de campeã 
ficou para Lorenna Mayara 

Lima do 37º Batalhão da Po-
licia Militar de Minas Gerais.

Na classificação final por 
entidade o 37° Batalhão da 
Policia Militar de Minas sa-
grou-se campeão com 26 
pontos conquistados.

Além da excelente orga-
nização do evento, do agra-
dável espaço físico do Vir-
gilus Palace Hotel, das boas 
partidas o evento se desta-
cou também pela grande 
quantidade de Policiais Mi-
litares que praticam xadrez 
em Araxá e região. Colocan-
do o evento em destaque 
nacional de acordo com Aca-
demia Araxaense de Xadrez, 
Liga Brasileira de Xadrez, o 
árbitro Adriano Pena Ribeiro 
Lemos e outros enxadristas 
araxaenses.

O 37° Batalhão da Policia 
Militar de Araxá continuará 
incentivando este importan-
te esporte e realizará mais 
torneios de Xadrez para 
todas estas instituições e 
ampliando ainda mais para 
comunidade araxaense e de 
todo estado.

O campeão Sargento 
Marco Antonio Gonçalves 
não terá nem tempo para 
comemorar mais uma con-
quista, pois dia 07 de fe-
vereiro ele será um dos 12 
finalistas do Circuito Minas 
Gerais de Xadrez Rápido 
2014 que acontecerá no 
Centro de Formação Profis-
sional Julio Dário.

CONFIRA A 
CLASSIFICAÇÃO DOS 10 

PRIMEIROS COLOCADOS 
NO GERAL:

1º Lugar: 3° SGT Marco An-
tonio Gonçalves – 37° Bata-
lhão da Policia Militar de Mi-
nas Gerais – Araxá/MG
2° Lugar: 1° TEN Samuel Mo-
rais Silva – 7° Batalhão da Po-
licia Militar de Minas Gerais, 
lotado na cidade de Luz/MG
3° Lugar: Gladson de Castro 
Oliveira Campos Francisqui-
ni – Perito da Policia Civil de 
Patos de Minas
4º Lugar: Bruno Nogueira 
Soares – Investigador da Po-
licia Civil de Araxá/MG
5º Lugar: 2° SGT Bruno Fon-
seca Mariano – 225º CIA da 
Policia Militar de Minas Ge-
rais – Perdizes/MG
6º Lugar: Cb Uanderson de 
Castro Neves– 37° Batalhão 
da Policia Militar de Minas 
Gerais – Araxá/MG
7º Lugar: Aspirante a Oficial 
Mateus Dias Campos – 37° 
Batalhão da Policia Militar 
de Minas Gerais – Araxá/MG
8º Lugar: 2° TEN Lucas Mo-
reira Monard – 37° Batalhão 
da Policia Militar de Minas 
Gerais – Araxá/MG
9º Lugar: SD Mateus Maciel 
Paulista Barcelos – 37° Bata-
lhão da Policia Militar de Mi-
nas Gerais – Araxá/MG
10º Lugar: CB Fábio Tatsuo 
Ouki – 225º CIA da Policia 
Militar de Minas Gerais – 

Perdizes/MG
Campeã Feminina: Assist. 
Administr. Lorenna Mayara 
de Lima - 37° Batalhão da 
Policia Militar de Minas Ge-
rais – Araxá/MG

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
POR INSTITUIÇÃO:

Campeã: 37° Batalhão da 
Policia Militar de Minas Ge-
rais – 26 pontos
Vice-campeã: 7° Batalhão 
da Policia Militar de Minas 
Gerais – 08 pontos
3° Lugar: Policia Civil de Pa-
tos de Minas – 06 pontos
4° Lugar: Policia Civil de Ara-
xá – 05 pontos

5° Lugar: 225° CIA da Policia 
Militar de Minas Gerais (Per-
dizes) – 05 pontos
6° Lugar: 224° CIA da Poli-

cia Militar de Minas Gerais 
(Campos Altos) – 01 ponto
7° Lugar: TG-04-001 Araxá 
(Exercito Brasileiro) – 01 ponto
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A nossa surpreendente música sertaneja

É quase um mistério a vida da gente 
A luta da mente é quase que vã 
Aquilo em que hoje se vê naufragada 
Talvez será nada em nosso amanhã.

