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Papa Francisco –Um exemplo para a humanidade
Mais do que um grande líder religioso, que na opinião de muitos traz uma

revolução altamente positiva para a Igreja Católica o Papa Francisco
representa um exemplo de simplicidade, igualdade e esperança de mais união
entre as pessoas. Confira na pagina 03 desta edição outros temas e opiniões

abordados em sua vinda ao Brasil pela Jornada Mundial da Juventude.
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Deputado estadual Lerin consegue
ambulância para Araxá

Esteve em Araxá na se-
mana passada o deputado
estadual Lerin, por Ubera-
ba, para fazer a entrega ofi-
cial de uma ambulância que
ele conseguiu para Araxá.
Lerin passou a chave pra
as mãos do Prefeito Dou-
tor Jeová e da Vice e Se-
cretária Municipal de Saú-
de, Edna Castro, comentan-
do que é parceiro da Admi-
nistração Municipal e ain-

da realizará muitas con-
quistas para o município.
“Esta ambulância é só o
começo da nossa parceria.
Ainda vamos ajudar muito
ao povo de Araxá”, con-
cluiu o deputado.O Chefe
do Executivo e a Secretá-
ria agradeceram e empenho
de Lerin e deixaram claro
contar sempre com seu
apoio nos interesses da co-
munidade araxaense.

O araxaense Vitor Amorim Frois, que disputou o Pan-
Americano 2013, patrocinado pela CBMM e a Associação
Atletica do Banco do Brasil, mais uma vez demonstrou seu
potencial, colocando se como o melhor brasileiro do torneio.
Um grande presente do dia dos pais para o Sr. Giovani Mar-
cos Amorim de Campos Frois, que junto com a família vem
prestando total apoio e incentivo ao filho em todas as suas
participações. Motivo de orgulho para Araxá tão bem repre-
sentada e para o professor Adriano Pena Ribeiro Lemos ex-
professor de Vitor e ainda grande mentor em suas decisões.
Página 08.
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Lições de vida que podem servir de exemplo.
Para celebrar o “envelhe-

cer”,  a escritora Regina Brett,
escreveu 45 lições que a vida
havia lhe ensinado. Constante-
mente requisitadas essas lições
tem sido repassadas e sempre
com muito sucesso pela pro-
funda reflexão que trazem. A au-
tora já ultrapassou os 90 anos e
as lições continuam surtindo
muito efeito.

1. A vida não é justa, mas
ainda é boa.

2. Quando estiver em dúvida,
apenas dê o próximo pequeno
passo.

3 A vida é muito curta para
perdermos tempo odiando
alguém.

4. Seu trabalho não vai cuidar
de você quando você adoecer.
Seus amigos e seus pais vão.
Mantenha contato.

5. Pague suas faturas de car-
tão de crédito todo mês.

6. Você não tem que vencer
todo argumento. Concorde para
discordar.

7. Chore com alguém. É
mais curador do que chorar
sozinho.

8. Está tudo bem em ficar bra-

vo com Deus. Ele aguenta.
9. Poupe para a aposentado-

ria começando com seu pri-
meiro salário.

10. Quando se trata de choco-
late, resistência é em vão.

11. Sele a paz com seu pas-
sado para que ele não estra-
gue seu presente. (UMA DE
MINHAS FAVORITAS)

12. Está tudo bem em seus fi-
lhos te verem chorar.

13. Não compare sua vida
com a dos outros. Você não tem
ideia do que se trata a jornada
deles.

14. Se um relacionamento tem
que ser um segredo, você não
deveria estar nele.

15 Tudo pode mudar num
piscar de olhos; mas não se
preocupe, Deus nunca pisca.

16. Respire bem fundo. Isso
acalma a mente.

17. Se desfaça de tudo que
não é útil, bonito e prazeroso.

18. O que não te mata, real-
mente te torna mais forte.

19. Nunca é tarde demais
para se ter uma infância fe-
liz. Mas a segunda só depen-
de de você e mais ninguém.

20. Quando se trata de ir atrás
do que você ama na vida, não
aceite não como resposta.

21. Acenda velas, coloque os
lençóis bonitos, use a linge-
rie elegante. Não guarde para
uma ocasião especial. Hoje é
especial.

22. Se prepare bastante, depois
deixe-se levar pela maré.

23. Seja excêntrico agora,
não espere ficar velho para
usar roxo.

24. O órgão sexual mais impor-
tante é o cérebro.

25. Ninguém é responsável
pela sua felicidade além de
você.

26. Encare cada “chamado de-
sastre” com essas palavras: Em
cinco anos, vai importar?

27. Sempre escolha a vida.
28. Perdoe tudo de todos.
29. O que outras pessoas

pensam de você não é da sua
conta.

30. O tempo cura quase tudo.
Dê tempo.

31. Independentemente se a
situação é boa ou ruim,
irá mudar.

32. Não se leve tão à sério. Nin-

guém mais leva...
33. Acredite em milagres.
34. Deus te ama por causa de

quem Deus é,  não pelo que você
fez ou deixou de fazer.

35. Não faça auditoria de
sua vida. Apareça e faça o
melhor dela AGORA!

36. Envelhecer é melhor do
que a alternativa: morrer jovem.

37. Seus filhos só têm uma
infância.

38. Tudo o que realmente im-
porta no final é que você amou.

39. Vá para a rua todo dia.
Milagres estão esperando em
todos os lugares

40. Se todos jogassemos nos-
sos problemas em uma pilha e
víssemos os de todo mundo, pe-
garíamos os nossos de volta.

41. Inveja é perda de tem-
po. Você já tem tudo o que
precisa.

42. O melhor está por vir.
43. Não importa como você

se sinta, levante, se vista e
apareça.

44. Produza.
45. A vida não vem embru-

lhada em um laço, mas ainda
é um presente!!!”

FRETES EM ARAXÁ – Tratar com Adolfo tel: 9108.2017.

Classificados

Três mulheres conversando ao lado de um poço. Um velho
as escutava.

A primeira mulher dizia:
- Meu filho é muito forte, corre e pula.
A segunda dizia:
- O meu filho canta como os passarinhos.
A terceira mulher nada dizia, então o velho perguntou:
- Você não tem filhos?
Ela respondeu:
- Tenho, mas ele é um menino normal como todas as crianças.
As três mulheres pegaram seus potes cheios de água e

foram caminhando.
No meio do caminho, elas pararam para descansar e o velho

homem sentou ao lado delas.
Logo elas viram seus filhos voltando para perto delas.
 O primeiro vinha correndo e pulando, o segundo vinha

cantando lindas canções.
O terceiro não vinha pulando nem cantando, ele correu

em direção a sua mãe
e pegou o pote cheio de água e levou para casa.
Então as três mulheres perguntaram para o velho

homem:
 - O que o senhor achou dos nossos filhos?
E o velho homem respondeu:
- Realmente, eu acabei de ver três meninos, mas vi

apenas um filho.

Por Fábio Reynol
 
Ouviu dizer que o Brasil sofria de uma grave falta de palavras.

Em um programa de TV, viu uma escritora lamentando que não se
liam livros nesta terra, por isso as palavras estavam em falta na
praça. O mal tinha até nome de batismo, como qualquer doença
grande, “indigência lexical”.Comerciante de tino que era, não per-
deu tempo em ter uma idéia fantástica. Pegou dicionário, mesa e
cartolina e saiu ao mercado cavar espaço entre os camelôs. 

Entre uma banca de relógios e outra de lingerie instalou a
sua: uma mesa, o dicionário e a cartolina na qual se lia: “Histri-
ônico - apenas R$ 0,50!”

Demorou quase quatro horas para que o primeiro de mais de
cinqüenta curiosos parasse e perguntasse: 

- O que o senhor está vendendo? - Palavras, meu senhor.
A promoção do dia é histriônico a cinqüenta centavos como
diz a placa.

- O senhor não pode vender palavras. Elas não são suas.
Palavras são de todos.

- O senhor sabe o significado de histriônico? 
- Não.
- Então o senhor não a tem. Não vendo algo que as pessoas

já têm ou coisas de que elas não precisem.
- Mas eu posso pegar essa palavra de graça no dicionário.
- O senhor tem dicionário em casa?
- Não. Mas eu poderia muito bem ir à biblioteca pública e

consultar um. 
- O senhor estava indo à biblioteca?
- Não. Na verdade, eu estou a caminho do supermercado.
- Então veio ao lugar certo. O senhor está para comprar o

feijão e a alface, pode muito bem levar para casa uma palavra
por apenas cinqüenta centavos de real! 

- Eu não vou usar essa palavra. Vou pagar para depois es-
quecê-la?

- Se o senhor não comer a alface ela acaba apodrecendo na
geladeira e terá de jogá-la fora e o feijão caruncha.

- O que pretende com isso? Vai ficar rico vendendo
palavras? 

- O senhor conhece Nélida Piñon?
- Não.
- É uma escritora. Esta manhã, ela disse na televisão que o

País sofre com a falta de palavras, pois os livros são muito
pouco lidos por aqui

- E por que o senhor não vende livros? 
- Justamente por isso. As pessoas não compram as palavras

no atacado, portanto eu as vendo no varejo.
- E o que as pessoas vão fazer com as palavras? Palavras são

O vendedor de PALAVRAS
palavras, não enchem barriga.

- A escritora também disse que cada palavra corresponde a um
pensamento. Se temos poucas palavras, pensamos pouco. Se eu
vender uma palavra por dia, trabalhando duzentos dias por ano,
serão duzentos novos pensamentos cem por cento brasileiros. Isso
sem contar os que furtam o meu produto. São como trombadinhas
que saem correndo com os relógios do meu colega aqui do lado. Olhe
aquela senhora com o carrinho de feira dobrando a esquina. Com
aquela carinha de dona-de-casa ela nunca me enganou. Passoupor
aqui sorrateira. Olhou minha placa e deu um sorrisinho maroto se
mordendo de curiosidade. Mas nem parou para perguntar. Eu tenho
certeza de que ela tem um dicionário em casa. Assim que chegar lá,
vai abri-lo e me roubar a carga. Suponho que para cada pessoa que se
dispõe a comprar uma palavra, pelo menos cinco a roubarão.- Então
eu provocarei mil pensamentos novos em um ano de trabalho. 

- O senhor não acha muita pretensão? Pegar um...
- Jactância.
- Pegar um livro velho...
- Alfarrábio.
- O senhor me interrompe!
- Profaço.
- Está me enrolando, não é?
- Tergiversando.
- Quanta lenga-lenga... 
- Ambages.
- Ambages?
- Pode ser também evasivas.
- Eu sou mesmo um banana para dar trela para gente como você!
- Pusilânime.
- O senhor é engraçadinho, não?
- Finalmente chegamos: histriônico!
- Adeus. 
- Ei! Vai embora sem pagar?
- Tome seus cinqüenta centavos.
- São três reais e cinqüenta.
- Como é?
- Pelas minhas contas, são oito palavras novas que eu acabei

de entregar para o senhor. Só histriônico estava na promoção,
mas como o senhor se mostrou interessado, faço todas pelo
mesmo preço. 

- Mas oito palavras seriam quatro reais, certo?
- É que quem leva ambages ganha uma evasiva, entende?
- Tem troco para cinco?

Pensamento:
VIVER NÃO DÓI. O QUE DÓI É A VIDA QUE NÃO SE VIVE.”
EMÍLIO MOURA
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PAPA FRANCISCO
Um exemplo para a humanidade

Mais do que um grande
líder religioso, que na opinião
de muitos traz uma revolução
altamente positiva para a Igre-
ja Católica o Papa Francisco
em suas declarações pelo pais,
mostrou que representa mui-
to mais para a humanidade.
Representa um exemplo de
simplicidade, igualdade e es-
perança de mais união entre
as pessoas. De forma simples,
direta objetiva e bem humora-
da não fugiu aos questiona-
mentos mesmo os mais polê-
micos e acenou para a união
das religiões, quando disse
que se uma criança precisa de
comida e educação, não im-
porta a religião de quem vai
ajuda -la o que importa verda-
deiramente é que ela receba
comida e educação. Aqui você
confere pontos principais de
entrevistas e a visão das pes-
soas a respeito deste do exem-
plo que este grande líder que
em pouco tempo já deixa entre
nós grandes lições de vida e
de atitudes.

Alguns trechos da entrevis-
ta concedida pelo Papa a Ger-
son Camarotti da Globo News.

 Explicando  atitudes
que toma em relação a sua
segurança.

“Eu não sinto medo. Sei
que ninguém morre de vés-

pera. Quando acontecer, o
que Deus permitir, será. Eu
não poderia vir ver este
povo, que tem um coração
tão grande, detrás de  uma
caixa de vidro.

Rivalidade entre Brasil
e Argentina

“O povo brasileiro tem um
grande coração. Quanto à ri-
validade, creio que já está to-
talmente superada. Porque
negociamos bem: o Papa é ar-
gentino e Deus é brasileiro.”

Pobreza x ostentação
“Penso que temos que dar

testemunho de uma certa sim-
plicidade - eu diria, inclusive,
de pobreza. O povo sente seu
coração magoado quando
nós,  as pessoas consagradas,
são apegadas a dinheiro.”

Perda de fiéis
“Não saberia explicar esse

fenômeno. Vou levantar uma
hipótese. Pra mim é funda-
mental a proximidade da Igre-
ja. Porque a Igreja é mãe, e nem
você nem eu conhecemos
uma mãe por correspondên-
cia. A mãe... dá carinho, toca,
beija, ama. Quando a Igreja,
ocupada com mil coisas, se
descuida dessa proximidade,
se descuida disso e só se co-
munica com documentos, é
como uma mãe que se comu-
nica com seu filho por carta.

Não sei se foi isso o que
aconteceu no Brasil. Não sei,
mas sei que em alguns luga-
res da Argentina que conhe-
ço isso aconteceu.”

Os jovens
“Com toda a franqueza

lhe digo: não sei bem por que
os jovens estão protestan-
do. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto: um jovem
que não protesta não me
agrada. Porque o jovem tem
a ilusão da utopia, e a utopia
não é sempre ruim. A utopia
é respirar e olhar adiante. O
jovem é mais espontâneo,
não tem tanta experiência de
vida, é verdade. Mas às ve-
zes a experiência nos freia. E
ele tem mais energia para
defender suas ideias. O jo-
vem é essencialmente um
inconformista. E isso é mui-
to lindo! É preciso ouvir os
jovens, dar-lhes lugares para
se expressar, e cuidar para
que não sejam manipulados.

1ª) Empatia – mostrou-se preocupado
e atento aos sentimentos dos outros o que
o aproximou de todos. Demonstrou estar
em sintonia com as emoções das pessoas.

2ª) Humildade – em momento algum se
portou como superior seja em seus atos, ao
dispensar mordomias e esbanjamentos, seja
com suas palavras sempre tão simples, privi-
legiando sempre o ser e não o ter. E a humil-
dade nos leva às próximas duas lições.

3ª) Exemplo – mais do que dizer o que
um líder deve fazer, papa Francisco mos-
trou em cada gesto o que um líder deve
fazer. O quanto nossos atos falam muito
mais alto do que nossas palavras. 

4ª) Comunicação – seus pronunciamen-
tos foram todos em uma linguagem simples,
objetiva e absolutamente voltada para seu pú-
blico alvo. Nada de jargões ou dialetos rebus-
cados que distanciam as pessoas. Comuni-
cou-se com um vocabulário simples e se utili-
zou de metáforas e exemplos comuns aos seus
ouvintes. Chegou a incorporar algumas ex-
pressões populares brasileiras. Dessa forma
sua mensagem foi compreendida sem qual-
quer dificuldade. Francisco falou a linguagem
do povo. E soube escutar.

5ª) Positivismo – mostrou-se positivo,
otimista e inspirador, incentivando que as
pessoas acreditem em um mundo melhor e
que cada qual seja o protagonista da sua
história. “Não tenham medo!”.

6ª) Servidor – transmitiu com maestria mais
uma vez, não só em gestos como em palavras,
o papel que todo líder tem como servidor. Isso
tem sido uma das lições mais difíceis de gran-
de parte dos líderes aprenderem. E o papa Fran-
cisco deu um show nesse sentido: “Ide sem
medo para servir”, disse ele. 

7ª) Sorrisos e senso de humor aproxi-

Andréa Cordoniz - consultora de Recursos Humanos, instrutora de Treinamen-
tos Empresariais e palestrante, fez uma apurada e profunda avaliação sobre o
Papa que transcrevemos aqui para reflexão de nossos leitores.

mam pessoas. Seu sorriso foi uma constan-
te E sorriso é uma linguagem universal e um
gesto que nos aproxima uns dos outros.  As-
sim também reforça suas mensagens positi-
vas e encorajadoras. 

8ª) Respeito às diferenças. Suas men-
sagens e seus gestos sempre se mostra-
ram respeitosos com quem quer que fos-
se: mulheres, homens, negros, índios,
ateus...Mostrou como devemos aceitar e
respeitar as pessoas como são. 

9ª) Cooperação mútua e amor ao pró-
ximo – O papa Francisco demonstrou aber-
tamente amar pessoas. Mais ainda: de-
monstrou gostar de gostar das pessoas.
Abraçou e beijou pessoas de forma es-
pontânea. E ainda incentivou a coopera-
ção mútua e o trabalho em equipe como
uma força que faz a diferença. Valorizou a
equipe e não as vaidades individuais.
“Quando enfrentamos juntos os desafi-
os, então somos fortes, descobrimos re-
cursos que não sabíamos que tínhamos.” 

10ª) Inspiração – como décima lição, que-
ro terminar como comecei: mostrando o quan-
to todas essas características reunidas fazem
com que um líder como o papa Francisco sirva
como fonte de inspiração. Como alguém que,
por ser admirado, serve de modelo e exemplo
levando cada um a procurar dar o seu melhor
e a se aprimorar arregaçando as mangas e fa-
zendo com que as coisas aconteçam. “Acho
que a maioria de vocês ama os esportes. E
aqui no Brasil, como em outros países, o fute-
bol é uma paixão nacional. Ora bem, o que faz
um jogador quando é convocado para jogar
em um time? Deve treinar, e muito! Também é
assim na nossa vida de discípulos do Senhor.”
https://www.facebook.com/AndreaCordoniz
CrescimentoHumano?ref=hl
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Com o apoio da CBMM
e Ministério da Cultura a
Terceira Edição do Trici-
clo chega trazendo para
Araxá e região espetácu-
los de teatro, dança, mú-
sica instrumental erudita e
circo. E com certeza re-
petirá o suceso alcançado
nas edições anteriores.

O  Projeto tem como
proponente Cynthia Verço-
sa (foto).

Graduada em Educação
Artística / Habilitação em
Artes Plásticas – Ênfase
em Bidimensional, Licen-
ciatura Plena em Arte-Edu-

cação pela Universidade
Federal de Uberlândia, ex-
periências na área de ensi-
no Arte-Educação em ins-
tituições culturais, escolas
da rede municipal/rural,
estadual, particular e fede-
ral profissionalizante.

Delegada de Cultura re-
presentante do Alto Para-
naíba MG/ II Conferência
Nacional de Cultura “Di-
versidade Cultural”, com
atuação na área. Proprie-
tária da Empresa ARTE-
LIÊ Cynthia Verçosa com
consultorias artísticas/pro-
duções e projetos cultu-
rais. Proponente e direto-

ra artística de Projeto TRI
CICLO Espetáculos em
sua 3° Edição com espe-
táculos e oficinas de dan-
ça, teatro, música instru-
mental/erudita e circo para
toda a comunidade de for-
ma gratuita. Projeto este,
marcado pela competen-
cia da equipe de produção
e com espetáculos de alta
qualidade. Até o momento
foi assistido por mais de 30
mil pessoas em seu site ofi-
cial www.triciclo
espetaculos.com.br  aces-
sado por milhares de bra-
sileiros e visitado por de 10
países. Produtora de Mos-
tras de Arte e Curadoria/
Produção de Espetáculos e
Oficinas Artísticas. Atual-
mente, diretora do Teatro
Municipal de Araxá a fren-
te da organização dos
eventos e projetos internos/
externos e empresa parceira
do sistema SESI/FIEMG.

Após 06 edições de distribuição
gratuita para conhecimento de seus
leitores, o EXEMPPLAR,  a partir
da próxima edição estará sendo
vendido ao preço de R$1,00 e es-
tará disponível em mais de 60 pon-
tos de venda, visando facilitar o
acesso a nossas informações não
só no centro mas também na mai-
oria dos bairros da cidade, cujos
pontos virão relacionados para co-
nhecimento de todos. Atendendo a
diversas solicitações de leitores que
gostariam de enviar o Exempplar
para familiares distantes, iniciamos
também a venda de assinatura ao
preço de R$50,00/ano, para Ara-
xá ou qualquer cidade do Brasil,
já incluída a despesa de postagem,
sendo que assinaturas para o exte-
rior serão estudadas a cada caso.
Contatos para o setor de assi-
naturas e pontos de venda no
Expediente à pagina 02.
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Revista NOSSO TEMPO
Bem Estar completou 03 anos

Quem vê a revista Nos-
so Tempo Bem Estar nos
dias de hoje, se depara com
um produto de alto nível tan-
to no tocante à apresenta-
ção gráfica de visual impe-
cável como em seu conteú-
do de grande relevância
procurando sempre transmi-
tir conceitos de uma vida
melhor e mais saudável aos
seus leitores.

Por este prisma as coi-
sas podem até parecer fácil,
mas aí quando procuramos
conhecer melhor a respon-
sável por este trabalho, va-
mos descobrindo o trabalho
de uma mulher determinada
e focada em seus objetivos.
Maria Lucia Sobral – MALU
como é conhecida, é a res-
ponsável por este trabalho,
árduo e constante que co-
meçou como um Informati-
vo simples há 3 anos atrás e
há dois anos se transformou
nesta revista maravilhosa
que vai se tornando indis-
pensável na vida de muitos
de seus leitores.

A história de Malu com
certeza possui elementos
perfeitos para um livro, em-
bora de origem abastada,
descendente de fidalgos
ela chegou ao mundo em
momentos de dificuldades
e muita pobreza com o con-
fisco dos bens da família
cuja demanda dura até os
dias de hoje. Motivada por
diversos desencontros,
sua vida teve uma trajetó-
ria bastante tumultuada e
conflitante, mas que nun-
ca desanimou essa bata-
lhadora incansável a bus-
car formação e conheci-
mento para desenvolver
seu trabalho atual.

A revistahoje, chega ao
seu terceiro ano de forma
arrojada e inovadora com
toda a evolução baseada
desde o inicio na Pedago-

gia Empreendedora promo-
vendo a cultura do bem es-
tar. Onde o Ser humano é o
foco em todos os seus as-
pectos, físico, mental,
emocional, espiritual e so-
cial. Tornando-se gestor da
própria vida através da
prática 8 remédios da na-
tureza (Projeto Vida Leve)
você em equilíbrio.

Dentro da Mostra Cul-
tural diversas ações foram
realizadas para marcar a co-
memoração dos 3 anos da
revista: o lançamento do
Projeto Pedagogia Empre-
endedora com participação

das escolas de Araxá (em
especial contamos com
participação da Escola Es-
tadual Maria de Maga-
lhães, onde inclusive a
Malu estudou por 5 anos),
a palestra “Você em Equilí-
brio”, com dicas de Arte
Culinária Preventiva (ree-
ducação alimentar), o Se-
mentes e Frutos (cultivo de
hortas naturais em peque-
nos espaços, além da de-
coração temática com fru-
tos do cerrado e tropicais
pela decoradora Dilma de
Ávila), o incentivo à práti-
ca de atividade física, a
apresentação do Curso”
Pare de Fumar e Volte Saú-
de “coordenado pelo Pro-
fessor Carlos Melo de Cas-
tro (controle dos vícios),
Terapias Naturais, usando
o poder medicinal das plan-

tas para auxiliar na desin-
toxicação orgânica  e a
apresentação musical com
Eloisa e Manuel da Escola
de Música Maestro Elias
Porfírio de Azevedo.

Reconhecendo o apoio
de diversas empresas e pes-
soas, Maria Lucia Sobral
agradece ao Teatro Munici-
pal de Araxá, na pessoa da
Cynthia Verçosa , CBMM,
Instituto Foco, Associação
Indígena de Araxá  e aos
sócios da OSPA Social, em
especial ao Saulo, gerente
do Sacolão Center no qual
contribuiu com a doação de
diversas frutas que foram
servidas para os estudantes
e participantes do evento.
Trabalhando incansavel-
mente chega a esta comemo-
ração com a sensação do
dever cumprido. Além da
Revista o projeto possui
uma ONG, a OSPA Social –
Oficina de Saúde Preventi-
va em Ação.

Malu faz questão de
ressaltar a parceria com
Carlos Humberto Cantanês
a quem atribui grande par-
te de seu sucesso. Ressal-
ta ainda a participação vo-
luntária, mas efetiva da
amiga de longas datas, Dil-
ma de Ávila, educadora
ambiental, colunista e re-
pórter fotográfico da colu-
na Ambiental Planet e que
vem dando uma dimensão
maior para a revista fora de
Araxá. Malu irá para o Rio
de Janeiro no dia 15 de
agosto realizar um curso de
Terapias Naturais buscan-
do renovar e adquirir no-
vos conhecimentos para
atender melhor a comuni-
dade de Araxá e região em
sua instituição (OSPA So-
cial)  Nós que vimos acom-
panhando este trabalho a
distancia só temos a para-
benizar Malu pela iniciati-
va e desejar-lhe muito su-
cesso nessa jornada inde-
pendente e pioneira dentro
de sua proposta social.
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Comentários D. A . Guimarãessem fronteiras

Ainda em tempo...
Cumprimentamos o amigo

Raimundo Maneira, que aniver-
sariou recentemente recebendo
juntamente com sua esposa
Marli, amigos e familiares em
sua residência com festa tipi-
camente “julhina” acompanha-
da de  boa comida, bom papo,
bom humor e descontração.
Formula constantemente usada
por este casal que esbanja sim-
patia e harmonia em sua convi-
vência diária.

Uma exposição que vai deixar saudades
naqueles que tiveram oportunidade de visi-
tar no Teatro municipal de Araxá. Trabalho
do consagrado fotógrafo, Marcio Carvalho
da cidade de Itauna, profissional com di-
versas obras de arte já publicadas. Fizemos
uma verdadeira viagem em seus trabalhos,
onde as imagens saltam aos olhos e nos
colocam em cena das diversas localidades
mineiras visitadas pelo artista.

Minas
Redescobrindo

A volta do grande

 Nicolau
Sulzbeck

Mais uma vez com o apoio do Minis-
tério da Cultura e da CBMM, esteve em
Araxá o famoso e consagrado violonista
Nicolau Sulzbeck , mais uma vez acom-
panhado de sua excepcional orquestra le-
vando musica e entretenimento à  diver-
sos bairros  da população. A série de con-
certos culminou com apresentação no
Teatro Municipal de Araxá, onde o musi-
co como sempre ressaltou seu amor por
nossa terra, onde passou parte de sua in-
fância. Mais uma vez também as coreo-

grafias durante a apresentação de-
ram um toque de beleza e realce às
canções executadas. Na dança es-
panhola a apresentação de Theo
Gaudêncio deu um toque especial
ao movimento com sua graça e le-
veza. E mais uma vez a sincronia e
harmonia de Thiago e Paloma pro-
varam que no universo do amor  da
energia musical não existem dife-
renças nem limites existe força de
vontade e dedicação.

ESBANJANDO
educação e gentilezas

Um fato que vem chamando nossa atenção em Araxá, é a forma educada com
que os motoristas vem tratando os pedestres nas faixas de travessia. Basta as vezes
um gesto do pedestre e os veículos param imediatamente cedendo lugar para a
travessia. Isso com certeza é ótima referência junto àqueles que nos visitam. Exemplo
de educação e de gente civilizada.

da musica em AraxáEmbaixadores
Sempre que quero me

inteirar das novidades
musicais de nossa queri-
da terra recorro ao em-
presário e musico dos
mais ecléticos, Paulo Ro-
gério Maneira. Admirador
sem fronteiras da boa
música, “Paulinho” cami-
nha por todas as verten-
tes com total intimidade
de conhecimento de ad-
miração e execução já que
domina vários instrumen-
tos de corda além de pes-
quisar constantemente
sobre o assunto. Não por
acaso, Paulo Rogério sua
esposa Cássia e filhas, aca-
baram se tornando verda-

deiros embaixadores da
musica em Araxá, concen-
trando em sua residência
com freqüência, expoentes
de diversas vertentes mu-
sicais. Aqui, um flagrante
ocorrido depois da sema-
na do Rock em Araxá.

Após as apresentações ofi-
ciais, integrantes das ban-
das BENDZ, PLANOB,
BFIVE e SHAKSPEARS
continuaram a movimen-
tação ao lado desta família
animada e nota 10 na arte
de bem receber.

Com a chegada do Restaurante CAETES
ao lado da Igreja Matriz, o local se tornou
parada obrigatória para uma refeição de qua-
lidade e um preço pra lá de especial. Agora
um pouco abaixo, no antigo Sabor da Casa,
outra opção irrecusável. O Restaurante CAE-
TÉS II, que tem no comando a experiência
de Marilene que além de um atendimento de
primeira linha, apresenta um cardápio sen-
sacional de comida caseira com opções de-
liciosas e grande variedade de carnes. Aten-
dendo somente para o almoço, o CAETÉS II
é sem dúvida uma ótima pedida quem pro-
cura qualidade um local agradável e de fácil
localização funcionando de segunda a sá-
bado de 10.30h às 14.30h..

A luta do CEFET para se transfor-
mar em Universidade, foi muito bem co-
locada em pauta para a nossa sociedade
e abraçada com entusiasmo pelo Depu-
tado Bosco. Mas foi também colocado
que essa vitória só virá com muito es-
forço e muita união de políticos e autori-
dades do Estado. Claro que os resulta-
dos não dependem só de Araxá, mas é
como a história do beija flor que todos
conhecem. Temos de fazer a nossa par-
te e fazer a nossa parte significa, união e
empenho de todos para que a idéia não
passe apenas de um sonho. Espaço aber-
to em nossas páginas para manifestações
que queiram somar nessa luta.

É preciso união O almoço na Praça está
duplamente melhor
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Casamento de Rayanne e Otávio reuniu araxaenses em Brasilia
No dia 07 de Julho pró-

ximo passado, a cerimônia
de casamento dos jovens
Rayanne e Otávio levou até
a Capital Federal uma gran-
de caravana de araxenses
da família do noivo que pra
lá se deslocaram para cele-
brarem em grande estilo esta
data tão especial para todos.
Rayanne é filha de Eduardo
Francisco Rosa e Silvana
Machado Peres da socieda-

de brasiliense e Otávio é filho de Luiz Carlos
Marques Fonseca e Maria Aparecida Nunes
Rezende de tradicional família araxaense. O
evento foi uma grande confraternização reu-
nindo as famílias no Mansão Varandas Park,
pano de fundo para um desfile de gente bo-
nita e muito animada, num ambiente de mui-
to brilho e glamour. Entre os araxenses pre-
sentes registramos Maria das Cruzes Fon-
seca ( D. Cruzinha), avó do noivo, Adair
Marques de Paiva,João Batista ( Ilza) Nevre-
den e família, Marcos (Denise) Vilela e filha,
Diogenes Leonardo (Carla) Borges e
filhos,Iracema Angélica de Oliveira Marques
e filhos, Elderde Paiva (Elizena) Marques e
esposa, A eles se juntaram as familias de Ail-
ton Marques (Neide) Fonseca, José Henri-
que Marques (Glaucia) Fonseca e Luiz Car-
los Marque (Lucia) Fonseca, também de Ara-
xá mas residindo a bastante tempo em Brasi-
lia. Agradecemos o convite recebido e leva-
mos às famílias nosso abraço de apreço e

consideração por esta con-
quista, desejando ao Otá-
vio e à Rayanne votos sin-
ceros de uma vida a dois
de muitas felicidades e su-
cesso pautada nos ensina-
mentos de ética moral e
bons costumes que lhes
foram transmitidos pelos
pais ao longo da vida.
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Dos 43 enxadristas de 14
países que jogaram na sub-12

VÍTOR FOI O MELHOR BRASILEIRO DO PAN-AMERICANO 2013VÍTOR FOI O MELHOR BRASILEIRO DO PAN-AMERICANO 2013VÍTOR FOI O MELHOR BRASILEIRO DO PAN-AMERICANO 2013VÍTOR FOI O MELHOR BRASILEIRO DO PAN-AMERICANO 2013VÍTOR FOI O MELHOR BRASILEIRO DO PAN-AMERICANO 2013
Aconteceu entre os

dias 25 de julho a 1º de agos-
to na cidade de Poços de
Caldas o XXIV Festival
Pan-americano de Xadrez
da Juventude 2013. O even-
to foi disputado em 12 ca-
tegorias e reuniu 321 enxa-
dristas de 18 nações do
continente americano.

O xadrez araxaense es-
teve representado pelo en-
xadrista Vítor Amorim Fróis
na categoria sub-12. O atle-
ta araxaense patrocinado
pelas CBMM e Associação
Atlética do Banco do Bra-
sil obteve um ótimo resul-
tado terminando em 9º lu-
gar, sendo o melhor brasi-
leiro em sua categoria.

Vítor vem crescendo a
cada ano, neste Pan ele de-
monstrou crescimento em
seu nível técnico e melho-
res resultados. No ano pas-
sado Vítor disputou o Pan-
americano no Peru na sub-
10 e terminou em 23ª lugar.
Já este ano, aqui no Brasil,
Vitor obteve uma grande
evolução terminando em 9º
lugar com 5,5 pontos em
9,0, sendo o melhor brasi-
leiro em sua categoria. A
ferinha araxaense também
disputou o Pan BLITZ e ter-

minou em 6º lugar, sendo
também o melhor brasileiro.

Atualmente Vitor tem
em média 2 horas por dia de
treinamento, chegando a
fazer 200 exercícios de táti-
ca e estratégia. Além disso,
Vitor tem dois treinadores,
os GM (Grande Mestre) Gil-
berto Milos e CM (Candi-
dato a Mestre) Jose Antô-
nio Nery. As aulas com es-
ses dois treinadores são
on-line chegando a ter 3
aulas semanais.

O seu ex-professor Adri-
ano Pena Ribeiro Lemos da
Academia Araxaense de
Xadrez vem acompanhando
Vítor e orientando seus
pais na participação ideal
em torneios contribuindo

para seu treinamento. Pró-
ximo compromisso de Vítor
será 6ª Etapa do Circuito
Minas Gerais de Xadrez
Rápido 2013 que acontece-
rá em São Gotardo.

Das suas 5 vitorias no Pan,
podemos destacar a partida de
Vitor na segunda rodada so-
bre o mexicano Angel.

Frois, Vitor Amorim
(1536) - Quiroga Jaquez,
Angel Ivan (1709)

XXIV Festival Paname-
ricano de Xadrez da Juven-
tude 2013 (Hotel: Golden
Park, Village In - Poços de
Caldas, MG, Brazil),
27.07.2013

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3
dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Bd3
Ngf6 6.Ng5 h6 7.Ne6 Qb6

8.Nxf8 Rxf8 9.Nf3 Qc7
10.c4 b6 11.Qe2 e6 12.g3
Bb7 13.Bf4 Qd8 14.Bd6
Rg8 15.Qxe6+

1-0
Para o pai de Vitor, Gio-

vane Marcos de Campos
Froís, que acompanha de
perto toda a trajetória do fi-
lho a excelente colocação de
Vitor chega como um pre-
sente do dia dos pais  e dei-
xa não só a família mas tam-
bém seu primeiro mentor
Adriano Pena, orgulhosos
do sucesso alcançado. E
claro por extensão toda a
grande família de enxadris-
tas araxaenses que ele tão
bem vem representando.

Campanha de Vitor no

Pan 2013:
1ª Rodada
Torres Mendoza Raul

(PERU) - x + Vitor (BRA)
2ª Rodada
Vítor (BRA) 1 x 0 Qui-

roga Jaquez Angel Ivan
(MÉXICO)

3ª Rodada
Villca Julian (ARGENTI-

NA) 1 x 0 Vitor (BRA)

4ª Rodada
Vítor 0 x 1 Donoso Diaz

Sebastian (CHILE)
5ª Rodada
Varacalli Francisco

(ARGENTINA) 0 x 1 Vitor
(BRA)

6ª Rodada
Vítor (BRA) 1 x 0 Leto

Enzo(ARGENTINA)
7ª Rodada
CM (Candidato a Mes-

tre) Acosta Cubides Jorian
Jared (COLOMBIA) 1/5 x 1/
5 Vítor (BRA)

8ª Rodada
FM (Mestre FIDE) Qui-

rhuayo Gonzalo (PERU) 1 x
0 Vítor (BRA) OBS: Gon-
zalo foi o Campeão

9ª Rodada
Vítor (BRA) 1 x 0 Gian-

luca Jorio Almeida (BRA)

Confira abaixo os 10
primeiros colocados:

Delegação do Brasil no Pan 2013 Pan 2013 em Poços de Caldas
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*Gustavo Borges de Sousa- professor de Literatu-
ra, Filosofia e Redação. Especialista em Ensino de

Literatura e Crítica Literária pela UFTM – Universi-
dade Federal do Triângulo Mineiro

O Tapete de Águas

Vista panorâmica de Águas de São Pedro, SP

Fontanário Municipal de Águas de São Pedro

Águas de São Pedro,
no interior de São Paulo,
possui somente 3,9 quilô-
metros quadrados de área.
O município carrega a alcu-
nha de segunda menor ci-
dade do Brasil e, porque tive
o prazer de conhecê-lo nes-
te inverno inóspito, sinto-
me na incumbência de rela-
tar aos leitores como são
os Tapetes deste vilarejo.
Sabe-se que a Tapeçaria
Brasil é composta de vári-
as fabriquetas capazes de
esconder diversos tipos de
poeira: corrupção, negli-
gência social, filas em hos-
pital, escolas em decadên-
cia... No entanto, Águas de
São Pedro me surpreendeu:

não encontrei nesta cidade
mendigos, semáforos, trân-
sito caótico, tocos de cigar-
ro e sacolas nas ruas, mu-
ros por fazer, terrenos baldi-
os, cercas elétricas, polui-

ção, buzinas, excesso de
cartazes publicitários, mú-
sica alta, xingamentos... pa-
recia que havia retornado
ao útero materno: seguro,
calmo, aprazível. Parecia
que havia entrado em uma
casa muito engraçada,
onde não havia sujeiras
embaixo do tapiz, mais ain-
da, nem havia tapiz.

No segundo dia de via-
gem, precisei utilizar o sani-
tário municipal. Torci logo o
nariz ao me recordar de expe-
riências antigas em minha ci-
dade, mas de novo, foi-me
provado o ledo engano: o
banheiro estava não só lim-
po, mas cheiroso, brilhante,
enfeitado com vasos de flo-
res e música ambiente. Utili-
zei, em outro dia, não o mic-

tório municipal, mas o W.C.
do Fontanário – assim como
Araxá, Águas de São Pedro
é uma estância de água hi-
dromineral -  e constatei a
mesma coisa: limpeza. Na
entrada do banheiro, um sus-
to: enorme tapete de feltro.
Levantei-o e, para mais me
espantar, estava limpo por
baixo! Em uma obsessão tí-
pica, dos loucos por escrita,
passei a observar as mãos
das pessoas que saíam do
banheiro. Como estava frio e
quase todos saíam com elas
no bolso, posicionei-me na
saída do Fontanário e me pre-
dispus, como o mais estra-
nhos dos estranhos, a cum-
primentar todos, apertando-
lhes a mão. Fiquei surpreen-

dido: todos estavam com
mãos úmidas. É isso mesmo:
Em águas de São Pedro, mo-
radores e visitantes lavam as
mãos após o uso do banhei-
ro! Somente as de meu irmão,
cidadão uberabense, esta-
vam secas. Parece-me que
cinco dias lá foram poucos
para converter uma essência
construída por longos anos.

No terceiro dia, conhece-
mos um espaço bucólico,
uma espécie de santuário
ecológico-espiritual dentro
dos 3,9 quilômetros quadra-
dos de extensão: A Casa de
Santiago, o Caminho do Sol.

Lá, tenho certeza, fomos re-
cebidos pelo deus Pã. Ele
nos guiou pela minifloresta
e nos fez sentar diante da
imagem de São Francisco de
Assis, calcada em meio à ár-
vores e bichos. Ali, diante
da impressão de um xamã in-
cansavelmente a varrer o
chão e os maus espíritos, di-
ante da proteção da nature-
za, diante da limpeza espiri-
tual a qual estávamos sujei-
tos, tive com certeza a per-
cepção de que Tapeçaria
Brasil não precisa de minhas
críticas, precisa de minha
ação, de minha luta, de sua
luta, de nossa luta cotidiana
para que, de fato, não só
quase quatros quilômetros
quadrados tenham o mono-
pólio de uma vida limpa e
ideal, mas que 9.363.520 km²
de um Brasil que amamos
deguste uma existência per-
feita. Existência na qual não
só o poder público visaria o
bem comum, mas também os
200.000.000 habitantes pre-
servariam cada fio do belo
tapete em que pisamos.

Marcas no chão: respeito à cidadania

Gustavo Borges de Sousa
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CREMAÇÃO:
Conheça um pouco sobre o assunto, questione, tire suas
duvidas. O desconhecimento é que gera o preconceito.

O que é cremação?
Cremação, que vem

de cremare, significan-
do incinerar, é um pro-
cesso que transforma
um corpo em restos cre-
mados de forma rápida,
apressando o que a na-
tureza costuma fazer em
vários anos.

É realizada através de
um equipamento de alta
tecnologia, projetado exclu-
sivamente para este fim.

A cremação é um pro-
cedimento bastante anti-
go e, em diversos países
do primeiro mundo, tor-
nou-se o sistema de mai-
or aceitação, uma impor-
tante alternativa ao tradi-
cional sistema de sepul-
tamento.

Uma das maiores van-
tagens é a higiene do pro-
cesso, totalmente não po-
luente e em harmonia com
o meio ambiente.

Procedimentos da
Cremação de uma

Pessoa

Um crematório é um
forno que reduz cadáve-
res a cinzas. Para tanto,
submete os corpos a
temperaturas altíssimas –
até 1 000 0C (um forno
doméstico mal atinge os
300 0C). O processo leva
em torno de uma hora.
Mas esse tempo pode

variar de acordo com o
peso da pessoa: um sujei-
to magro, por exemplo,
demora mais que um obe-
so, já que a gordura age
como combustível e au-
menta a intensidade do
fogo.

Procedimento adotado
desde a Pré-História
(queimavam os mortos
para evitar a aproximação
de feras), a cremação
está longe de ser uma una-
nimidade entre as religi-
ões. Ela é aceita entre cris-
tãos, budistas e espíritas;
já os judeus e os muçul-
manos a proíbem.

Se em alguns países do
hemisfério norte o número
de cremações chega a su-
perar o de enterros, no Bra-
sil apenas cerca de 5% dos
cadáveres são cremados.

Metais Removidos
Retiram-se as alças

de metal  e  os vidros
do caixão.

Fila para o Forno
Por lei deve-se aguar-

dar 24 horas após o óbito
antes de dar início à cre-
mação propriamente dita.

Fumaça sem Cheiro
 No Fim, só Cinzas
 As cinzas de um adul-

to pesam entre 1 quilo e 1
quilo e meio e são reco-
lhidas por uma abertura

no forno. Frias, elas pas-
sam por um ímã, que re-
colhem eventuais metais,
e, por fim, são trituradas
para que o tamanho dos
grãos fique uniforme.

Tipos de Cremação
Existem três tipos de

cremação: a cremação de
cadáveres, a cremação de
restos mortais humanos e
a cremação de partes do
corpo humano.

É necessário entender
que a causa da morte é
fator determinante no pro-
cesso de cremação. As
causas de uma morte po-
dem ser 3 (três): morte vi-
olenta, causa indetermina-
da ou morte natural.

Documentos necessários
No caso de morte

natural, a pessoa deve
deixar em vida a manifes-
tação de vontade de ser
cremada por meio de um
documento público (fei-
to em Cartório de Títu-
los e Documentos) ou
particular. O documento
particular deve ter firma
reconhecida em Cartório
de Títulos e Documen-
tos, sem a obrigatorieda-
de de testemunhas.

   A existência desse
documento deve ser co-
municada a alguém, geral-
mente a pessoa da famí-

lia, pois com a morte o
documento deve ser ane-
xado ao pedido adminis-
trativo encaminhado à
concessionária administra-
dora do crematório para
que seja liberada a crema-
ção, nos termos da legis-
lação municipal.

Além desse documen-
to é necessário também
Atestado de Óbito assina-
do por dois médicos.

Mas se não tiver dei-
xado em vida sua mani-
festação de vontade de ser
cremado, ainda existe a
possibilidade de se proce-
der à cremação. Para isso,
seus descendentes, ou as-
cendentes, ou cônjuge,
podem requerer autoriza-
ção judicial (geralmente
no plantão judiciário) para
a cremação. Se for con-
cedida, a concessionária
deve realizar o serviço, já

que a responsabilidade
por eventuais danos pos-
teriores a possíveis her-
deiros ou interessados
passa a ser do Estado.

No caso de morte vi-
olenta, à necessidade de
autorização judicial, tendo
em vista a natureza da
morte, já que o cadáver
pode estar sendo objeto de
Inquérito Policial ou Ação
Penal, não podendo a con-
cessionária administrado-
ra do Forno Crematório se
responsabilizar por even-
tuais prejuízos e danos,
tanto ao Poder Público
quanto aos particulares.

Existe também a possi-
bilidade de autorização para
cremação de cadáveres no
caso de epidemia de graves
conseqüências com perigo
iminente de propagação.

Se a causa da morte
for indeterminada, deve-

se ter a morte como na-
tural, pois, de acordo
com o artigo 2º a Reso-
lução nº 550/1990 da Se-
cretaria Estadual de Saú-
de do Rio de Janeiro,
“esgotadas todas as ten-
tativas de se determinar
a causa básica da morte
e não havendo suspeita
de óbito por causa vio-
lenta (acidente, homicí-
dio ou suicídio), deverá
ser declarado na parte I
do atestado médico Cau-
sa Indeterminada.”.

   Então, a causa da
morte indeterminada é,
por presunção, uma cau-
sa de morte com efeitos
de morte natural. Portan-
to, para esse tipo de cau-
sa mortis devem ser usa-
dos os critérios da causa
da morte natural para fins
de cremação, tanto de ca-
dáveres quanto de restos.

Em nossa ultima edição a matéria
destaque que mexeu com a mente das
pessoas e fomentou debates em di-
versos pontos da cidade foi a insta-
lação de um Crematório em Araxá.
Considerado para muitos como uma
instalação quase impossível devido ao
tamanho da população, esse empre-
endimento arrojado de Pedro Israel,
não é um sonho mas uma realidade
em andamento e em fase de implan-
tação. Proprietário da Funerária São
Domingos e da Floricultura Araxá,
Pedro já se acostumou aos desafios
e pioneirismos. De uma paciência
quase tibetana, Pedro alia esta sua
capacidade a uma aguçada e ampla
visão futurística, adquirida em sua
vivência nos Estados Unidos, onde
aprimorou os conhecimentos que
vem aplicando em seus empreendi-
mentos desde seu retorno. Junte-se

CREMATÓRIO EM ARAXÁ
Empreedimento muito mais amplo do que parece...

a tudo isso, muita competência de-
terminação e o apoio incondicional da
esposa Regina e a filha Aretusa fiéis
escudeiras de todas as horas. Nesse
novo empreendimento Pedro extrapo-
la seu já conhecido “feeling” empre-
sarial trazendo para a cidade um in-
vestimento cujos benefícios vão
muito além do beneficio próprio. Con-
templa a cidade com o que há de mais
moderno, funcional e higiênico den-
tro do seguimento. Beneficia a cida-
de e região com preços acessíveis
devido ao encurtamento de distanci-
as e logística para uma modalidade
hoje só alcançada a mais de 600  kms
de distancia além de benefícios agre-
gados para o comércio e serviços da
cidade com o aumento do fluxo de
pessoas que normalmente acompa-
nham este tipo de cerimonial e se tor-
nam consumidores naturais.

Prazo final para licenciamento de veículos 2013.
Final de placa             Vencimento
1 e 2                            junho
3 e 4                            julho
5,6 e 7                         agosto
8,9 e 0                         setembro
A partir destas datas as autoridades já estarão cobrando o documento de 2013.

Atenção senhores proprietários de veículos fiquem atentos!
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tatoo & piercing
Studio MIX

Tatuagem personalizada com efeito 3D
Há 5  anos em Araxá, à frente do

Studio Mix,Sergio Braganca,  junta-
mente com sua esposa Tamires Bra-
gança responsável pela parte de body
piercing e o desenhista Wagner Pi-
res, vem colhendo os resultados po-
sitivos por sua dedicação à qualidade
e ao diferencial de cada trabalho rea-
lizado. A partir de uma simples foto,
o artista desenvolve toda uma traje-
tória de atendimento, passando por
um desenho final para aprovação, até
a reprodução em forma de tatuagem
(em preto e branco ou colorida)a critério do cliente. O resultado não poderia
ser outro, verdadeiras obras de arte entalhadas na pele com fidelidade abso-
luta aos originais utilizados, muitas vezes com efeitos tridimensionais que
saltam aos olhos de qualquer observador.

Com o carisma dos an-
fitriões, Elisa Mirtes Fon-
seca Bizinoto Saito seu es-
poso Marcelo Saito  e  os
filhos Laura Rieko, Elisa
Makiko e João Paulo Take-
si, o   Centro de Desenvol-
vimento Humano Nosso
Lar em Araxá, realizou sua
primeira festa Julina no dia
20 de julho. Com participa-
ção efetiva de pais alunos
e professores a festa foi
desenvolvida dentro das
tradições peculiares ao
evento, mas com todo o
diferencial que o CDH Nos-
so Lar imprime em suas ini-
ciativas: a paz, a harmonia,
a interação. E o arraial da

Festa Julina do CDH Nosso Lar
HARMONIA INTERAÇÃO E ENVOLVIMENTO

Fotografias: Oficina da Imagem

festança, com detalhes e
cuidados especiais para se
manter típico ao propósito,
foi sucesso absoluto em
seus mínimos detalhes. Na
musica, no figurino, na co-
mida preparada com carinho,
nas brincadeiras, na quadri-
lha dançada e nos brindes
distribuídos. O congraça-
mento foi completo, afinal
energia positiva atrai ener-
gia positiva e a interativida-
de que se desenvolveu dei-
xou o evento com gosto de
quero mais. As fotos que es-
colhemos clicadas com ma-
estria pela equipe da Ofici-
na da Imagem falam por si e
dispensam comentários

mais extensos. É apreciar e
esperar pelos muitos proje-
tos que o CDH Nosso Lar
pretende desenvolver e que
certamente se superarão a
cada realização. Agradeci-
mentos do CDH aos parcei-
ros desta festa: Lalim Mul-
timarcas, Revista Identida-
de, Shaman, Victor Ótica,
Kimura Dojo, Colcci, Pape-
laria Central, Hering,
Thermas Tour, FAR ME-
LHOR/Drogaria MAIS
VIDA e Oficina da Imagem.

Contatos com o CDH
Nosso Lar: Pça Coronel José
Adolfo,47 – centro – (em fren-
te ao Teatro Municipal de
Araxá) Tel: 3664.5184.

Contatos: face boock: Studio mix ou Sergio Bragança tatuador
Cel: 34.8818.8365 ( oi) e 9162.7681 (Tim).
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 Dia dos PaisEspecial
AbranGENTEGENTEGENTEGENTEGENTE

“Luiz Fernando, um pai para se orgulhar, um pai  para
se agradecer, e especialmente um pai para se Amar!”

Juliana, Tiago e Ana Luiza

Papai, você é meu herói e companheiro de todas as horas.Te amo

muito. Feliz dia dos pais. Luiz Gustavo Resende Amaral (GUGA)

para seu pai Fábio Amaral.

Pai,
Com a chegada do Dia dos Pais muita coisa passa por nossas cabeças, reativando nossa memória.

Nossa infância, adolescência, erros, acertos, nossas divergências bem como nossas semelhanças!
É tempo também de agradecimento , especialmente a Deus, pela oportunidade de termos um pai tão

especial como você...amigo, prestativo e sempre presente!!
Te amamos muito e te desejamos sempre o melhor!
Uma homenagem dos filhos Tatiana e Gustavo para Raymundo Maneira.

Pai, se tivesse que definir meus sentimentos por você em

palavras, com certeza amizade, companheirismo e confiança

estaria entre elas. Perto ou longe sei que posso contar com

você! Feliz dia dos pais. Marcelo Ferreira do Amaral Júnior

(Marcelinho) para seu pai Marcelo Ferreira do Amaral.

Papai eu Te amo, feliz dia dos Pais.De Rayane Gomes Porto, para seu pai Edilson
Prado Porto.

Ao Sr. Antonio Bento
Pai dedicado, avô carinhoso,

homem correto, honest, exemplo
de simplicidade, porto seguro de
nossa família. Neste dia especial,
seus filhos, netos e bisneto te agra-
decem por todo amor e cuidado.
Feliz Dia dos Pais!
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 Dia dos PaisEspecial
AbranGENTEGENTEGENTEGENTEGENTE

Pai, eu te amo!
Ao seu lado me sinto seguro. Obrigado por me ensinar
sempre. Igor Rocha Verçosa Santos, para seu Pai Gio-
vani Santos.

Pai, a vida a cada dia me ensina como é
importante ter um pai assim como você.Que
se preocupa com meu presente e meu futu-
ro. E me mostra com exemplos o valor do
caráter, da honestidade e da verdade sem-
pre. Feliz dia dos Pais.

Matheus para Gustavo Borges.

Neste dia que se comemora o dia dos Pais...

Quero homenagear meu Pai/Avô, José Verço-

sa. Um homem que é exemplo de pai e avô, muito

querido, honesto, feliz, carinhoso, risonho e verda-

deiro. Obrigado por fazer parte da minha vida! Espe-

ro muitos dias dos Pais em sua companhia e apren-

der cada vez mais com seus exemplos. Beijos de

seu neto Igor Rocha Verçosa Santos.

Pai,
Mais do que uma referência, mais do que um exemplo deamor, de vida, de persistência e de fé. Você é pra mim o MEUUNIVERSO e a MINHA BASE!Tudo que sou hoje, devo somente à você! Melhor PAI-MÃE desse mundo!!! Te amo muito!!!Ligia e Clara para seu pai João Batista de Miranda

PAI, que bom poder falar de você, uma pessoa única e especial que nos enche de orgulho!Obrigada por ser esse pai amigo, companheiro, que podemos contar sempre a qualquer hora de nossas vidas!!!
Agradecemos todos os dias por termos um pai maravilhoso como você!!!Você é nosso exemplo de vida!Te amamos muito!!!
Beijos com todo carinho do mundo de suas filhas Isabella, Débora e Patrícia.Para Walmir Alves da Costa.

Pai, nós te amamos demais. Feliz dia dos Pais.Denise Aparecida Gomes Porto e Juliana de Al-meida Gomes, para seu pai, Valdir Gomes.

Meu Pai: uma pessoa especial, ímpar, que
eu admiro tanto!
Uma história de luta e conquistas, tristezas,
mas muitas alegrias.
Meu exemplo, meu porto seguro.
Eu te amo papai!
Laura Cristina Maximiano para seu pai
Paulo José Maximiano

Pai, obrigado pelo carinho,amizade, presença,

dedicação e companheirismo constantes.

Feliz dia dos pais. Maria Eduarda para seu

pai, João Batista Fonseca

Ser pai é: Sorrir, Chorar, Sofrer, Cuidar. Ser filho é:
Agradecer todos os dias pela oportunidade de ter um
pai como você. Feliz Dia dos Pais!
De Maria Luiza e Fernando para seu pai Ederbal.
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Nada é por acaso. De um encon
tro recente com o empresário
Rodrigo Nessralla, nasceu a
idéia desta página, o nome e o
tema a ser abordado. Rodrigo

nos mostrou ser um apaixonado pela musica
sertaneja de raiz, e bastante envolvido no meio
não só como admirador mas como  militante atu-
ante, com musicas gravadas, parcerias com gran-
des duplas como Milionário e José Rico, Silvio e
Robson, Robson Magela, 100% Caipira, Luis
Carlos e Alexandre entre outros. Canta, toca,
compõe e está sempre conectado com o meio.
Sua idéia deste espaço veio de encontro que
acalentamos desde nosso tempo de Rádio Imbi-
ara, quando apresentávamos o “ Rodizio da Vi-
ola” aqui, em parceria completa com Edson Qui-
rino de Souza o “ Edinho”  da TV Uberaba e
Adalcino Alves Rosa de Araguari e mantínha-
mos então estreito relacionamento com a família
sertaneja de Araxá. Esta página é o recomeço
deste tempo e com certeza teremos o maior pra-

Estes meus versos que agora vou cantar
Transbordando de alegria pra você eu vou falar.
Um belo dia eu olhei pra sua mãe,
e notei que o seu sorriso era só felicidade.

O nosso sonho se tornou realidade,
eu você e sua mãe uma família que bondade.
 A nossa vida completou-se de repente.
De alegria tão contente, Deus nos deu esse presente.

Quando eu penso que você está chegando,
o meu mundo vai mudando junto com meu coração.
Querido filho você vem para nos dar, alegria de amar, união em nosso lar.

Filho querido, meu menino adorado,
estarei sempre ao seu lado lhe  ensinando a caminhar.
Você  agora é minha vida meu filhinho
vou te amar te dar carinho, você é meu menininho.

Meu coração está cheio de esperança
e a Deus eu agradeço, este presente esta criança.
Estou sentindo que você está chegando
e estamos te esperando com amor e com carinho.

Meu lindo filho já imagino seus passinhos,seu sorriso seu olhar,
você me dando os bracinhos
De emoção meu peito já não cabe mais
e o sentido desta vida, descobri sendo seu pai.

“ BIS” Meu menininho você veio lá do céu,
como um anjo em nossas vidas você é o Gabriel.
Voce é um anjo enviado por Jesus,
alegria em nossas vidas muito amor e muita luz.

Preste atenção nesta letra e procurem ouvir a musica
também, que é muito linda e demonstra um grande amor de um pai
cheio de esperança e de amor pela esposa e pelo filho ainda por nascer.
Uma grande mensagem para refletir no dia dos pais. Parabéns.
O valor de uma família...

Estivemos recentemente em Araxá, com
Gabriel Sater e em apenas algumas apre-
sentações que assistimos deu pra perceber
o talento da comunicação e a habilidade
instrumental com a viola, herdados do pai.
Embora seu repertório principal apresente
um trabalho bastante diversificado e do
agrado de uma legião de jovens que já o
idolatram por onde passa suas raízes, per-
manecem inabaláveis no respeito e no res-
gate da musica raiz e dentro desta linha
passamos para conhecimento de nossos
leitores um resumo de um show especial
desse jovem talento criado para manter ace-
sa no coração de todos a grandiosidade de
musicas e de compositores inesquecíveis.
Para contratar ou para assistir fiquem aten-
tos porque vale a pena.

“BAILE NOITES PANTANEIRAS”
Gabriel Sater, cantor, compositor, instru-

mentista, arranjador e filho do violeiro mais
famoso do Brasil – Almir Sater – traz até você
o show mais animado e envolvente do ano:
“BAILE NOITES PANTANEIRAS”.

No repertório, Gabriel canta e toca o
que há de melhor na música caipira brasi-
leira, na tradicional música de raiz, além
de grandes sucessos da música panta-
neira. Clássicos de seu pai Almir Sater e
de outros compositores que exaltaram a
cultura do campo como Renato Teixeira,
Elpídio dos Santos, Tião Carreiro, Toni-
co, Goiá, Paulo Simões, Guilherme Ron-
don, Zacarias Mourão, Tavito, além suas
próprias composições.

Músicas como A Saudade é uma Estra-
da Longa e Vaso Quebrado (A. Sater e P.
Simões), Tocando em Frente e Rasta do
Adeus (A. Sater e R. Teixeira), Saudade da

A partir desta coluna , queremos abrir espaço para reunir através de nossas páginas
todos aqueles novos e antigos expoentes da canção sertaneja, para um dedim de prosa
uma troca de informação, recordar os bons tempos e quem sabe até repaginar nosso
programa “Rodizio da Viola” reunindo as gerações passadas e atuais em um grande
encontro musical. Fica a idéia, o convite e a expectativa de respostas.

zer de registrar aqui a movimentação local,
bem como recordar grandes momentos deste
estilo musical que nunca deixou de estar no
coração da maioria dos brasileiros.

Mas hoje, pedimos licença ao idealiza-
dor da página, para assumirmos o controle
da abertura, porque nosso principal home-
nageado é ele. E todos haverão de concor-
dar conosco que a ocasião é oportuna. Nos-
sa edição tem o foco principal no dia dos
pais e Rodrigo Nesrralla, tem uma história
linda de amor, de fé e de esperança com sua
esposa Vania e seu filho Gabriel (que conta-
remos em outra ocasião). História que foi a
inspiração maior para a composição da letra
que apresentamos aqui, com nossos para-
béns ao autor pelo apego, carinho e amor
demonstrado na execução deste trabalho.

Domingos Antunes Guimarães
 – Publicitário – Jornalista e

Radialista.

Meu filho Gabriel
LETRA E MUSICA: RODRIGO NESRRALLA

Pensando nisso, nos vem à mente o valor de uma família na vida das pessoas.
Do amor entre os casais hoje em dia meio sumido do cenário real. Aí nos lembramos
de uma bela canção cantada por Duduca ( já de saudosa memória) e Dalvan,
intitulada “UTOPIA” uma boa dica para ouvir e refletir sobre isso.

Tal pai...Tal pai...Tal pai...Tal pai...Tal pai...
...tal filho

Minha Terra (Goiá e Belmonte), Moreni-
nha Linda (Tonico, Maninho e Priminho),
Romaria (Renato Teixeira), Rio de Lágri-
mas (Tião Carreiro e D. Franco), Casinha
Branca e A Dor da Saudade (Elpídio dos
Santos), Maria Maria (M. Nascimento e F.
Brant), assim como outros sucessos como
Mercedita, Disparada, Embora, Gracias a
la Vida, Pajaro Campana, Trem do Panta-
nal, Chamamé Comanda, Eu Que Não Sei
Quase Nada do Mar, Corumbá.

Outro destaque são suas composições
inéditas: Boca do Mato e Quero ou Não
Quero feitas com seu ídolo Luiz Carlos Sá
(da dupla Sá e Guarabyra) e Lembranças
Demais (G. Sater, Aguiari e Sá) fazem deste
show um sucesso garantido.

O show traz um formação muito interes-
sante e autêntica com Gabriel Sater (Voz e
Violão) + Acordeon + Violino + Viola + Bai-
xo e Bateria.

Este show é uma apresentação perfeita
para eventos rurais, feiras, exposições e
toda demanda de eventos em cidades que
queiram fortalecer a identidade caipira bra-
sileira em seus habitantes.

O enorme carisma ‘genético’ de Gabriel
Sater - sua voz marcante e sua calorosa exe-
cução das músicas ao violão -, a imediata
identificação do público com este repertó-
rio de clássicos, além de sua extraordinária
banda, somam fatores determinantes para
o sucesso do show em seu evento.

A equipe de Gabriel Sater trabalha
com grande competência e profissiona-
lismo a relação entre os elementos que
compõe a apresentação: interação, reper-
tório e performance, de acordo com a
necessidade e objetivo do contratante e
a expectativa do público.

Recado à família sertaneja de Araxá...

Fecho a coluna de hoje... Feliz por estar de volta à Araxá, às nossas raízes e orgulho-
sos por essa oportunidade de  poder reencontrar amigos e conhecer novas pessoas. E
mais que nunca concordando com o famoso e saudoso  compositor “GOIÁ “ que
afirma em sua canção Gente de minha Terra.  ...”eu gosto da vida e também da cidade.
Mas sei que se existe a felicidade só pode ser filha do interior”.

Até nossa próxima edição aí sim já sob o comando de seu idealizador.

Amigo de longa data, ainda dos tempos
da dupla Wilson e Ricardo, executor convic-
to e fiel de algumas de nossas composições,
Wilson é uma pessoa a quem levamos nosso
abraço e nosso apreço e a nossa promessa

Bar do Wilson um ponto de
encontro da boa musica...

de enfocar na próxima edição um pouco de
sua trajetória em Araxá. Em seu bar ali no bair-
ro Alvorada se concentram aqueles que apre-
ciam uma cerveja gelada e uma boa musica
pra recordar momentos marcantes.
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PUBLICADA A PEDIDO

ORAÇÃO PARA O IMPOSSIVEL
SENHOR JESUS O DEUS DO IMPOSSÍVEL.
SENHOR JESUS; pede o que necessitas concretamente, re-

almente é muito milagroso... (não a corte é 1 segundo!)
 ESPIRITO SANTO, amo-te e preciso de ti, estás no meu cora-

ção, abençoa-me e abençoa a minha família, meu lar, meus amigos e
inimigos (porque com eles também aprendi), guarda meus bens espi-
rituais, meus sonhos e projetos, seja meu advogado e exerce a tua
sabedoria para me defenderes dos problemas que padeço. Protege-me
dos males que me cercam e afasta de mim aqueles que só querem a
minha perdição. Hoje te peço que me concedas a benção de .......
(dizer o pedido) e comprometo-me a difundir o teu Nome e a tua
capacidade de ouvir. Em nome de Jesus.... Amém. Passa esta mensa-
gem a frente.

Não ignores. DEUS através do ESPIRTO SANTO TE abençoa.
Ninguém perde por ter fé.

A divisão de Meio Ambiente do IPDSA foi solicita-
da pelo engenheiro responsável pelas obras de reforma
de Igreja nossa Senhora das Graças no Barreiro que
são de responsabilidade da CODEMIG, para avaliar a
possibilidade do corte de árvores localizadas nas proxi-
midades da Igreja. Os técnicos do IPDSA estiveram no
local e foi verificado que as raízes das árvores ali exis-
tentes estavam danificando a estrutura da Igreja onde
os operários da obra já estavam trabalhando, inclusive
provocando rachaduras.

A avaliação técnica, a princípio, foi de verificar a
possibilidade de se efetuar a poda das raízes que esta-
vam causando o problema, mas considerando que a
espécie ali existente se tratava do “Ficus Benjamina”
ou popularmente como Figueira Benjamin, uma planta
exótica originária da Asia, que possuem raízes altamen-
te devastadoras, pois na procura de água e nutrientes
destroem todos os obstáculos que encontram pela fren-
te. É uma espécie que pode alcançar mais de 30 metros
de altura e suas raízes podem atingir também mais de 30
metros de distância.

Vale salientar que devido aos danos e à destruição
que esta espécie causa, diversos municípios brasilei-
ros proíbem o seu plantio. Por se tratar de uma espécie
incompatível com área em que se localizavam, e que, no
local existem equipamentos públicos tais como; de abas-
tecimento de água, rede de esgoto, rede de energia elé-
trica, rede viária e edificações, julgamos necessária a
substituição destas árvores por outras espécies ade-
quadas a este tipo de ambiente.

A CODEMIG apresentou o novo projeto paisagísti-
co ao IPDSA e toda a obra, inclusive a paisagística será
orientada e fiscalizada pelo IEPFA – Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais,
pois a Igreja Nossa Senhora das Graças é tombada pelo
patrimônio estadual.

Na realidade as “Ficus Benjamina” da Igreja do Bar-
reiro são mais um caso de plantio de árvores sem plane-
jamento. No local serão plantadas outras árvores, ade-
quadas àquele setor do Barreiro.

Foram longos e precio-
sos 12 anos...

Com muita honra pode-
mos dizer que vocês são
“nossas” depois de tantos
anos de convivência e
aprendizagem.

Os sentimentos de to-
dos nós é um só, agradeci-
mento saudade e falta de
vocês,que são para nós
duas pedras preciosas.

Amor, fé e dedicação com
os quais vocês fizeram des-
ta escola, uma grande famí-
lia em união, amizade, pro-
fissionalismo e sincronia en-
tre professores e alunos. São
esses os maiores exemplos
que vocês nos deixaram, e
com certeza uma grande
conquista para a educação.
Grandes educadoras que
dedicaram a nós, ricos ensi-
namentos de sabedoria pro-
fissional, educacional e de

Homenagem especial

Marcia das Graças Carneiro
e Neuma Rodrigues dos Santos

A nossas ilustres mestras
e mães de coração

Secretaria de Segurança Pública
de Araxá realiza mutirão da

CARTEIRA DE
IDENTIDADE

Foi realizado em Araxá, no final de semana passado, na Escola
Maria de Magalhães, o Mutirão da Carteira de Identidade. A ação
é iniciativa do Secretário Municipal de Segurança Pública, Mauro
do DETRAN, que trabalhou com sua equipe e ainda onze policiais
da UAI-BH, Unidade Central. Foram confeccionadas, gratuitamen-
te, 289 RGs. De acordo com o secretário Mauro, em Araxá existia
essa demanda e ele já trabalhava no sentido de solucionar o proble-
ma. “Como Secretário de Segurança Pública, pudemos agilizar esta
ação que beneficiou quase 300 pessoas”, destacou Mauro.

O atual secretário sempre recebeu elogios desde a épo-
ca em que trabalhava no setor de trânsito da delegacia
regional de Araxá. O atendimento é considerado muito bom
e os funcionário bastante atenciosos e educados.

Copa Mundial de Jiu -
Jitsu  - Muitas medalhas

A equipe de Jiu – Jitsu, do Centro Educacional de Judô e
Jiu – Jitsu de Araxá que tem seu comando e origem no mestre
Juarez Patrício, esteve em Belo Horizonte nos dias 13 e 14 de
julho, próximo passado, participando da Copa Mundial de Jiu
Jitsu, realizado no ginásio  Mineirinho. Entre 910 participan-
tes de 63 agremiações, lutadores  de Araxá mostraram seu
diferencial trazendo para nossa cidade 26 medalhas sendo 09
de ouro, 10 de prata e 07 de bronze. Consolidado em Araxá há
mais de 3 decadas, o Centro Educacional de Judô, tornou-se
referência de nossa cidade em sua modalidade, não só na
formação atlética e disciplinar de nossos jovens, mas também
como exemplo de vitórias e projeção de Araxá onde tem se
apresentado. Mestre, professores, atletas e seus pais agrade-
cem o apoio da Prefeitura Municipal de Araxá pelo forneci-
mento do transporte para a equipe. Medalhas de Ouro foram
conquistadas por: Gabriel Melo Resende Gonçalves, Marcos
Henrique Ribeiro Faria, Estevão Augusto Barbosa de Moura,
Otacilio Wilson da Silva, Andre Fabiano da Costa Jr., Thalis-
son Pereira Neves, Igor Aurélio Silva, Amanda Costa Lemos,
Érica Aparecida Mota Borges. Medalhas de Prata:   Davi Ka-
lebe Cordeiro Fernandes, João Lucas Pascoal Silvestre, Ste-
nio Augusto Barbosa de Moura,Alexsander Hemanuel Cos-
ta, Luis Fernando Santos Morais, Ryan Robert de Paula, Aquiles
Mota de Avila Ferreira, Bruno Alfredo Martins Magalhães,
Giovanna Silva dos Santos, Bruna Izabel Martins Lade Vital.
Medalhas de bronze: Samuel Borges de Melo, Francesco
Antonie Fontes, Adelino Francisco Ribeiro Jr., Gilson Fabio
Silva Jr., Fernando Pereira dos Santos Jr., Hugo Leonardo de
Almeida Velasco, Cristiano Anthony Ramos.

CORTE DE ÁRVORES DACORTE DE ÁRVORES DACORTE DE ÁRVORES DACORTE DE ÁRVORES DACORTE DE ÁRVORES DA
IGREJA DO BARREIROIGREJA DO BARREIROIGREJA DO BARREIROIGREJA DO BARREIROIGREJA DO BARREIRO

Araxá, 06 de agosto de 2013

IPDSA – Instituto de Planejamento e
Desenvolvimento Sustentável de Araxá

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araxá.

Virtudes e Valores Humanos
com satisfação e alegria.

Continuamos a seguir
seus ensinamentos, a ser
e agir da forma pela qual
nos lapidaram, pois tive-
mos verdadeiras amigas e
mestras em formar e edu-
car com amor.

Obrigada, infinitamen-
te obrigada por tudo e por
todos os momentos que
passamos juntas lutando,
vencendo, ensinando e
aprendendo...

Como foi maravilhoso
conviver e trabalhar com
vocês nestes longos e pre-
ciosos 12 anos.

Com muito amor e sau-
dade, um forte abraço de to-
dos da Escola Municipal Te-
ófilo Ferreira Gimarães – Ana,
Angela, Bianca, Lucilene,
Shirley, Vanilda e dos moto-
ristas Aparecido e Vanderlei.

O SER HUMANO FOI FEITO PARA  AUXILIAR
E SUPRIR UNS AOS   OUTROS E CRIAR

RIQUEZAS NESTE MUNDO.

 Montes, rios, arvores, capins (e demais elementos da natureza) não agem como
“partes” que   disputam umas contra as outras, mas sim formam um conjunto em
que se ajudam e se complementam e assim, mantêm a Natureza rica e generosa.

Do livro Orações Diárias – Masanobu Taniguchi
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ARAXÁ EM MOVIMENTO

A Prefeitura de Araxá rece-
beu, esta semana, ofício do Go-
verno do Estado, informando
sobre a doação, ao município,
através da Lei número 20.795,
de 25 de julho de 2013, da área
de 6.780 metros quadrados, si-

tuada na Rua Pernambuco, número 1.155, Bairro Alvorada, onde
funciona o CSU – Centro Social Urbano e a Escola Municipal de
Aplicação Lélia Guimarães.

O documento, assinado pelo Governado Antônio Augusto Ju-
nho Anastasia era um grande sonho da comunidade araxaense, pois
o CSU e a Escola funcionavam em área ainda pertencente ao Estado.

Em recente reunião do Prefeito Doutor Jeová, com os mora-
dores daquele bairro, eles solicitaram empenho do Chefe do Exe-
cutivo, no sentido de se reivindicar a área, o que já aconteceu em
poucas semanas. O fato possibilita ao município fazer investi-
mentos no local, como reformas e melhorias. Piscina e futebol de
areia já serão construídos pela prefeitura.

A ASTTRAN começou
esta semana a pintura da sinali-
zação horizontal na porta das
escolas de Araxá. O trabalho foi
determinado pelo Secretário
Municipal de Segurança Pú-
blica, Mauro da Silveira Cha-
ves, e tem como objetivo re-
cuperar as faixas e sinais di-
versos, reforçando a seguran-
ça nas portas dos estabeleci-
mentos de ensino. O trabalho
iniciado esta semana, na Es-

Foi um grande sucesso o Primeiro Encontro Aéreo realizado
pelo Aeroclube de Araxá, no último final de semana, (20 e 21 de
julho). O número de inscrições ultrapassou as 70 aeronaves. Mas
o mau tempo em várias partes do Brasil só permitiu que 40 com-
parecessem. O que, mesmo assim, transformou o evento em um
grande espetáculo e ponto de visitação de cerca de 3.500 pessoas.

Jovens, adultos e crianças puderam conhecer de perto vários
modelos de aviões, enquanto os pilotos, proprietários e mecâni-
cos trocavam informações sobre aviação. Presenças destaques
para o engenheiro aeronáutico OMAR, que foi pioneiro na cons-
trução de motores aeronáuticos movidos a álcool; o Presidente
da IMPAER – Indústria Paulista de Aeronáutica, que constrói
aeronaves de 2 a 4 lugares e o Comandante Hoffman, 70 anos,
presidente do Aeroclube de Brasília.

A organização do evento recebeu elogios de dezenas de pessoas.
E o Presidente do Aeroclube de Araxá, Fabiano Cota garantiu que o
Encontro Aéreo já entrou para o calendário de eventos da cidade.
“Todos os participantes adoraram Araxá e o evento. E deixaram
claro que no ano que vem estarão de volta”, destacou Cota.

O Encontro Aéreo teve apoio da Prefeitura Municipal de
Araxá, CBMM e Quasar Airclaft (que é uma montadora de aero-
naves e a primeira empresa em comercializar a tecnologia de
motores aeronáuticos a álcool).

Já está em estudos o retor-
no do Projeto Além do Hori-
zonte, realizado pela Prefeitu-
ra de Araxá, nos últimos anos.
Grupos de 20 crianças de esco-
las municipais e do projeto
Multiuso viajavam de avião de
Araxá para Uberaba, na noite
de quinta-feira, dormiam em
Uberaba, em hotel e, na sexta-
feira, deslocavam-se pela cida-
de, em ônibus da Prefeitura de
Araxá, para conhecer pontos in-
teressantes da cidade vizinha.
O projeto era viável em função
do baixo preço da passagem
aérea. Mas como a companhia
acabou com a promoção, aca-
bou ficando inviável para a pre-
feitura de Araxá.

Em função de novas pro-
moções à vista, desta vez para
Belo Horizonte,  o projeto po-
derá voltar a acontecer com
vôos para a capital mineira, in-
cluindo não apenas as crian-
ças, mas também idosos, de
acordo com o objetivo do Pre-

A obra que a Prefeitura de
Araxá está realizando na encosta
do Parque do Cristo, constru-
indo uma avenida, não vai ape-
nas melhorar o fluxo de veícu-
los entre o Setor Norte da cida-
de e o Centro; vai também re-
cuperar área de preservação
ambiental que vinha sendo
ameaçada por grande erosão.

O problema existe há mais
de vinte anos e se agravava a
cada período chuvoso, quando
grande quantidade de enxurra-
da descia pela encosta do par-
que, causando forte erosão e
voçoroca, deslizando terra e
arrastando árvores, transfor-
mando o local em um grande
buraco. Bem ao lado, a falta de
rede de esgoto deixava que cor-
resse a céu aberto, poluindo o
local e levando risco de doença
aos moradores naquela região.

Ao tomar conhecimento so-
bre o fato, em 2011, o Prefeito
Doutor Jeová decidiu realizar
uma grande obra, construindo
uma avenida no local, para de-

Está sendo um grande sucesso a Colônia de Férias realizada
pela Prefeitura de Araxá, para os alunos das escolas municipais.
Uma equipe especializada, com monitores em áreas diversas de
recreação, entretenimento, esporte e lazer está acompanhando
de perto todas as crianças. Toda a movimentação está acontecen-
do no clube da AEF, no Bairro Dona Beja, onde a criançada
participa de jogos, natação, pula-pula, escorregador com água e
sabão, pintura, dança, teatro e até o touro mecânico. Ônibus e
vãs apanham as crianças, levam até o clube e, ao final das ativida-
des, buscam todos e levam pra casa. No intervalo das atividades
as crianças recebem lanche.

Na tarde desta sexta-feira, dia 19 de julho, o Prefeito Doutor
Jeová esteve na AEF, visitando a criançada e conhecendo as
atividades. E ficou muito feliz com o que viu, pois foi recebido
com aplausos e recebeu abraços das crianças, que lhe entregaram
cartas de agradecimento pela realização da Colônia de Férias,
oferecendo-lhes opções de entretenimento no período de férias.

Uma equipe especializada nas atividades diversas, coman-
dadas pelo vereador Professor Cachoeira, passava toda atenção
e cuidado com as crianças. Doutor Jeová considerou um grande
sucesso a Colônia de Férias.

A Escola Municipal
que está sendo construída
no Residencial Max Neum-
man, em Araxá, já está bas-
tante adiantada. As paredes
estão praticamente no pon-
to de construção da laje. No
bairro residem quinhentas famílias e o estabelecimento de ensino
vai beneficiar a todas as crianças daquela região. Várias salas
estão situadas nas laterais do prédio, que terá um grande pátio no
centro. Logo na entrada, o setor administrativo já tem todo o
alicerce e ferragem prontos. As paredes laterais de todo o prédio
já estão praticamente prontas e recebem o reboco. Em pouco
tempo as crianças daquele setor poderão estudar a poucos me-
tros de casa, o que facilitará a vida de todas as famílias.

A Prefeitura de Araxá aten-
deu, esta semana, importante
reivindicação dos moradores no
Bairro Francisco Duarte; a lim-
peza da matinha lá existente.
Cerca de cem homens, utilizan-
do equipamentos e ferramen-
tas diversas trabalharam duran-
te a quinta e sexta-feira, num
grande mutirão.  A reivindica-
ção da limpeza foi feita pelos
moradores que se reuniram
com o Prefeito Doutor Jeová,
há alguns dias, informando que
a mata estava muito suja e a
grande quantidade de cipós lá

A Prefeitura Municipal de Araxá está oferecendo aos servi-
dores, curso de capacitação ministrado pelo consultor Gilson
Bebem. Os grupos se reúnem na sede da AMPLA – Associação
dos Municípios da Micro-região do Planalto de Araxá, de 8h às
11h, período em que acontecem palestras diversas sobre traba-
lho em equipe; auto valorização; bom atendimento ao público,
dentre outros assuntos. Várias dinâmicas são aplicadas, ofere-
cendo conhecimento e técnicas de bem servir a todos os servido-
res. Os resultados estão sendo considerados ótimos. O treina-
mento estará acontecendo por vários meses, objetivando ofere-
cer a oportunidade a todos os servidores municipais.

Matérias e fotos
desta página são do

jornalista Sergio Gomes

Governo do Estado doaGoverno do Estado doaGoverno do Estado doaGoverno do Estado doaGoverno do Estado doa
área do CSU pra Araxáárea do CSU pra Araxáárea do CSU pra Araxáárea do CSU pra Araxáárea do CSU pra Araxá

Pintura de sinalização
NA PORTA DE ESCOLAS

cola Padre João Botelho, situa-
da logo abaixo da ASTTRAN e
se estenderá até que toda a sina-
lização das portas das escolas
da cidade sejam pintadas.

Primeiro Encontro Aéreo de
Araxá foi grande sucesso

Projeto Além doProjeto Além doProjeto Além doProjeto Além doProjeto Além do
Horizonte deve voltarHorizonte deve voltarHorizonte deve voltarHorizonte deve voltarHorizonte deve voltar
a acontecer em Araxáa acontecer em Araxáa acontecer em Araxáa acontecer em Araxáa acontecer em Araxá

feito Doutor Jeová. “O proje-
to Além do Horizonte trouxe
muita inclusão social e ensina-
mento para nossas crianças. E
agora, com a possibilidade de
continuarmos com ele, quere-
mos incluir também nossos
idosos, que terão oportunida-
de de conhecer coisas que não
puderam durante suas vidas
em que ficaram trabalhando e
cuidando de suas famílias. Eles
merecem isso”, destacou o
prefeito Doutor Jeová.

A nova versão do projeto
já está sendo analisada pela
equipe de governo da prefeitu-
ra de Araxá e poderá ter início
em pouco tempo, após passar
por todos os trâmites legais.

Avenida na encosta do
PARQUE DO CRISTO VAI

recuperar área verde
safogar o tráfego de veículos, que
hoje acontece praticamente pela
Rua da Banheira, com fluxo nos
dois sentidos. A nova avenida
terá trânsito nos dois sentidos,
resolvendo de vez o problema.

Para que a avenida fosse
construída, a infra-estrutura
também foi planejada para aca-
bar com a erosão que consumia
toda a área. A rede de águas plu-
viais liga a Avenida Washing-
ton Barcelos (parte alta), à Ave-
nida Dâmaso Drummond, pon-
to mais baixo, evitando que a
enxurrada corra pelo terreno. E
a rede de esgoto foi construída,
pondo fim ao problema antigo,
que corria a céu aberto. A ero-
são foi aterrada.

Além de uma bela avenida,
a cidade ganhará com a recupe-
ração da mata na encosta do
Parque do Cristo, que vai rece-
ber mudas de plantas nativas e
frutíferas, além de um agradá-
vel local para visitação da po-
pulação. Uma única obra solu-
cionou vários problemas.

Parque
do
Cristo -
encosta
- fim do
esgoto a
céu
aberto

Avenida na
encosta do
Parque do

Cristo - fim
dos

problemas
de erosão e

esgoto a céu
aberto

Prefeito visita Colônia dePrefeito visita Colônia dePrefeito visita Colônia dePrefeito visita Colônia dePrefeito visita Colônia de
Férias das Escolas MunicipaisFérias das Escolas MunicipaisFérias das Escolas MunicipaisFérias das Escolas MunicipaisFérias das Escolas Municipais

Escola do Residencial Max
Neumman quase no ponto de laje

Matinha do Bairro Francisco
Duarte passa por limpeza geral

existente, facilitavam acesso de
usuários de drogas, o que ame-
drontava os moradores. Ao to-
mar conhecimento o Chefe do
Executivo determinou que fos-
se realizada a limpeza do lo-
cal. A mata já tomou outra for-
ma, ficando limpa em todo seu
entorno e preservada em seu
interior, onde existem árvores
antigas e frondosas, formando
uma grande área de preserva-
ção. O entorno da mata deverá
ser iluminado de forma espe-
cial, para facilitar o tráfego dos
moradores, à noite.

Servidores recebem treinamento
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UIRAPURUS ARTE E CULTURA E APLAUSO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS.
O SUCESSO NÃO VEIO POR ACASO,

veio de muita luta, garra e amor pela arte.
Não é segredo para nin-

guém, as inúmeras dificul-
dades e entraves encontra-
dos por aqueles que se en-
veredam pelo tortuoso
campo das artes. Com Wal-
demar Silva e seu irmão
João Batista não foi diferen-
te. Só o amor a dedicação e
a persistência pode vencer
barreiras tão dificeis.Vinte
anos depois, a proposta de
levar alegria e entretenimen-
to  ao povo continua mais
viva do que nunca.

 Waldemar Silva João
Batista e companheiros
do GRUPO APLAUSO
DE TEATRO que  inicia-
ram a CAMPANHA VÁ
AO TEATRO,  continuam
até hoje firmes  no leme
da UIRAPURUS ARTE E
CULTURA E APLAUSO
PRODUÇÕES ARTÍSTI-
CAS e olhando para trás,

em um tempo que se fez
longe podem se orgulhar
de números consideráveis
de seu trabalho: mais de
200 ESPETÁCULOS,
com autores renomados,
atores e atrizes consagra-
das na tv, teatro e cinema,
textos premiados.

A CAMPANHA VÁ AO
TEATRO que completa 20
anos tem propiciado a  co-
munidade araxaense aces-
so aos espetáculos das
grandes capitais, colocando
Araxá na rota cultural do
país. Mas para chegar até
aqui houve uma trajetória de
muita criatividade e cora-
gem desta equipe que fez de
espaços mais inusitados o
seu palco improvisado de
apresentações.  Salões de
festas de clubes,pátios de
escolas ou em teatros con-
vencionais como o do

SESI, DO CENTRO CUL-
TURAL DO SESC, TEA-
TRO SÃO DOMINGOS,
TEATRO DO GRANDE
HOTEL E HOJE NO TEA-
TRO MUNICIPAL DE
ARAXÁ, ALÉM DE PRA-
ÇAS, RUAS E INSTITUI-
ÇÕES DIVERSAS, CHE-
GANDO ATÉ A ZONA
RURAL. Os tempos difíceis
foram passando e ficando
apenas na lembrança.

A CAMPANHA sempre
contou com a iniciativa
privada para continuar
crescendo e chegar hoje a
outros locais  como
UBERLÃNDIA, GOIÃ-
NIA, FRANCA e outras
cidades da nossa região.

Segundo os idealizado-
res, a construção do Teatro
Municipal de Araxá facilita
estas promoções e aprovei-
tam para agradecer  o apoio
do Prefeito Dr, Jeová Mo-
reira da Costa, à diretora do
Teatro Cyntia Verçosa  e à
Presidente  da Fundação
Cultural Calmon Barreto de
Araxá, Débora Arantes, no
apoio a CAMPANHA e na
valorização desta iniciativa
que já trouxe momentos
importantes para a cultura
local. E à CBMM, grande
parceira do grupo mesmo
antes da Lei Rouanet.

As fotos não deixam
dúvidas, a ousadia, a cora-
gem e determinação na
construção de um sonho é
a marca registrada da com-
petência destes 2 irmãos
que merecem nosso aplau-
so e admiração.  E com
certeza inspiraram e conti-
nuam a inspirar muitos ar-
tistas que até hoje sonham
com o mundo dos espetá-
culos e da arte de divertir e
fazer pensar em horizontes
cada vez maiores.

Para este semestre,

começam em julho uma
série de apresentações
para comemorar os 20
anos desta iniciativa, com
os espetáculos sucesso no
eixo SP, RJ, como BATA-
LHA DE ARROZ EM RIN-
GUE PARA DOIS, MU-
LHERES ALTERADAS
com Luiza Tomé, Flávia
Monteiro, Daniel del Sar-
to, Samara Felipo, e ainda
100 DICAS PARA ARRU-
MAR NAMORADO com
Daniela Valente, entre ou-
tros grandes sucessos, to-
dos terão uma sessão pú-
blica e gratuita num patro-
cinio da CBMM e apoio da
Fundação Cultural Calmon
Barreto de Araxá.

As outras sessões se-

rão no Teatro Tauá Gran-
de Hotel e cidades da re-
gião com produção da UI-
RAPURUS ARTE E CUL-

TURA. Contatos: João
Batista Produtor Cultu-
ral: (34) – 9108.3978 –
8839.3978 .

O teatro São Domingos era o palco no começo da campanha e ficava lotado

Trupe divulgadora em espetáculos por toda cidade

Elenco da peça PINOCHIO O MUSICAL

Uirapurus em Uberlãndia (peça O Grande Amor da
Minha Vida com Giovana Ewbank e Guilherme Boury) A campanha em excursão por várias cidades do país

Espetáculo polêmico  Todo Mundo Nu - ousadia
e crítica de costumes ainda na década de 90

Uirapurus e a campanha chegam a Goiãnia

Com o ator Marcos Frota
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NA
FILA
DE ESPERA

Tudo o que somos nasce com nossos pensamentos.
Em nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo.

(Buda)

HUMOR MÉDICO-CLÍNICO
- Doutor, quando eu era solteira tive que abortar seis vezes. Agora que casei,
não consigo engravidar.
- Seu caso é muito comum: você não reproduz em cativeiro

- Doutor, tenho tendências suicidas. O que faço?
- Em primeiro lugar, pague a consulta

 Doutor, sou a esposa do Zé, que sofreu um acidente; como ele está?
- Bem, da cintura para baixo ele não teve nemum arranhão.
- Puxa, que alegria. E da cintura para cima?
- Não sei, ainda não trouxeram essa parte.

Após a cirurgia:
- Doutor, entendo que vocês médicos se vistam de branco. Mas por que
essa luz tão forte?
- Meu filho, eu sou São Pedro.

No psiquiatra:
- Doutor, tenho complexo de feia..
- Que complexo que nada.

- Doutor, o que eu tenho?
- Ainda não sei, mas vamos descobrir na autopsia.

- Meu médico é um incompetente. Tratou do fígado de minha esposa por vinte
anos e ela morreu do coração.
- O meu é muito melhor. Se trata você do fígado, você morre do fígado..

O psiquiatra incentiva o paciente:
- Pode me contar desde o princípio...
- Pois bem, doutor! No princípio eu criei o céu e a terra...

- Sabe como diferenciar o psiquiatra do seu paciente?
- O psiquiatra é aquele que tem a chave do consultório..

O paciente chega ao Psiquiatra tímido, cabisbaixo:
- Doutor, eu tenho dupla personalidade.
- Esquenta não, meu filho. Senta aí e vamos conversar nós quatro...

Paciente chega ao médico e se queixa:
- Doutor, estou com dor aqui do lado direito da barriga e meus olhos ficaram
amarelados!
O médico responde:
 Muito bem, e o sr. bebe?
- Obrigado, eu aceito uma dosezinha!

 Um homem foi ao encontro de Sócrates levando ao filósofo uma
informação que julgava de seu interesse:

 - Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu!
 - Espera um momento – disse Sócrates – Antes de contar-me, quero

saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras.
 - Três peneiras? Que queres dizer?
 - Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as

três peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a
peneira da VERDADE. Tens certeza de que isso que queres dizer-me é
verdade?

 - Bem, foi o que ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é
verdade.

 - A segunda peneira é a da BONDADE. Com certeza, deves ter pas-
sado a informação pela peneira da bondade. Ou não?

 Envergonhado, o homem respondeu:
 - Devo confessar que não.
 - A terceira peneira é a da UTILIDADE. Pensaste bem se é útil o que

vieste falar a respeito do meu amigo?
 - Útil? Na verdade, não.
 - Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadei-

ro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti.

As Três Peneiras de Sócrates

EITA QUE A MINEIRADA É
BOA MESMO, GENTE!!!

Durante escavações no estado do
Rio de Janeiro, arqueólogos fluminen-
ses descobriram, a 100 m de profun-
didade, vestígios de fios de cobre que
datavam do ano 1000 d.C.

Os cientistas cariocas concluíram
que seus antepassados já dispunham
de uma rede telefônica naquela época.

Os paulistas, para não ficarem para
trás, escavaram também seu subsolo,
encontrando restos de fibras óticas a
200 m de profundidade.

Após minuciosas análises, conclu-
íram que elas tinham 2000 anos de ida-
de.

Os cientistas paulistas concluíram,
triunfantes, que seus antepassados já
dispunham de uma rede digital a base
de fibra ótica quando Jesus nasceu!

Uma semana depois, em Belo Ho-
rizonte, foi publicado por cientistas
mineiros o seguinte estudo:

“Após escavações arqueológicas
no subsolo de Raxá, Contági, patin-
ga, timoti, fabri, Betim, Barbacen,
Passa-Quato, Pós di Calda, Cambe-
lo, Jijifó, SansDumont, Pôso Alegre,
Santantoin do Monte, Varginha, Na-
nuque, Águas Formosas, Moncar-
melo, Carnerim, Lagoa Dorada, San-
jão Del Rei, Beraba, Berlândia,   
Belzonte, Bosta do Raguari, Divinó-
pis, Pará de Mins, Furmiga, Verna-
dor Valadars, Tiófi Otoni,Piui, Car-
mo do Cajuru, Lagoa Santa, Morro
do Ferro, Biraci e diversas outras ci-
dades mineiras, até uma profundida-
de de 500 metros, não foi encontra-
do absolutamente nada.

Concluindo então que os antigos
mineiros já dispunham há 5000 anos de
uma rede de comunicações sem-fio:
wireless”.

Nota dos arqueólogos: Por isso se
pronuncia “UAI” reless.

Resposta na página 20
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Contatos para o Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba: 34.9176.0220 ou 8807.0969

Nosso amigo Jose Ma-
ria Pereira Gomes, que ao
lado da esposa Nazareth,
comandam as delicias da
CIA do Suco, (que agora
conta com mais uma uni-
dade na Calimério Guima-
rães) não só na qualidade
do que vende mas na for-
ma impar de atendimento
é atleticano convicto. E
isso não é novidade para
sua vasta clientela. Agora
o que mostramos aqui é
uma novidade. Esse faná-
tico torcedor esteve em
março deste ano em Bue-
nos Ayres, na Argentina, no
estádio do Boca Jr. o fa-
moso “Bonbonera” acom-
panhado do neto Felipe
Montandon Gomes Perei-
ra. Não satisfeito  só com
a viagem registrou o mo-
mento ao lado de duas
grandes figuras do espor-
te mundial e marcou terri-
tório com a bandeira atle-
ticana ao lado da taça con-
quistada recentemente,
mostrando a confiança que
já depositava no time de
seu coração.

Haaaja coração
pra aguentar tanta paixão! Já está circulando entre os sacramentanos e cida-

des da região, o CD – Quatro Estações da cantora Bete
Borges, recentemente descoberta pelo produtor Ger-
mano Batista da Continental Music. E a julgar pela qua-
lidade de trabalho envolvida na produção aliada à exce-
lente interpretação da cantora esse é apenas o começo
de uma carreira de muito sucesso que parte de Sacra-
mento rumo à fama. De voz suave e bastante persona-
lizada, Bete passeia por diversos ritmos, imprimindo
em cada um deles um efeito todo especial levando o
ouvinte a uma verdadeira viagem com seus acordes. A
faixa de trabalho é “Quatro Estações”, mas particular-
mente recomendamos ainda Alô Minas Gerais, Home-
nagem ao Rei e a releitura especial da musica Solidão
de Amigos, onde a interpretação de Bete ultrapassa to-
dos os seus limites. Na verdade a recomendação é para
que se ouça todo o CD, pois em estilos bastante diver-
sificados, cada uma das faixas nos faz perceber que
Bete Borges com certeza tem tudo para trilhar um ca-
minho de sucesso levando o nome de sua terra para
todo o Brasil. Guardem bem esse nome ainda vamos
ouvir falar muito dele com certeza.

Bete Borges – deBete Borges – deBete Borges – deBete Borges – deBete Borges – de
Sacramento para o Brasil!Sacramento para o Brasil!Sacramento para o Brasil!Sacramento para o Brasil!Sacramento para o Brasil!
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O Rock and roll em
Araxá, é uma corrente
musical que chama a aten-
ção e vai conquistando a
cidade e as cidades de toda
nossa região, com nossas
Bandas sendo requisita-
das em diversos lugares.
Além de gerar um enor-
me atrativo para a cidade
existe ainda o intercambio
porque a música é lingua-
gem universal e o rock lin-
guagem para todas as ida-
des já que vem atraves-
sando gerações e estabe-
lecendo um elo entre pais
e filhos. Aqui apresenta-
mos um pouco do que foi

o Primeiro Festival de
Rock do Teatro Munici-
pal de Araxá. Além dele
houveram diversos movi-
mentos  na semana que
mereceram também uma
freqüência de publico con-
siderável. Nós do Exem-
pplar estaremos sempre
de paginas abertas para di-
vulgar incentivar e valo-
rizar todas as vertentes
musicais que por aqui des-
pontam para que possa-
mos cada vez mais ampli-
ar os horizontes deste
grande numero de artistas
que surgem e nos surpre-
endem a cada dia.
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 deixou saudades e mobilizou uma legião de
pessoas no TEATRO MUNICIPAL DE ARAXÁ

PRIMEIRO FESTIVAL ROCK DE ARAXÁ

Realizado entre os dias
09 e 14 de julho próximo
passado com apoio da
Prefeitura Municipal de
Araxá, através do prefei-
to Dr. Jeová Moreira da
Costa, Fundação Cultural
Calmon Barreto de Araxá
e Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Tu-
rismo e Parcerias, o mo-
vimento marcou uma

nova era no calendário
anual dos grandes even-
tos do Teatro.

Idealizado pela diretora
do Teatro Cynthia Verçosa,
o Festival  teve por objetivo
promover boa música, atra-
vés das melhores bandas de
rock da cidade e região, gra-
tuitamente para a população
araxaense. Para que tudo
saísse a contento a  equipe

do Teatro Municipal de Ara-
xá trabalhou como sempre
de forma impecável unida e
animada distribuindo assim
as responsabilidades: Na
coordenação, sonorização e
iluminação Kellis Henrique,
organização do evento Pa-
loma Gabriela, e apoiadores
de produção Lúcio Flavio,
Thiago Motta e Laura Ma-
ximiano. O Festival Rock

contou  com o apoio de um
grande artista de nossa ter-
ra, Arthur Neto, sempre
parceiro do teatro e das ar-
tes e que  presenteou o Fes-
tRock com a arte, cartazes
e banner para o evento, con-
seguindo parcerias e o  apoio
do Lanchinho e a Padaria

Pão Nosso para lanche dos
camarins. Apresentações: a
Escola Vivace apresentou
clássicos do rock através de
seus professores e amigos
-  Banda Bendz, a Escola
Nota Certa fez um tributo
aos melhores guitarristas
do mundo, Banda Bella

Rock, Banda Ancestrais –
Banda Shakespears, Banda
Vinith – Os Longe -  Banda
Aeropeepers – Banda Pla-
no B – Banda Bfive – Po-
sada e o Clã tendo se au-
sentado da participação a
Banda Vettus por motivos
de força maior.
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O Velório Municipal
“Maurício Bonatti” esteve
lotado por toda a manhã no
domingo (18/08) por oca-
sião do falecimento do ex-
vereador e empresário,
Francisco Afonso da Cos-
ta – o “Chiquinho do Su-
permercado Maísa”. Chi-
quinho sofreu infarto na
noite de sábado.

A notícia logo se espa-
lhou e todos foram pres-
tar suas últimas homena-
gens. Do Poder Legislati-
vo, esteve presente para
cobrir o caixão com a ban-
deira do Município, os ve-
readores Luiz Alberto da
Silva, Cleber Cunha e Ma-
teus Pereira. Luiz Alberto
relembrou o exímio pai de
família que ele era, empre-
sário que tanto lutou e con-
seguiu glórias através de
seu trabalho honesto ali-
cerçado na ética, na com-
petência, na luta e na hu-
mildade. Lembrou também
de sua importância para a
política local e como vere-
ador no passado; finalizou
com um pedido de oração.
O vereador Dr. Pedro Te-
odoro e os ex-prefeitos
José Alberto Bernardes
Borges e Joaquim Rosa
Pinheiro também estavam
presentes na ocasião. Aconteceu no dia 25

de agosto na Escola Mu-
nicipal Cecília Meirelles na
cidade de São Gotardo a
6ª Etapa do Circuito Mi-
nas Gerais de Xadrez Rá-
pido 2013. O evento foi
organizado pelo enxadris-
ta Fábio Kashino em par-
ceria com a Prefeitura
Municipal de São Gotar-
do e apoio da empresa Pi-
votec. Nesta etapa tive-
mos a presença de enxa-
dristas dos municípios de
Araxá, Uberaba, Patos de
Minas e São Gotardo.
Esta etapa valeu pontos
para o Circuito 2013 e
Rating Rápido da SLX
(Superliga de Xadrez do
Triangulo, Alto Paranaíba
e Noroeste de Minas).

A arbitragem ficou a
cargo de Adriano Pena Ri-
beiro Lemos que traba-
lhou muito, mas conduziu
tranquilamente o evento.
O torneio foi disputado em
cinco rodadas no Sistema
Suíço de emparceiramen-
to. Após a ultima rodada
o Campeão da Etapa foi o
enxadrista de Patos de
Minas Washington Mi-
guel, seguido pelos enxa-
dristas da Academia Ara-
xaense de Xadrez César

Romero Junior (2º lugar)
e o Sargento Marco Anto-
nio Gonçalves (3º lugar).
Esta foi uma etapa super
equilibrada onde os 5 pri-
meiros colocados termina-
ram empatados com 4
pontos em 5 disputados.
Dos 5 enxadristas empa-
tados, três formam araxa-
ense e dois patenses.

Nesta etapa o xadrez
araxaense representados
pelos enxadristas da Aca-
demia Araxaense de Xa-
drez conquistou além do 2º
e 3º lugar geral também o
5º lugar geral com Alexan-
dre Cobos. Além desses
três ótimos resultados no
geral, podemos destacar
os títulos de campeão sub-
12 do enxadrista araxaen-
se patrocinado pela

CBMM e Associação Atlé-
tica Banco do Brasil Vítor
Amorim Fróis e Gustavo
Ribeiro Roque da Escola
Estadual Dom José Gas-
par no Sub-20.

Na classificação do Cir-
cuito Minas Gerais 2013 até
esta 6º etapa o xadrez ara-
xaense tem 4 jogadores
(Vítor Amorim Fróis em 1º
lugar, Sargento Marco An-
tonio Gonçalves em 5º lu-
gar, César Romero Junior
em 6º lugar e Alexandre
Cobos em 7º lugar) entre
os 8 primeiros colocados
dos 122 pontuados.

Os atletas do esporte da
inteligência de Araxá aguar-
dam a 7ª etapa para que
possam participar e levar o
nome da terra da Beja entre
os primeiros do Circuito.

 

O Prefeito Bruno Cor-
deiro esteve no velório e
anunciou o decreto de luto
oficial por três dias man-
tendo as bandeiras no Altar
da Pátria a meio mastro.
Em seu discurso, destacou
o ser humano que ele foi e
que aquela bandeira sobre
o corpo representava a ho-
menagem de todos os sa-
cramentanos e relembrou
“a figura do pai, esposo e
amigo. E que amigo... con-
selheiro e companheiro das
jornadas políticas. Ocupou
uma cadeira no Legislativo
Municipal, onde foi verea-
dor; mas o principal, ocu-
pou um espaço na cidade
onde pode fazer o bem in-
dependentemente de car-
gos. Deixará muitas sauda-
des”. Quando vereador,
em 2006, Bruno também
lhe concedeu Moção de
Congratulação em come-
moração aos 40 anos de
sua empresa, o Supermer-
cado Maísa.

Padre Paulo Henrique
proferiu as exéquias relem-
brando que no dia anterior
o falecido havia acolhido
uma criança em seu super-
mercado com um doce e
naquele momento estava
sendo acolhido pela von-
tade de Deus.

O sepultamento acon-
teceu por volta do meio dia.

Política – Francisco
Afonso da Costa partici-
pou da vida política em
Sacramento em meados
das décadas de 60 e 70.
Foi convidado a se candi-
datar para vereador e se
elegeu na época, tendo o
cargo nos anos de 1971 e
1972, na gestão do então
prefeito José Alberto Ber-
nardes Borges – em seu

primeiro mandato. Depois
do mandato, optou em
não se candidatar mais,
porém sempre esteve nos
bastidores das campanhas
políticas na cidade.

LUTO
Morre o ex-vereador “Chiquinho do Maísa”

Empresário renomado e ex-vereador faleceu na noite do último sábado (17)

Social – Participou efe-
tivamente de várias entida-
des na cidade. No esporte,
esteve como diretor do Clu-
be Atlético Sacramentano
(CAS) por vários anos. Na
filantropia, fez parte do
Conselho Fiscal da Santa
Casa de Misericórdia de
Sacramento.

Vida – Nasceu na região
de Jaguarinha. Filho de Ma-
nuel Afonso Filho e Maria
Izabel dos Anjos (de saudo-
sas memórias). Aos 12 anos
veio morar definitivamente

na cidade. O primeiro em-
prego foi na Oficina do Bim-
ba, depois passou pela Auto
Peças Urbial (Ariston Bian-
chi), na máquina de benefi-
ciar arroz (Paulo Araújo
Souza), na máquina de ar-
roz (Mário Afonso Primo)
e na Bornagila (FerrúcioBo-
natti) até chegar ao comér-
cio. Nos estudos, seguiu até
o 2º ano do curso de Con-
tabilidade. O 1º prédio do
Supermercado Maísa foi
inaugurado em 1983 e o atu-
al foi no ano 2000. Hoje o
supermercado está com 45
anos. Dedicou-se também
ao meio rural, adquirindo al-
gumas propriedades. Casou
com Arlete e teve dois fi-
lhos: Dênis Fabiano (Simo-
ne) e Maísa (Glauco). Dei-
xou 2 netos: Pedro Henri-
que e Nathália.  Com toda
esta bagagem, é reconheci-
do pela população como
um homem íntegro e exem-
plo para toda a cidade.
Fotos e matérias do Jorna-
lista Daniel Afonso/CMS

Enxadristas da AcademiaEnxadristas da AcademiaEnxadristas da AcademiaEnxadristas da AcademiaEnxadristas da Academia
Araxaense de Xadrez conquistaAraxaense de Xadrez conquistaAraxaense de Xadrez conquistaAraxaense de Xadrez conquistaAraxaense de Xadrez conquista

2º e 3º lugar em São Gotar2º e 3º lugar em São Gotar2º e 3º lugar em São Gotar2º e 3º lugar em São Gotar2º e 3º lugar em São Gotardododododo

Foto da delegação araxaense juntamente com o
árbitro Adriano que também é de Araxá
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Durante seu discurso na sessão sole-
ne realizada na Câmara Municipal em vir-
tude do aniversário da cidade, o prefeito
Bruno Cordeiro fez questão de reveren-
ciar a todos os cidadãos que fizeram e
fazem a história de Sacramento. “Que-
ro fazer vênia e reverência àqueles
que diuturnamente constroem e edi-
ficam através da lida do campo, sol a
sol, de chuva a chuva constroem a nos-
sa produção do agronegócio”, disse o
prefeito e aproveitou a oportunidade
para cumprimentar todos os cidadãos
sacramentanos. “Nós podemos dizer

que Sacramento realmente é uma ci-
dade de paz e de amor. É uma cidade
onde os homens e as mulheres se
unem para construir e edificar os so-
nhos e esses sonhos se tornarem rea-
lidade. Então parabéns a minha que-
rida e a nossa querida cidade de Sa-
cramento pelos seus 193 anos de his-
tória”. Durante seu discurso na sessão
solene realizada na Câmara Municipal em
virtude do aniversário da cidade, o pre-
feito Bruno Cordeiro fez questão de re-
verenciar a todos os cidadãos que fize-
ram e fazem a história de Sacramento.

O município de Sa-
cramento foi fundado em
1820 pelo Cônego Her-
mogenes, após uma car-
ta escrita para o Rei D.
Manuel VI e em seguida
para o Papa Pio XXI.
Com este pedido,o orató-
rio que se encontrava no
local aonde temos a Igre-
ja Matriz, se transforma
em uma capela curada.
Tudo isto em 1820.

O local conhecido
com o ‘Sertão da Fari-
nha Podre’, que tinha  o
Desemboque como a ci-
dade referência e local de
onde saíram as expedi-
ções que exploraram
todo o Brasil Central é o

SACRAMENTO,
o berço do Triângulo Mineiro

palco de onde nasce a ci-
dade de Sacramento.

Hoje Sacramento tem
além da rica história de
ser o berço do Triângulo
Mineiro, primeira cidade
mineira a receber as esta-
ções Mogianas (de trem),
grande história dos imi-
grantes italianos, libaneses
e de outras nacionalidades
que aqui criaram raízes,
tem um grande potencial
agrícola, sendo a primei-
ra cidade mineira a expor-
tar café e uma beleza na-
tural incomparável com a
bela Serra da Canastra e
o bioma endêmico brasi-
leiro do cerrado com toda
sua vasta fauna e flora.

A Gruta dos Palha-
res é com certeza um
marco geológico da re-
gião, além de ser um
dos pontos aonde se en-
contra o aquífero Gua-
rani, o maior do Brasil.
Terra de Eurípedes Bar-
sanulfo, Maria Carolina
de Jesus, Lima Duarte,
Padre Victor Coelho
dentre outros.

Considerada a me-
sopotâmia Brasileira
pela quantidade de
rios, cachoeiras e nas-
centes. Com certeza
um destino maravilho-
so para se conhecer e
desfrutar de todas nos-
sas qualidades.

Feliz cidade Sacramento!

Parabéns pela comemoração da arte, da cultura e do compro
metimento social. Estamos chegando para somar com essa
gente acolhedora que aprendemos a admirar pela forma cons
ciente de lidar com seus filhos ilustres que espalhados pelo

mundo levam seu exemplo de cidadania, de capacidade e de respeito
pelo meio ambiente, pelo ser humano e pelo equilíbrio entre o homem
e a natureza.

O jornal EXEMPPLAR chega definitivamente em Sacramento no
momento que a cidade comemora mais  uma data marcante de sua
história  - Seu aniversário de 193 anos!

Aprendemos a amar essa terra através dos olhos ações e atitu-
des de diversos filhos seus com os quais convivemos em outras
épocas e com quem aprendemos muito sobre espiritualidade, ver-
satilidade, empreendedorismo e união. Estamos orgulhosos e feli-
zes de mais uma vez estabelecer um elo de comunicação e poder
propagar através das páginas do EXEMPPLAR toda a beleza, a energia
positiva e a força dessa gente maravilhosa que sempre nos acolheu
com um sorriso nos lábios e muito amor no coração. Viemos para
somar, sabemos da grande estrutura de imprensa existente na cida-
de a qual sempre mereceu nosso respeito e admiração. Mas sabe-
mos também que nossa abrangência diversificada e nosso foco
voltado mais especificamente para a cultura, o turismo e a cidada-
nia poderá ser útil para levar cada vez mais longe os valores dessa
cidade modelo. Nossas páginas a partir daqui estarão sempre aber-
tas para a divulgação de todos os seguimentos que possam mostrar
a grande capacidade que existe em cada sacramentano e que dia
após dia se faz aflorar nas mais diversas formas de expressão. Se-
jam todos bem vindos às páginas do EXEMPPLAR, como fomos
muito bem acolhidos pelos muitos amigos aqui cultivados ao longo
do tempo. (Domingos Antunes Guimarães).
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As comemorações em tor-
no do aniversário de 193 anos
da cidade de Sacramento co-
meçaram na noite de segun-
da-feira (19) com a apresenta-
ção da Banda Lira do Borá que
abriu a ‘Semana da Comuni-
dade’, cuja patrona é a profes-
sora Corália Venites Maluf.
Este evento aconteceu entre
1963 e 1970, ainda quando o
aniversário da cidade era co-
memorado em outubro e foi
resgatado agora pelo prefeito
Bruno Cordeiro que chamou
a atenção para o objetivo da
iniciativa que sempre foi o de
promover personalidades, a
cultura e a história.

Mantendo este mesmo
foco, a ‘Semana da Comuni-
dade’, volta agora com uma
nova roupagem mantendo
sua essência principal.

Personalidades e cultura de Sacramento
são destacados no aniversário de 193 anos

Agenda resgata a ‘Semana da Comunidade’
Durante a solenidade as

bandeiras foram hasteadas
no Altar da Pátria, a Banda
Liro do Borá tocou o Hino
Nacional e o Padre Sérgio
Márcio de Oliveira aben-
çoou a todos.

Ainda dentro da progra-
mação de abertura, o prefeito
exaltou a importância da Pa-
trona da Semana da Comuni-
dade, professora Corália Ve-
nites Maluf no cenário da
educação e da cultura local e
em seguida condecorou a fi-
lha de dona Corália, a também
professora Maria das Mercês
Aparecida Maluf Ribeiro,
mais conhecida como ‘Dona
Mariléia Maluf’, com a Me-
dalha da Ordem de Nossa Se-
nhora do Patrocínio do San-
tíssimo Sacramento, a mais
alta comenda do Município.

Com um discurso emoci-
onado a irmã de Dona Mari-
léia Maluf, Daisy Silvania
Maluf Paulinio da Costa lem-
brou aos presentes a impor-
tância do culto aos antepas-
sados no sentido de tornar
valioso o povo de toda e
qualquer comunidade. Daisy
usou das palavras da própria
mãe para ilustrar sua fala:
“Quero encerrar minha vida,
não entre saudades, mas en-
tre esperança. Esperança de
te ver grande Sacramento, de
meus amores”.

Na sequência, os pre-
sentes se dirigiram ao pré-
dio da Câmara Municipal
de Sacramento, onde foi re-
alizada sessão solene em
homenagem aos 193 anos
da cidade e a entrega do
Mérito Agropecuário.  O

presidente da Câmara, ve-
reador José Maria Sobrinho
conduziu a sessão que en-
tregou o Diploma de Honra
ao Mérito ‘Juvenal Bizino-
to’ aos produtores rurais:
Jairo Alves Ferreira, Jamil
Miguel, José de Freitas, Jú-
lio Cézar de Araújo Souza,
Luciano Afonso da Silva,
Marlene Maria Ferreira,
Mozart José Ribeiro, Paulo
José Merincek e Rui de Sou-
za Crema. Destaque desta
noite para o Coral Infantil
Aparecida Rebelo Noveli-
no, da Escola Eurípedes
Barsanulfo. Cerca de 30 cri-
anças interpretaram com
alegria, afinação e muita des-
contração, canções do re-
pertório folclórico e sertane-
jo brasileiros. (matéria com-
pleta na página 27).

Na terça-feira (20) o des-
taque foi para o ator Lima
Duarte, seguida de apresen-
tações de MPB  e rock,
quando a alegria tomou
conta do público com as
apresentações de Carla e
Flávia e dos roqueiros Dio-
nny & Banda.

Na quarta-feira (21) as
homenagens foram todas
dedicadas ao Padre Vitor
Coelho de Almeida e o pú-
blico compareceu em massa
para as apresentações de
palco da Noite da Viola que
contou com as apresenta-
ções da Orquestra de Vio-
las, da dupla Wesley e We-
llington e do Fernando Ba-
tista e Banda).

A escritora Carolina
Maria de Jesus foi a  home-
nageada da quinta-feira (22)

Finalizando as come-
morações do aniversário
de Sacramento, sábado
(24) a personalidade home-
nageada foi o fundador da
cidade Cônego Hermóge-
nes Cassimiro de Araújo
Brunwisk . Uma programa-
ção de atividades aconte-
ceu durante todo o dia.
Aconteceu o Integração
Cidade – projeto realizado
em parceria da Prefeitura
com a Rede Intregração/fi-
liada à Rede Globo  e Lati-
cínios Skala. Diversas ati-
vidades aconteceram na
Praça Getúlio Vargas com
as presenças da Polícia
Militar, da Polícia Ambien-
tal e do Corpo de Bombei-
ros.  A Secretaria de De-
senvolvimento Econômi-
co, participou fornecen-
do informações sobre o
empreendedorismo indi-

 Cada noite da semana foi dedicada
a segmentos diferentes de música
e o destaque a uma personalidade

Atividades Palco – eleva-
do da Praça Getúlio Vargas

Abertura com apresen-
tação do Hino Nacional pelo
tenor Luiz Alberto

Apresentação do Grupo
de Dança da Escola Eurípe-
des Barsanulfo, Folia de
Reis, apresentação canil do
Corpo de Bombeiros,  per-
cussão das crianças da Es-
colinha Tia Nina e entrega
da premiação do concurso
de Redação ‘Minha Cidade

Ação da Rede Integração/Globo movimentou a
Praça Getúlio Vargas em parceria com PMS

vidual  em parceria com o
Sine/Sebrae. A Secretaria
de Turismo e Cultura e de-
monstrou os projetos que
estão em andamento.

A Secretaria de Saúde
promoveu o  aferimento de
pressão, glicemia, saúde bu-
cal, levou , ambulância , dis-
tribuiu água sanitária para o
combate à dengue e promo-
veu a inauguração da Aca-
demia Viva. O SAAE partici-
pou  com distribuição de
água potável. A Secretaria de
Esportes e Juventude reali-
zou apresentações de artes
marciais, capoeira, Jiu-Jitsu e
Kung Fu. A Secretaria Muni-
cipal de Educação promoveu
atividades lúdicas tais como
pintura no rosto, canto da
leitura, exposição de reda-
ções. Na Praça também foi
entregue a premiação do
concurso ‘Minha Cidade é

Assim’ desenvolvido ao
longo da semana com alu-
nos da rede pública.

A Emater, as Secretari-
as de Meio Ambiente e
Agricultura distribuiram
mudas e caldo de cana. A
Secretaria de Negócios
Jurídicos levou o Procon
para a praça com esclare-
cimentos sobre questões
relacionadas aos direitos
do consumidor.A Secreta-
ria Municipal de Desen-
volvimento Humano e So-
cial participou  com pula
pula e distribuição de pi-
poca e algodão doce .

Também realizaram  ati-
vidades na praça o Conse-
lho Municipal Antidrogas,
a Administração Fazendá-
ria, o Bem Estar Animal, a
Fanfarra da Escola Estadu-
al Coronel José Afonso de
Almeida e a Folia de Reis.

Uma extensa e bem estruturada programação
foi desenvolvida para celebrar os 193 anos de

Sacramento com eventos para todas as idades.
é Assim’, apresentação do
humorista Arnaldo Santana
– Stand’up Commedy, do
Coral Cláudia Cruvinel, da
Banda Cavalo Ervado.

Entrega às instituições
dos litros de óleo arrecada-
dos durante a 1ª Feicom/ 33ª
Expogal, Banda Batuque do
Forró, dublagem com Laris-
sa Santana, Dança com Vi-
viane e as garotas, Compa-
nhia de Dança Tiago Olivei-
ra e Swing Total, Movimen-

to Novo Axé, Grupo 7/8 de
Dança Arnaldo Júnior, Ban-
da de Rock TNT System,
Banda Boneco de Corda.

 Aconteceu ainda, a Inau-
guração Casa do Idoso com
benção do padre Sérgio
Marcio de Oliveira, Missa
solene na Igreja Matriz com
transmissão ao vivo pela
Rádio Sacramento, fechan-
do as atividades com belís-
sima apresentação da Or-
questra de Metais.

Noite da viola

Noite do MPB e ROCK

seguida da Noite do Samba
e do Pagode com apresen-
tação da bateria, do mestre
sala e da porta bandeira da
escola de Samba 13 de Maio
- campeã do Carnaval 2013
e também dos Grupos Insen-
sato e Momento.

Na noite de sexta-feira
(23) o público pode conferir
as apresentações da Com-
panhia de Dança Swing To-
tal, com Professor Tiago de
Oliveira e do jornalista Ed-
son Santa arrasando como
sempre na performance de
Raul Seixas Cover.

Nesta noite, as persona-
lidades homenageadas fo-
ram os médiuns Eurípedes
Barsanulfo e Tia Heigorina.
(Saiba mais sobre os home-
nageados na página 26)



Agosto de 201326

Conheça um pouco das personalidades
homenageadas nos 193 anos de Sacramento

CÔNEGO HERMÔGENES CASSIMIRO DE ARA-
ÚJO BRUNWISK. Fundador de Sacramento.  Vigário
colado do Arraial do Desemboque, filho do Capitão Ma-
noel Ferreira de Araújo e Souza e Joaquina Rosa Sant´Ana,
primogênito de nove filhos, foi designado vigário da Fre-
guesia de Nossa Senhora do Desterro do Desemboque.
Transferindo-se para aquele lugar, vendo ali motivo de
prosperidade, incitou os pais a se transferirem para essas
paragens. No início do século XIX, o Capitão e a família
aportaram em próspera fazenda nas imediações do arrai-
al, Fazenda São Basílio, onde passou à atividade pastoril
com grande resultado, tornando-se abastado fazendeiro
com extrema reputação na região.

Mas, ainda que possuidor de boas terras, lá estava
ele entre os licitantes interessados nas terras da ausen-
te Maria que ficavam distantes da sua fazenda São Ba-
sílio e ainda por cima em lugar um tanto selvagem. A
mãe de Maria, de nome Thereza Maria de Jesus fora
proprietária de área maior, constituída pela “Fazenda
Borá”. Antes de falecer, fizera a doação para oito de
seus filhos e reservara a parte de Maria, que desapare-
cera. Apenas esta parte era de cerca de 240 alqueires.
Ciente disso, o cônego Hermógenes utilizou de seu pres-
tígio para que as terras da órfã Maria fossem levadas a
leilão pelo Juízo dos Ausentes e Defuntos do Julgado
do Desemboque. Desta forma, por solicitação do filho,
o Capitão Manoel Ferreira de Araújo e Souza, pai do
cônego, as arrematou, no dia 09 de junho de 1.819, e,
posteriormente, no dia 02 de julho de 1.819, com sua
mulher as doou para a formação do Patrimônio da Cape-
la do Santíssimo Sacramento. De posse da escritura de
doação, o cônego escreveu ao bispo, e pediu autoriza-
ção para fundar uma capela curada, agora com patrimô-
nio próprio. O bispo remeteu sua carta ao Rei D. João
VI, que autorizou a fundação da capela. No dia 24 de
agosto de 1.820, toda a população do Arraial do Santís-
simo Sacramento viu, oficialmente, o oratório transfor-
mar-se em Capela. A data é aquela comemorada como a
fundação da cidade. Apenas em 1.857 foi criada a fre-
guesia do Santíssimo Sacramento. Em 1.870, foi elevada
à Vila, pertencente ao município de Araxá-MG, e, final-
mente, em 1.876,através da Lei n.2.216, de 03 de junho,
emancipou-se de Araxa-MG.

Padre Hermógenes Cassimiro Araújo Brunwisk,
nomeado Vigário geral, Provisor, Juiz dos Resíduos e
Visitador, o que havia sido ordenado em 1809 na capi-
tal de São Paulo. Assumiu a função de vigário enco-
mendado em 1.814. Dedicado, visitava todos os rin-
cões da enorme área de sua paróquia, dando assistên-
cia espiritual, solucionando conflitos, instalando ora-
tórios. Ali permaneceu até a sua morte, ocorrida em 26
de setembro de 1.861. Tamanho foi seu prestígio religi-
oso e político que foi Tenente-Coronel da Guarda Na-
cional e Comandante do Batalhão de Desemboque.
Exerceu os cargos de vereador em Desemboque e Ara-
xá, de Curador Geral de Órfãos e de Advogado Provi-
sionado. Foi eleito, em diversas legislaturas, Deputa-
do à Assembléia Provincial de Minas, bem como De-
putado à Assembléia Geral e às Cortes de Lisboa, não
chegado a tomar posse devido à Declaração de Inde-
pendência. Foi Diretor de Instrução Pública do Circu-
lo Literário, professor de Latim, Teologia e Moral. Foi
senhor de muitas terras, tendo as legado a seus inú-
meros filhos que contribuíram para o povoamento de
toda a região do atual Triângulo Mineiro. 

Situado na praça Cônego Hermógenes, 75 antiga ca-
deia pública, o Arquivo Público Municipal é hoje denomi-
nado Cônego Hermôgenes Cassimiro de Araújo Brunwisk.

VENINA TERRA SCALON -  conhecida como
“Mona” (patrona da Casa Dia do Idoso). Filha de Osó-
rio Terra e Etelvina Terra nasceu em Sacramento em 6
de fevereiro de 1913. Casou-se com Anselmo Scalon
(comerciante) com o qual teve quatro filhas, entre elas
a primeira dama de Sacramento Schelma Scalon Cor-
deiro, mãe do prefeito Bruno Scalon Cordeiro. Teve
seis netos e 11 bisnetos.

Levava uma vida modesta, gostava de cozinhar e
tocar piano acompanhada pelos irmãos que também
eram músicos. Foi exímia bordadeira. Morreu aos 86
anos no dia 6 de setembro de 1999.

EURÍPEDES BARSA-
NULFO. Era de família humilde
sendo o terceiro filho do casal
Hermógenes Ernesto de Araú-
jo e Jerônima Pereira de Almei-
da. Nasceu em Sacramento dia
01 de maio de 1880, e em 01 de
novembro de 1918 com apenas
38 anos faleceu vitimado pela
gripe espanhola.

Eurípedes teve grande
destaque na cidade por ter
praticado fortemente a dou-
trina espírita, tendo suas
ações pautadas nas causas sociais, onde procurava sem-
pre ajudar os menos favorecidos.

Aos nove anos começou a estudar no Colégio Miran-
da, era um aluno muito esforçado e rapidamente apreen-
deu o francês, o latim, as regras gramáticas da língua por-
tuguesa que eram exigidas na época e logo assumiu a fun-
ção de monitor, além disso, era o orador oficial do colégio.

Na casa de comercio do pai ajudava no balcão e na
contabilidade, era autodidata, e procurava aperfeiçoar-se
cada vez mais por meio de boas leituras, era um filho extre-
mamente dedicado à mãe e os irmãos.

Eurípedes tinha um enorme saber sobre si mesmo e
sobre a vida, era homem de iniciativa, e participou de vári-
os trabalhos como a fundação do Grêmio Dramático Sacra-
mentano, e do jornal “A Gazeta de Sacramento”, além do
mais teve grande destaque na política sendo vereador du-
rante dois mandatos.

Em 31 de janeiro de 1902 Eurípedes funda com mais
alguns colegas de magistério, o Liceu Sacramentano, Con-
victo de que o conhecimento é construído por meio da
educação, estava sempre atento na escolha do material a
ser passado, e assim personificava múltiplos fundamen-
tos de diversos educadores, como Platão, Spencer e Pes-
talozzi. Buscava sempre uma educação completa, onde a
arte também entrava como disciplina, dando aos alunos
diversas maneiras de desenvolver suas capacidades.

Em 1903, apesar de muito católico é tocado pela Doutrina
Espírita, á qual passa a se dedicar após a leitura do livro “De-
pois da morte” do filósofo Leon Denis ao qual explica as bases
filosóficas, cientificas e morais da doutrina.  A partir daí, Eurípe-
des sentiu a intransigência religiosa da Cidade.  Muitos foram
os pais que retiram seus filhos do liceu, professores o abando-
naram, e colégio teve que fechar as portas, a início foi renegado
pela própria família que não o compreendeu.

Eurípedes não mudou suas convicções, e em 1905 fun-
dou o grupo espírita, e dois anos depois, o colégio Allan
Kardec, que foi o primeiro Colégio Espírita do Brasil.

Hoje Sacramento possui um intenso turismo religioso
devido aos peregrinos que vem em busca de conhecer a
vida e história deste espírito que muito contribuiu para o
despertar espiritual de Sacramento e do Brasil.

HEIGORINA CUNHA - Quando tinha apenas 1 ano e
quatro meses foi vítima da paralisia infantil. Na época não
havia tratamento, mas ela conseguiu sobreviver. Filha de
José Ataliba José da Cunha e de Eurídice Milta (Dona Sinha-
zinha), nasceu em um lar espírita e preservou para sempre a
herança deixada pelo
tio Eurípedes Barsa-
nulfo que não conhe-
ceu em vida.

Heigorina apren-
deu tricô e fazer rou-
pinhas para bebês
com a mãe, que a uti-
lizou como terapia. O
pai comprou uma
máquina a manivela
e pedal que a auxiliou
no problema com sua
perna esquerda, a
que havia paralisa-
do. E ela começou a
confeccionar enxovais, o que fez por cerca de 80 anos e
hoje as voluntárias continuam a fazer o trabalho.

Quando criança não freqüentou a escola por seus pro-
blemas de saúde tendo aulas em casa. Só aos 14 anos foi a
escola, hoje Coronel José Afonso de Almeida, onde con-
cluiu seus estudos do Curso Normal.

Bem jovem, começou a fazer massagem em crianças com
paralisia, montando uma sala em sua casa com pequenos
aparelhos, bolas de papelão que auxiliavam na reabilitação.
Mais tarde construiu o Quartinho de Eurípedes até a concre-
tização do seu sonho, a Casa Assistencial Dr. Bezerra de
Menezes, quando então começou a manifestar os primeiros
sinais de sua mediunidade. Não se contentando somente
com as massagens, iniciou aulas de Braile para cegos.

Em 1961, assumiu o culto das 9 horas, na Chácara
Triângulo juntamente com sua mãe e Vô Meca, e depois
continuou este trabalho com suas irmãs por 50 anos até o
início de julho deste ano. Este culto traz hoje inúmeras
caravanas para este trabalho espiritual. Com suas preces
e pregações levou a palavra de amor e consolo a todos
que a procuravam. E com seu carinho sempre oferecia
uma folhinha de malva.

Heigorina ao longo de sua vida recebeu várias home-
nagens na cidade como a Comenda da ordem de Nossa
Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento, a maior
honraria do Município; o troféu OAB MULHER, Moção
de Congratulação. Ela morreu em 11 de agosto passado
aos 90 anos deixando trabalho que para todo o sempre
orgulhará Sacramento, Minas e o Brasil.

LIMA DUARTE. Ariclene Venâncio Martins nasceu no dia
29 de março de 1930. Do desemboque para os palcos e telas
foram muitos obstáculos que, com certeza, o ajudaram a se
tornar uma das maiores expressões da dramaturgia brasileira.

Adotou o nome artístico de Lima Duarte, segundo
conta,em homenagem a um espírito de luz, conforme cren-
ça religiosa de sua mãe. Com tenacidade e esforço projeta-
se como ator de cinema e como artista de televisão.

Dotado de talento e versatilidade, todos os trabalhos
imagináveis em televisão ele fez. Quem não se lembra do
‘Sassá Mutema’, da novela ‘O salvador da pátria’? Do ‘Si-
nhozinho Malta’ da novela Roque santeiro?

Lima Duarte é exemplo de consagração, fruto de muito
trabalho e perseverança. Visita rotineiramente Sacramento.

JOSÉ MARIA SOBRINHO – Vereador/presidente da
Câmara Municipal de Sacramento. Advogado formado
pela Faculdade de Direito de Franca, nasceu em 27 de no-
vembro de 1963 em Sacramento.

Exerceu o 1º mandato na legislatura 2005/09 pelo Partido
da República (PR), assumindo a vaga de vereador como su-
plente do titular Marcos Santos Pires (PFL), que se licenciou
para assumir a Superintendência Municipal de Esporte, Ju-
ventude e Cidadania. Na ocasião, foi vice-presidente da
Mesa Diretora e líder do governo na Câmara Municipal.

Em 2009 foi reeleito vereador, ainda pelo PR, assumindo
Presidência da Casa para o biênio 2011-2012.

Em 2011, se filiou no PSD, partido que ajudou a fun-
dar em Sacramento.

Foi reeleito vereador em 2012. Mais uma vez foi eleito
presidente do Legislativo Municipal para o biênio 2012/2013.
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adequadas para o acolhi-
mento, onde durante o dia
essas pessoas, estando com
boa saúde poderão desfru-
tar de convivência coletiva,
participando de atividades
diversas e retornando no fi-
nal da tarde aos seus lares.

No referido Centro serão
atendidos aqueles idosos
que possuem limitações
para realização das ativida-
des de vida diária (AVD),
que convivem com suas fa-
mílias, porém, não dispõem
de atendimento de tempo
integral, no domicílio.

No Centro “Cada Dia do
Idoso” será proporcionado
atendimento às necessida-
des pessoais básicas, ativi-
dades terapêuticas e ativida-
des socioculturais, objeti-

vando prestar atendimento
de atenção aos idosos nas
áreas de assistência social,
saúde, fisioterapia, psicolo-
gia, atividades ocupacionais,
lazer e apoio sócio-familiar,
prevenindo o abrigamento e
a segregação dos usuários
dos serviços, assegurando a
convivência familiar, comuni-
tária e melhoria da qualidade
de vida de nossos cidadãos
com idade igual ou superior
a sessenta anos.

O Programa será desen-
volvido pela Administração
Municipal, através da Supe-
rintendência de Desenvolvi-
mento Humano e Social e com
o apoio e fiscalização do Con-
selho Municipal de Assistên-
cia Social e do Conselho
Municipal do Idoso.

CAROLINA MARIA
DE JESUS. Nasceu em Sa-
cramento em 14 março de
1914. Estudou no Colégio
Allan Kardec até o segun-
do ano primário, tempo su-
ficiente para  criar um gran-
de apreço pela leitura e
pela escrita. Tinha proble-
mas de saúde que nunca a
impediram de lutar e traba-
lhar. Desde criança traba-

lhou em casas de família e a sua ânsia pela cura a fez per-
correr várias cidades da região. Em 1937 em busca de em-
prego em Franca foi contrata como criada para acompa-
nhar a família a São Paulo. Foi ai que seu grande desejo de
deixar o interior se concretizou, e em 31 de janeiro de 1937
ela deixava Franca com destino a São Paulo.

Carolina não se casou, mas teve três filhos. Como escrito-
ra foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas na favela do
Canindé em 1959 e daí passou a ter uma carreira de sucesso.
Faleceu aos 62 anos em 13 de fevereiro de 1977em São Paulo.

Carolina se tornou um grande fenômeno na literatura
ficando conhecida mundialmente com seu livro Quarto de
Despejo, período em que o mundo das letras era de difícil
acesso até mesmo para as ‘pessoas bem nascidas’. Caroli-
na foi a primeira escritora negra de sucesso. Publicou ou-
tros livros de sucesso como Casa de Alvenaria, O Diário de
Bitita, Pedaços da Fome, e Um Brasil para brasileiro.

A vida de Carolina é o exemplo de uma mulher determi-
nada, lutadora e autoconfiante. Sua importância para a lite-
ratura é imensurável. Com capacidade de analisar e articu-
lar o contexto social ao qual vivia na época, acima de tudo
apresentou para a literatura a voz dos oprimidos.

A patrona da Semana da Comunidade – PROFES-
SORA CORÁLIA VENITES MALUF - Dona Corália,
como era conhecida, empresta seu nome ao museu his-
tórico da cidade e dedicou sua vida à educação, à arte e
à cultura de Sacramento. Entre os principais ensinamen-
tos deixados por ela está o de que “somente podemos
amar uma cidade se conhecermos a sua história, seus
valores e seu povo.”

PADRE VÍTOR COELHO DE ALMEIDA.  Nasceu em
22 de setembro de 1899 e foi o segundo de cinco filhos.
Ficou órfão de mãe aos 8 anos e em 1911 foi internado no
Colégio Redentorista de Santo Afonso, em Aparecida do
Norte, onde, através do exemplo dos seminaristas, decidiu
seguir a vocação de missionário redentorista.

Recebeu o hábito redentorista em primeiro de agosto
de 1917, iniciou os estudos superiores em Aparecida e foi
ordenado padre na Alemanha em 5 de agosto de 1923, vol-
tando para o Brasil em setembro de 1924.

Bom catequista, dedicou-se com amor às crianças, à
pregação das santas missões, revelando seu carisma extra-
ordinário de pregador da palavra de Deus. O povo o cha-
mava de santo já em vida e costumava dizer: “sou filho da
misericórdia de Deus”.

A devoção à Nossa Senhora Aparecida foi a força de sua
piedade pessoal e de seu zelo na prática da vida religiosa.
Tornou-se um ídolo do povo, especialmente dos devotos da
padroeira do Brasil. Os romeiros que chegavam em Apare-
cida não dispensavam a pala-
vra e a bênção do padre Vítor
Coelho que faleceu em plena
atividade apostólica, em Apa-
recida, no dia 21 de julho de
1987, aos 87 anos de vida.

Lei importante da autoria do
então vereador, hoje prefeito,
Bruno Cordeiro, instituiu em
2007 o dia 21 de julho de cada
‘Dia do padre Vítor Coelho de
Almeida – fundador da Rádio
Sacramento – ,em processo de
beatificação, passo importante
para a santificação.

MARIA DAS MERCÊS
APARECIDA MALUF RIBEI-
RO – DONA MARILÉIA. (rece-
beu segunda, dia 19, a maior
honraria do Município)  Filha de
Fozo Maluf e Corália Venites
Maluf é aposentada como Pro-
fessora do Grupo Escolar Afon-
so Pena Junior, onde atuou en-
tre 1951 e1989. Ao longo da car-
reira, criou a Biblioteca Grupo Escolar Afonso Pena Juni-
or que se tornou modelo entre as Bibliotecas de Sacra-
mento e conseguiu  junto ao Governo autorização para o
município construir o Museu  Histórico Corália Venites
Maluf em terreno do Estado. Após aposentar-se foi as-
sessora do Prefeito Municipal José Alberto Bernardes
Borges e Secretária Turismo no Governo do prefeito Joa-
quim Rosa Pinheiro. Através da função pública promo-
veu a organização completa Gruta dos Palhares, a recu-
peração da imagem de Nossa Senhora do Desterro – De-
semboque sob autorização do Instituto Estadual do Pa-
trimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA;
conseguiu o Selo TURISMO concedido pelo IEPHA -
“Sacramento Cidade Turística Minas Gerais”.

Casa do Idoso ‘Mona
Scalon’ funcionará como uma
creche para a terceira idade

Sacramento vai prestar à
terceira idade serviço seme-
lhante ao oferecido às cri-
anças. Trata-se da ‘Casa do
Idoso Mona Scalon’, para
onde as famílias poderão
encaminhar seus idosos
pela manhã e buscá-los à
tarde. O Projeto de Lei já foi
encaminhado pelo prefeito
Bruno Cordeiro e aprovado
pela Câmara Municipal. An-
tes mesmo de sua aprova-
ção/instalação a iniciativa já
vinha recebendo elogios de
cidades da região, com al-
gumas, inclusive, buscando
o modelo em Sacramento.
Um deles é o vereador Tony
Carlos que textualmente elo-
giou a medida e pretende
apresentá-la em Uberaba.

O prefeito Bruno Cordei-
ro explica que em suas an-
danças percebeu esta lacu-
na e explica que a instituição
vai funcionar aos moldes das
creches destinadas ao públi-
co infantil. No caso dos ido-
sos a intenção é a mesma,
garantir aos integrantes da
terceira idade toda estrutura
e cuidados diários enquan-
to os filhos ou outros paren-
tes-cuidadores trabalham.

A Casa que funcionará
no bairro Chafariz será inau-
gurada no dia do aniversá-
rio da cidade, no próximo
sábado, dia 24 de agosto.
Trata-se de um centro de
atendimento aparelhado
com profissionais habilita-
dos ao atendimento das
pessoas idosas, instalações

Dia 24 dia do aniversário

O prefeito Bruno Cor-
deiro recebeu na manhã
da quinta-feira (22) alunos
da Escola Municipal Luiz
Magnabosco, que estive-
ram no Centro Administra-
tivo com o objetivo de
prestigiar o chefe do Exe-
cutivo na ocasião do ani-
versário da cidade e agra-
decer pelos benefícios
concedidos pelo poder
público neste ano. O nome
da Escola homenageia o
ex-prefeito conhecido
como ‘Didia’ já falecido.

De acordo com a dire-
tora da escola, Selma
Rosa, a instituição que
tem cerca de 400 alunos,
dos quais 70% são oriun-
dos da zona rural, oferece
este tipo de passeio de
vez em quando, com o ob-
jetivo de dar aos alunos a
oportunidade de conhe-
cer melhor a comunidade.

Os 35 alunos que es-
tiveram na Prefeitura ou-
viram atentamente o pre-

um marco da administração na esfera social.
Inauguração da Casa do Idoso

Prefeito recebe alunos
da rede municipal

feito Bruno Cordeiro, que
falou sobre a importância
do exercício de cidadania
e dos valores humanos
mais nobres. Em seguida,
os alunos interpretaram
canções do acervo folcló-
rico brasileiro e popular.

Ao final da visita, a alu-
na do 5º ano do Ensino
Fundamental, Julia Maria
dos Santos Faria, de 11
anos, em nome da escola,
agradeceu os uniformes, a
alimentação e o transporte
– benefícios oferecidos

pela Prefeitura aos estu-
dantes da rede municipal
rural. Carinhosamente,
todos cantaram “Para-
béns” para Julia que é
aniversariante do dia 22
de agosto.

Por sua vez, a profes-
sora Maria de Oliveira Al-
ves Caetano e Santos pe-
diu a palavra para desta-
car o gesto do prefeito de
efetivar pessoal do ma-
gistério aprovado em
concurso realizado na ad-
ministração anterior.
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A Câmara Municipal de
Sacramento realizou na
noite desta segunda-feira,
19/08, sessão solene para
a outorga do Diploma de
Honra ao Mérito “Juvenal
Bizinoto” comemorativo ao
Dia do Produtor Rural e
homenagem aos 193 anos
do aniversário da cidade.

Compôs a mesa de au-
toridades, o Presidente da
Câmara José Maria Sobri-
nho, o vice-presidente
Mateus de Paula Pereira,
o Prefeito Municipal Bru-
no Scalon Cordeiro, o
vice-prefeito Geraldo Ma-
jela Carvalho, a juíza de
Direito da 2ª Vara e direto-
ra do Foro desta Comarca
Roberta Rocha Fonseca e
a juíza de Direito da 1ª Vara
Letícia Rezende Castelo
Branco. O vereador pri-
meiro-secretário da Mesa
Luiz Alberto da Silva foi o
Cerimonialista. Os verea-
dores Leandro Araújo, Cle-
ber Cunha, Márcio Marzo-
la, Rafael Cordeiro, Ma-
theus Bizinoto e Dr. Pedro
Teodoro também estive-
ram presentes. O Coral
Infantil Aparecida Rebelo
Novelino coordenado pelo
músico Moacir Camargo
abrilhantou a noite.

Ao abrir a solenidade,

Aniversário da Cidade

Câmara homenageia Produtores Rurais
Produtores recebem Diploma de Honra ao Mérito “Juvenal Bizinoto”

o presidente pediu um mi-
nuto de silêncio em me-
mória do ex-vereador
Francisco Afonso da Cos-
ta (Chiquinho), falecido no
último sábado (17). Logo
em seguida, o vereador
Luiz Alberto entoou o Hino
de Sacramento.

Dando continuidade ao
evento e cumprindo o que
dispõe a Resolução nº 309/
2010, os vereadores pres-
taram homenagens aos pro-
dutores rurais que se des-
tacaram no setor produtivo
primário. Foram homenage-
ados na seguinte ordem, res-
pectivamente:

- Jairo Alves Ferrei-
ra, 62 anos, nasceu numa
fazenda no município de
Almeida Campos. Sempre
morou na zona rural, hoje
reside na fazenda Capão
Alto. Começa a trabalhar
as 05 h da manhã e não
tem hora para parar. Criou
a família na lida diária da
produção de leite e de gado
de corte. Apenas há 5 anos
colocou ordenha mecâni-
ca na sua fazenda tirando
400 litros de leite em mé-
dia por dia. Autoria: vere-
ador Pedro Teodoro Rodri-
gues R. de Resende.

- Jamil Miguel é em-
presário de longos anos em

nossa cidade, trabalha
sempre dentro das técni-
cas agrícolas, produzindo
sementes selecionadas,
proporcionando empregos
e contribuindo com os co-
fres públicos. Autoria: ve-
reador Cleber Cunha.

- José de Freitas é ex-
servidor público da Prefei-
tura de Sacramento, na ges-
tão do então prefeito, Dr.
José Alberto Bernardes Bor-
ges. Voltou a atividade rural
na vilinha dos Diogos como
produtor de leite. Pessoa
humilde, honesta e católico
praticante, participa ativa-
mente em nossa comunida-
de. Autoria: vereador Már-
cio Luiz de Freitas.

- Júlio Cezar de Ara-
újo Souza, formado em
Direito, mas que vem se
destacando no Agronegó-
cio, à frente da criação de
gados, silo para armazena-
mento de grãos e grande
produtor de milho e
soja.Autoria: vereador Luiz
Alberto da Silva.

- Luciano Afonso da
Silva, produtor de leite. É
da terceira geração da fa-
mília que vem mantendo
esta mesma atividade, ten-
do inclusive um filho que
também atua nesta produ-
ção. Nasceu na região do

Caxambu e hoje trabalha
na região dos Tatus. Au-
toria: vereador Leandro
Roberto Araújo.

- Marlene Maria Fer-
reira, pecuarista. Autoria: ve-
reador José Maria Sobrinho.

- Mozart José Ribei-
ro é veterinário, trabalha
com transferência de em-
briões, cria cavalos da raça
manga-larga marchador,
sempre atuante nas caval-
gadas. Autoria: vereador
Mateus Pereira.

- Paulo José Marin-
cek, hoje é um homem de
11.500ha entre safra nor-
mal e safrinha, produtor de
soja, milho, feijão, sorgo
e cana-de-açúcar. Homem
de respeito, lutador e res-
ponsável por mais de 50
empregos, procura fazer o
melhor por todos. Parte de
sua produção é no seu silo
graneleiro com capacida-
de de mais de duzentas mil
sacas. Autoria: vereador
Matheus Bizinoto.

- Rui de Souza Cre-
ma, assim como o verea-
dor que lhe concedeu o di-
ploma, é formado em
Odontologia, mas foi no
agronegócio que ele bus-
cou seu aperfeiçoamento e
vem ganhando reconheci-
mento. Faz parte da 3ª ge-

ração da família junto a
empresa Café Crema, tão
conhecida no mercado ao
longo de seus 50 anos. É
pecuarista de gado de corte
e de leite, mas a sua ativi-
dade essencial está ligada
à cafeicultura, o que o tor-
nou um empresário rural
bem sucedido. Autoria:
vereador Rafael Cordeiro.

Em seguida, os verea-
dores fizeram o uso da tri-
buna e destacaram o tra-
balho de cada homenage-
ado. Coube ao homenage-
ado Júlio Araújo fazer o
discurso em nome de to-
dos os agraciados.

Ainda durante a sessão,
o prefeito discursou enal-
tecendo o trabalho de cada
produtor rural que foi ho-
menageado e, surpreen-
dendo a todos, condeco-
rou o Presidente da Câma-
ra José Maria Sobrinho
com a mais alta comenda
do Município, a Medalha
da Ordem de Nossa Se-
nhora do Patrocínio do
Santíssimo Sacramento.

No encerramento, o
Presidente emocionado,
agradeceu a homenagem
do Poder Executivo, e

convidou todos os vere-
adores, à frente da mesa,
para entregar ao Prefei-
to, uma peça alusiva aos
193 anos do aniversário
de Sacramento.

O show das crianças do
coral foi aplaudido de pé
por todos, no encerramen-
to com as mais belas can-
ções sertanejas e mineiras.

Altar da Pátria–Antes
da solenidade do Poder
Executivo, o Prefeito Bru-
no Cordeiro, na presença
das demais autoridades e
do público presente, abriu
oficialmente às comemo-
rações em torno do aniver-
sário da cidade. Às 19h,
abriu a Semana da Comu-
nidade, cuja patrona é a
Professora Corália Venites
Maluf. Nesta ocasião, o
Prefeito condecorou a fi-
lha de “Dona Corália”,
Professora Maria das Mer-
cês Aparecida Maluf
Ribeiro,a ‘Dona Mariléia
Maluf’, com a Medalha da
Ordem de Nossa Senhora
do Patrocínio do Santíssi-
mo Sacramento.
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Homenageados dos Vereadores
Dr. Pedro-Cleber Cunha

Homenageado Ver. Rafael
Cordeiro e Presidente sendo condecorado

Homenageados dos Vereadores
Marzola e Luiz Alberto

 Homenageados dos Vereadores
Leandro e José Maria

Homenageados dos Vereadores
Mateus Pereira e Matheus Bizinoto