Dificilmente os me-
nos avisados e pou-
co envolvidos com 

musica, identificariam 
de imediato a estrofe 

acima como sen-
do parte de uma 
canção sertaneja 
nascida na alma 
de uma pessoa 
simples mas 
nem por isso in-
capaz de ser um 
profundo obser-
vador do mundo 

à sua volta. Aque-
les que apreciam 

avaliar uma canção 
não só pela beleza de 

sua melodia mas tam-
bém pelo conteúdo do que 

ela procura transmitir vão se 
surpreender muito  se buscarem 

conhecer melhor a nossa musica 
sertaneja de raiz, passada de pais 
para filhos a exemplo do “Couro 
de Boi “  de autoria de Teddy Viei-
ra e Diogo Muleira (o Palmeira 
da dupla Palmeira e Biá), sucesso 
de 1955 e bastante conhecida e 
propagada em tempos atuais por 
Sérgio Reis.A letra traz uma gran-
de lição de vida sobre o comporta-
mento entre pais e filhos.

O sentimento e a motivação in-
seridos nesta e outras centenas de 
canções, garantiram sua imortali-
dade e lições de vida cujas letras 
de tanta profundidade e habilida-
de nas composições transforma-
ram muitas delas em verdadeiras 
histórias cantadas, tão versáteis e 
criativas que se tornaram musicas 
para ouvir, ler, cantar  e contar. E 
tão presentes na memória de cada 
geração que em meio a qualquer 

movimento musical, seja de que 
estilo for, bastam apenas alguns 
acordes de algumas destas can-
ções para que todas as vozes se 
unam para executá-las. Entre elas 
podemos citar: Saudade de minha 
Terra, ( ou Paulistinha como quei-
ram), Menino da Porteira, Rancho 
Fundo, Cabocla Tereza,Berrante de 
Ouro, só para citar algumas destas 
histórias que foram cantadas e 
contadas, e encenadas pelos pal-
cos da vida, das mais simples es-
truturas circenses aos mais sofisti-
cados palcos dos grandes centros. 

Nesta edição,além da letra do 
Couro de Boi, selecionamos para 
nossos leitores mais 3 letras cuja 
história inserida sempre nos cha-
maram atenção pelo conteúdo, 
pela inteligência e sensibilidade 
com que foram concebidas:

João Bobo composição de 

Carreirinho e Zé Godoy, cuja ver-
são para ouvir sugerimos com a 
dupla Tião Carreiro e Pardinho, 
conta a história de um advogado 
principiante que com observação 
aguçada sobre o caso consegue 
absolver seu cliente, Gente da 
Minha Terra, de cuja letra faz 
parte a estrofe com que abrimos 
essa matéria,do mesmo autor 
de Saudade de Minha Terra, o 
saudoso Goyá que com seu amor 
pela sua querida Coromandel 
divulgou-a pelos quatro cantos 
do País,  O Ultimo Julgamento 
composta por Leo Canhoto, narra 
uma fictícia conversa entre Jesus 
e o homem com reflexões bem 
realistas até para os dias de hoje.
Para ouvi-la sugerimos 2 versões 
interessantes, uma na voz de Leo 
Canhoto e Robertinho e outra 
com Milionário e José Rico. 

Conheci numa cidade a muito anos passados  
Um bobo que andava rindo e o pobre era retardado 
A molecada vadia não dava paz ao coitado 
Por mais que dele judiasse nunca ficava zangado 
Mais nem sempre um demente tem os nervos 
controlado 
Vinte anos de chacota suportou neste povoado 
 
Por quarto estudantes um dia João bobo foi rodeado 
Ameaçaram lhe bater só pra ver ele zangado 
João bobo pegou uma pedra e atirou num dos 
malvados 
Seu agressor desviou tirou o corpo de lado 
A pedra pegou em cheio no filho do delegado 
E o pobrezinho morreu dali minutos passado 
 
Aquele bobo foi preso pra mais logo ser julgado 
No dia do julgamento foi surpresa pro jurado 
Entrou pelo fórum adentro um mocinho bem 
trajado 
Apresentou pro juiz carteira de advogado 
Terminando acusação o réu ficou arrasado 
E o juiz deu a palavra ao mocinho advogado 
 
Declamado 
 
Meritíssimo juiz e senhores jurados 
Meritíssimo juiz e senhores jurados 
Meritíssimo juiz e senhores jurados 
 
Silêncio o senhor não tem argumentos para defesa 
do réu 
 
É neste ponto senhor juiz que eu queria ter chegado 
O senhor não tolerou três vezes ser pronunciado 
Chamando a sua atenção e dos senhores jurados 
Vinte anos esse bobo suportou no povoado 
Insulta de toda espécie e nunca ficou zangado 
Ouçam a voz da consciência julguem senhores 
jurados 
 
Cantado 
 
Foi essa a primeira causa do mocinho advogado 
Vitória bem merecida por ele foi alcançada 
Ai João bobo foi libertado

João Bobo
De Carreirinho e Zé Godoy

O Último Julgamento
De Leo Canhoto

Gente da Minha Terra
De Goyá e Almir Couro de Boi

Fiz tanta homenagem ao interior 
E ao trabalhador de alma gentil 
Os versos que fiz os colegas gravaram 
E se espalharam por este Brasil 
E a saudade da minha terra 
Tornou-se um hino na voz do meu povo 
Porque quem deixou sua terra querida 
Embora alcançando sucesso na vida 
Não há quem não queira revê-la de novo
Quem é que esquece o campo, a cascata 
O lago, a mata, a pesca de anzol 
O gado pastando o capim do atalho 
Molhado de orvalho, brilhando ao sol 
E a gentileza daquele povo 
Que a todos dispensam o mesmo calor 
Eu gosto da vida também da cidade 
E sei que existe a felicidade 
Mas deve ser filha do interior
Nos bailes da roça eu sempre cantava 
Alguém que me amava chorava por mim 
Depois eu dançava no grande terreiro 
Sentindo o cheiro da flor de jasmim 
E até hoje ainda sinto 
Aquele perfume pairando 
no ar 
Me faz reviver a feliz moci-
dade 
É o perfume da doce saudade 
Que nada no mundo consegue 
apagar
É quase um mistério a vida 
da gente 
A luta da mente é quase 
que vã 
Aquilo em que hoje se vê 
naufragada 
Talvez será nada em nosso 
amanhã 
E a saudade da minha terra 
Está em minha alma e em todo 
o meu ser 
No palco da vida eu vou traba-
lhando 
Mas quando sentir a cortina fe-
chando 
É na minha terra que quero morrer

Senta aqui neste banco 
Pertinho de mim 
Vamos conversar 
Será que você tem coragem 
De olhar nos meus olhos 
E me encarar 
Agora chegou sua hora 
Chegou sua vez 
Você vai me pagar 
Eu sou a própria verdade 
Chegou o momento 
Eu vou te julgar 
Pedi pra você não matar 
Nem para roubar 
Roubou e matou 
Pedi pra você agasalhar 
A quem tinha frio 
Você não agasalhou 
Pedi para não levantar 
falso testemunho 
Você levantou 
A vida de muitos coitados você 
Destruiu 
Você arrasou
Meu pai te deu inteligência 
Para salvar vidas 
Você não salvou 
Em vez de curar os enfermos 
Armas nucleares você fabricou 
Usando sua capacidade 
Você destruiu, você se condenou 
A sua ganância foi tanta 
Que a você mesmo você exter-
minou 
O avião que você inventou 
Foi para levar a paz e a espe-
rança 
Não pra matar seu irmão 
nem para jogar bomba nas 
Minhas crianças 
Foi você que causou essa guerra 
Destruiu a terra de seus an-
cestrais 
Você é chamado de homem 
Mas é o pior dos animais 
Agora que está 

Acabado pra sempre 
Vou ver se você é culpado 
Ou inocente 
Você é um monstro 
Covarde e profano 
É um grão de areia 
Frente ao oceano 
Seu ouro falou alto 
Você tudo comprou 
Pisou nos mandamentos 
Que a lei santa ensinou 
A mim você não compra 
Com o dinheiro seu 
Eu sou Jesus Cristo, 
o filho de Deus.

Conheço um velho ditado que é do tempo do zagaio: 
um pai trata 10 filhos, 10 filhos não trata um pai. 
Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar 
o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. 
O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: 
você manda o veio embora se não quisé que eu vá. 
e o rapaz, o coração duro com o veinho foi falar:
Para o senhor se mudar meu pai eu vim lhe pedir 
hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. 
leva este couro de boi, que eu acabei de curtir 
pra lhe servir de coberta, adonde o senhor durmir.
O pobre velho calado, pegou o couro e saiu 
seu neto de oito anos que aquela cena assistiu, 
correu atrás do avó, seu paletó sacudiu 
metade daquele couro,chorando ele pediu. 
O velhinho comovido pra não ver o neto chorando, 
partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. 

O menino chegou em casa,seu pai foi lhe perguntando: 
pra que você quer esse couro que seu avô ia levando? 
Disse o menino ao pai: um dia vou me casar, 
o senhor vai ficar veio e comigo vem morar. 
pode ser que aconteça de nós não se combinar 
esta metade do couro, vou dar pro senhor levar

Apoio 
cultural:


