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Ela nasceu no Rio de Janeiro, morou no Rio
Grande do Norte e desde 2009 está em Araxá.
Radialista e apaixonada pela dança do ventre, Iris
recentemente foi clicada pelas lentes experientes
do jornalista Sergio Gomes que assina todas as
suas fotos da matéria. Página 11

Iris Santiago
uma mulher versátil

consciência de geração

Ele ainda vai completar 18 anos, mas quem ouvir
apenas o som de seus acordes vai pensar estar diante
de um dos grandes mestres da guitarra de bandas
inesquecíveis como AC/DC, Gun’s, Led Zeppellin,
Pink Floyd entre outros. E não é para menos, desde
os 11 anos esse libriano, araxaense vem se destacan-
do como exímio solista de guitarralevando arrancan-
do aplausos por onde se apresenta. Página 07
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Mais um importante
passo na obra da futura
Cidade Administrativa de
Araxá foi dado na sema-
na passada; fase de aca-
bamento de mais um
módulo duplo, inclusive
com agência da CAIXA,
pronta.

No total a Cidade Ad-
ministrativa tem em seu
projeto 3 módulos sim-
ples, para acolherem se-
cretarias isoladas; mais
três módulos com dois
pisos, destinados a duas
secretarias municipais,
em cada. Os três simples
já estão praticamente
prontos e dois já ocupa-

novo diretor do
CEFET em Araxá

37º Batalhão de
Policia Militar

dos. Um módulo duplo
está em fase final e os ou-
tros dois passam para o
acabamento.

O Gabinete do Prefei-
to e da Vice-Prefeita fi-
caram por último, por

tratar-se de prédio circu-
lar, em estrutura metáli-
ca e vidro, bastante ágil
na construção. O lago do
espelho d’ água já está
pronto, deixando para o
final a rampa que dará

acesso ao Gabinete,
através da Avenida João
Paulo II.

O Prefeito Doutor
Jeová Moreira da Costa
visitou a obra e ficou feliz
com o que viu. “Muito em
breve estaremos com to-
das as secretarias funcio-
nando aqui na Cidade Ad-
ministrativa. Adotamos o
sistema de “ALUGUEL
ZERO”, objetivando eco-
nomizar o dinheiro públi-
co em aluguel de imóveis
e construindo as sedes
próprias de todos os de-
partamentos da Prefeitu-
ra de Araxá”, destacou
Doutor Jeová.
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de Araxá
comemorou

aniversário sob
novo comando

Gabriel Duarte
alma de rockeiro e

saudável...

módulos em acabamentomódulos em acabamentomódulos em acabamentomódulos em acabamentomódulos em acabamento
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Imortal por sua
trajetória

Editorial na página 2

integra agenda final de Anastasia como governador
AUDIÊNCIA COM BRUNO CORDEIRO

A viagem de
D. Sylvia de

Almeida
Barsante
Santos
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O encontro entre o
Prefeito Bruno
Cordeiro e o Go-

vernador do Estado de
Minas Gerais Antônio
Anastasia aconteceu na
tarde do dia 13 de feve-
reiro, no gabinete do go-
vernador no Palácio Ti-
radentes, em Belo Hori-
zonte. O encontro mar-
cou um dos últimos com-
promissos oficiais do
chefe de Estado que dei-
xará o cargo para nova
corrida eleitoral.

A audiência teve como
principal objetivo agrade-
cer a parceria e o cuidado
que o governador Anasta-
sia teve com Sacramento
durante o período em que
esteve à frente do Gover-
no do Estado. “No meu
conceito ele é um dos mai-
ores gestores que o País
possui, mas sabemos que
a corrida eleitoral é dinâ-
mica e que ele segue ago-
ra para assumir outros
cargos. Materia comple-
ta na página 13
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ATANAGILDO CORTES
Pela trajetória impar

de vida que esse ícone
da comunicação percor-
reu ao longo de sua vida,
não tenho a menor dú-
vida de que Atanagildo
Cortes  foi imortalizado
pelos seus feitos. Foi
com este grande “mes-
tre” que aprendi a dar
meus primeiros passos
na comunicação impres-
sa. Fui levado até ele por
outro grande mestre da
comunicação de Araxá,
o saudoso Geraldo Por-
firio Botelho e com eles
tive o orgulho, o prazer
e o privilégio de traba-
lhar por muito tempo.
Aprendi muito, princi-
palmente o respeito pe-
las pessoas, pela cidade
e o compromisso com a
verdade acima de tudo
na hora de repassar a
informação aos leitores.
As imposições da vida,às
vezes, vão nos distanci-
ando de nossas raízes
mesmo alheio à nossa
vontade, mas aquilo que
aprendemos pelo amor
ao que fazemos, pela ad-
miração que mantemos
pelos “mestres” e pela
capacidade de quem nos
repassa os ensinamen-
tos jamais ficam esque-
cidos. E dentro deste
contexto sou um peque-
no grão de areia no uni-
verso dos discípulos de
Atanagildo Cortes e me-
nor ainda diante da legião
de amigos, seguidores e

admiradores deste baluar-
te da comunicação. Mas
com certeza, tenho em
meu convívio com ele uma
de minhas mais gratas
lembranças.

Diz um pensamento in-
dígena, que “seremos
lembrados pelas pegadas
que deixarmos”. Em se
tratando de Atanagildo, de
seus feitos e das pegadas
deixadas, a palavra “lem-
brado”, com certeza terá
de ser substituída pela pa-
lavra “eternizado”. Suas
pegadas estão por todos os
cantos de Araxá, de Minas
Gerais e do Brasil, na for-
ma de grandes profissio-
nais que começaram com
ele os primeiros passos, na
forma de artigos contun-
dentes nas páginas do Cor-
reio de Araxá e que ao lon-
go do tempo, transforma-
ram a história da cidade
para melhor, sob a tenaci-
dade deste guerreiro que
fez de sua caneta e de sua
paixão de redator a arma
mais poderosa em defesa
do bem comum. Atanagil-
do viverácada vez mais
forte, no caráter de seus
filhos, AtanagildoCortes
Jr., Caio Cortes, Adélia,
Régia Mara e Claudia, pro-
fissionais de diversas áre-
as, mas que contagiados
pelo exemplo do pai, tor-
naram –se todos comuni-
cadores e defensores do
bem e da verdade manten-
do o Correio de Araxá
sempre em frente e fiel à

sua proposta inicial ali-
cerçados pelo esteio ina-
balável da mãe Terezinha
Cortes, cujo amor in-
condicional por Atanagil-
do se tornou uma junção
indissolúvel na profissão
e na vida afetiva. Atana-
gildo Cortes  não mor-
reu. Perpetuou-se na
história da comunicação
de Araxá na forma de
um legado de feitos, de
amigos conquistados e
de causas defendidas
com a nobreza de um
“gentleman” e a cora-
gem de um leão enfure-
cido. Em seus 56 anos
de Correio de Araxá, fa-
lou de amor e de lutas
em suas páginas. En-
cantou pela serenidade
de poeta, incomodou
pela franqueza em seus
pontos de vista, empol-
gou por seu amor aos
esportes e às causas jus-
tas da vida. E nessa luta
foi sempre incansável,
determinado e compe-
tente. “Viver na men-
te e no coração das
pessoas não é morrer”.
Em algum lugar do infi-
nito, ao lado do irmão
José Cortes, Atanagildo
estará sempre presente
na mente daqueles que
queiram fazer da comu-
nicação um ideal de vida
e um exemplo de luta em
defesa da sociedade
como um todo. (Do-
mingos A. Guimarães)

imortal por sua trajetória

Por ocasião do aniversário de Araxá em 19 de dezembro passado,
foi veiculado na imprensa de forma geral inclusive pelo Exempplar a
comemoração de 148 anos da cidade, ao nosso ver, referindo-se à
elevação a cidade cujo registro consta como sendo 19 de dezembro
de 1865. Sobre o assunto, recebemos o email que publicamos abaixo
agradecendo pelas colocações sinceras e com certeza contundentes
deixando o espaço aberto para aqueles que queiram opinar sobre o
assunto:

ARAXÁ - 148 ANOS
Por favor, verifiquem em seus arquivos. Araxá tem 234 anos e não 148.
CONFIRA NOS LIVROS (“A vida em flor da Dona Beja” de Agri-

pa de Vasconcelos, “História de Araxá” de Sebastião de Affonseca e
Silva, “Sertão da Farinha Podre” de Ernesto Rosa etc.)

1830 - Autonomia de Araxá, Município e Câmara. Há 184 anos.
1819: Saint Hilaire em Araxá. Há 195 anos.
1816: Beja. Há 198 anos. Em 2016 serão 200 anos.
1811: Araxá é elevada a Julgado. Há 203 anos.1791 ? Araxá é

elevada a Freguesia. Há 223 anos.
1780: Início de Araxá. Há 234 anos.
Com 148 anos, não pode ter existido a Beja. Metade da história de

Araxá é jogada fora.
Abraços, Ernesto Rosa.

Origem de alguns
DITADOS POPULARES...

VOLT 87,9 FM - AGORA  TV E RÁDIO
NA INTERNET: www.radiovolt.com.br
Transmissor: Av. Getúlio Vargas, 55 Sala

702 - Centro - Araxá - MG (34)3611-4390
Secretaria: Rua Limírio Afonso, 109 -
Centro - Araxá - MG (34)9164-7510.

JURAR DE PÉS JUNTOS:
- Mãe, eu juro de pés juntos que não fui eu.
A expressão surgiu através das torturas executadas pela Santa
Inquisição, nas quais o acusado de heresias tinha as mãos e os pés amarrados

(juntos) e era torturado para dizer nada além da verdade. Até hoje o termo é usado
para expressar a veracidade de algo que uma pessoa diz.

MOTORISTA BARBEIRO:
- Nossa, que cara mais barbeiro!
No século XIX, os barbeiros faziam não somente os serviços de corte de

cabelo e barba, mas também, tiravam dentes, cortavam calos, etc.e por não serem
profissionais, seus serviços mal feitos geravam marcas. A partir daí, desde o sé-
culo XV, todo serviço mal feito era atribuído ao barbeiro, pela expressão “coisa de
barbeiro”. Esse termo veio de Portugal, contudo a associação de “motorista bar-
beiro”, ou seja, um mau motorista, é tipicamente brasileira.

TIRAR O CAVALO DA CHUVA:
- Pode ir tirando seu cavalinho da chuva porque não vou deixar você sair hoje!
No século XIX, quando uma visita iria ser breve, ela deixava o cavalo ao

relento em frente à casa do anfitrião e se fosse demorar, colocava o cavalo nos
fundos da casa, em um lugar protegido da chuva e do sol.

Contudo, o convidado só poderia pôr o animal protegido da chuva se o anfi-
trião percebesse que a visita estava boa e dissesse: “pode tirar o cavalo da chuva”.
Depois disso, a expressão passou a significar a desistência de alguma coisa.

À BEÇA:
- O mesmo que abundantemente, com fartura, de maneira copiosa. A origem

do dito é atribuída às qualidades de argumentador do jurista alagoano Gumercindo
Bessa, advogado dos acreanos que não queriam que o Território do Acre fosse
incorporado ao Estado do Amazonas.

DAR COM OS BURROS N’ÁGUA:
A expressão surgiu no período do Brasil colonial, onde tropeiros que escoavam

a produção de ouro, cacau e café, precisavam ir da região Sul a Sudeste sobre
burros e mulas. O fato era que muitas vezes esses burros, devido à falta de estra-
das adequadas, passavam por caminhos muito difíceis e regiões alagadas, onde os
burros morriam afogados.

Daí em diante o termo passou a ser usado para se referir a alguém que faz um
grande esforço para conseguir algum feito e não consegue ter sucesso naquilo.

GUARDAR  A  SETE CHAVES:
No século XIII, os reis de Portugal adotavam um sistema de arquivamento de

jóias e documentos importantes da corte através de um baú que possuía quatro
fechaduras, sendo que cada chave era distribuída a um alto funcionário do reino.

Portanto eram apenas quatro chaves. O número sete passou a ser utilizado
devido ao valor místico atribuído a ele, desde a época das religiões primitivas. A
partir daí começou-se a utilizar o termo  “guardar a sete chaves” para designar
algo muito bem guardado.

Carta à redação:

Editorial
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Ao fechar esta edição, um fato me chega através do noticiário televisivo dando
conta do falecimento de D. Sylvia de Almeida Barsante Santos em Araxá.

A notícia da
morte de al-
guém traz
sempre jun-

to um trauma, um im-
pacto doloroso. Nesse
caso, porém, conhece-
dor profundo da ideolo-
gia religiosa de D. Syl-
via e de toda sua famí-
lia, a sensação foi de
saudade, muita saudade,
não de dor. E imerso
neste clima de emoção,
fui retrocedendo no
tempo e me vi bem dis-
tante quando através do
convívio com Germano
na época que estudáva-
mos no Colégio Dom
Bosco, fiquei conhecen-
do D. Sylvia “a mãe do
Germano”, uma senho-
ra doce e altiva ao mes-
mo tempo, um sorriso
largo e um olhar que
inspirava e transpirava
amor, carinho e frater-
nidade, contagiando a
todos em sua volta. Na-
quela época ainda mui-
to jovem não compre-
endia a grandeza do tra-
balho já exercido por D.
Sylvia no seio da comu-
nidade espírita de Ara-
xá e da região. Até en-
tão ela continuava sen-
do a mãe de um amigo,

que tinha sempre um café
a nos oferecer, um lanche
a nos preparar de uma for-
ma carinhosa e cativante.
Com o passar dos anos, as
idas e vindas da vida e meu
envolvimento com os mei-
os de comunicação me fi-
zeram aprender mais so-
bre aquela mulher de ges-
tos e atitudes nobres, que
através de suas ações à
frente do Centro Espirita
Caminheiros do Bem, (en-
tidade que ela presidiu por
40 anos), junto com uma
equipe abnegada e pionei-
ra em Araxá, acolheram
centenas de pessoas me-
nos favorecidas em seus
momentos de dor e deses-
pero. Acolheram não só de
forma material, mas prin-
cipalmente de forma fra-
terna e amorosa, alimen-
tando o corpo e o espírito
e convidando à reflexão e
ao amor ao próximo.

D. Sylvia foi durante
toda a sua vida a expres-
são do amor e da humil-
dade. Seus valores mais
preciosos como ela mes-
ma dizia, sempre foram a
família, o amor, a religião
espírita e a fraternidade e
seu estilo de vida, a sim-
plicidade. Ou seja, D. Syl-
via sempre pregou, prati-

cou e deu exemplos cons-
tantes de tratar a todos
com igualdade, sem distin-
ções de raça, credo ou va-
lores materiais. Líder nata,
amiga de longa data de
Chico Xavier, cuja afinida-
de conseguiu trazê-lo em
Araxá em janeiro de 1976,
quando da inauguração da
atual sede do Centro Ca-
minheiros do Bem na Rua
Capitão Izidro onde mais
uma vez tive o prazer de
estar presente.

O legado de D. Sylvia
para Araxá através de seus
feitos é imensurável. Mas
o seu maior legado para a
humanidade foram os va-
lores transmitidos junta-
mente com seu esposo Dr.
Cristiano Barsante Santos
aos seus Sete filhos: Cris-
tiano Fausto Barsante San-
tos, Sonia Maria Barsante
Santos, Sylvia Regina Bar-
sante Santos, Lucila Cire-
ne Barsante Passarini,
Cassio Emmanuel Barsan-
te Santos (de saudosa me-
mória), Ângela Barsante
Moreno e Germano Mar-
celo Barsante Santos que
não só assimilaram com
dedicação os ensinamen-
tos da mãe, mas também
souberam multiplicar as
ações aprendidas, concili-

ando sempre suas profis-
sões com a dedicação à di-
fusão e ensinamentos da
Doutrina espírita vida afo-
ra acolhendo sempre os
necessitados com amor e
fraternidade formando
uma corrente ininterrupta
de fazer o bem coisa tão
rara nos tempos atuais.
Chego para me despedir de
D. Sylvia e encontro os fi-
lhos, como pensei encon-
trar: “Sentindo a saudade
da distância, mas convic-
tos de que a eternidade se
fez como previsto”. D.
Sylvia empreendeu mais

A Viagem de D. Sylvia

uma de suas viagens para
a prática do bem. Talvez
por isso estivesse tão se-
rena, com um sorriso na
face e uma expressão tran-
quila. Cumprimentei os fi-
lhos e saí dali leve, emoci-
onado, mas feliz por rever
uma amiga de tão longa
data. Uma mulher que fez
tanto bem para minha ci-
dade, para a região, para
todos que delas se aproxi-
maram buscando ajuda e
sempre no anonimato sem
esperar retorno nem proje-
ções.   D. Sylvia merece
muito mais do que esse

simples texto de última
hora e em alguma de nos-
sas próximas edições ain-
da falarei sobre ela atra-
vés dos filhos, ou de ami-
gos que a conheceram.

Era preciso fazer esse
registro imediato, que
veio com o impulso de
quem queria reverenciar
uma amiga na hora de
sua mais importante via-
gem. Não se trata de
uma despedida, pois
afinal, não se diz Adeus
a quem acabou de con-
quistar a eternidade.
(D. A. Guimarães).

OK:
A expressão inglesa “OK” (okay), que é mundialmente conhecida pra signi-

ficar algo que está tudo bem, teve sua origem na Guerra da Secessão, no EUA.
Durante a guerra, quando os soldados voltavam para as bases sem nenhuma
morte entre a tropa, escreviam numa placa “0killed” (nenhum morto), expres-
sando sua grande satisfação, daí surgiu

o termo “OK”.

ONDE JUDAS PERDEU AS BOTAS:
Existe uma história não comprovada, de que após trair Jesus, Judas enfor-

cou-se em uma árvore sem nada nos pés, já que havia posto o dinheiro que
ganhou por entregar Jesus dentro de suas botas. Quando os soldados viram
que Judas estava sem as botas, saíram em busca delas e do dinheiro da traição.
Nunca ninguém ficou sabendo se acharam as botas de Judas. A partir daí
surgiu à expressão, usada pra designar um lugar distante, desconhecido e ina-
cessível.

PENSANDO NA MORTE DA BEZERRA:
A história mais aceitável para explicar a origem do termo é proveniente das

tradições hebraicas, onde os bezerros eram sacrificados para Deus como for-
ma de redenção de pecados. Um filho do rei Absalão tinha grande apego a uma
bezerra que foi sacrificada.

Assim, após o animal morrer, ele ficou se lamentando e pensando na morte
da bezerra. Após alguns meses o garoto morreu.

PARA INGLÊS VER:
A expressão surgiu por volta de 1830, quando a Inglaterra exigiu que o

Brasil aprovasse leis que impedissem o tráfico de escravos. No entanto, todos
sabiam que essas leis não seriam cumpridas, assim, essas leis eram criadas
apenas “pra inglês ver”. Daí surgiu o termo.

RASGAR SEDA:
A expressão que é utilizada quando alguém elogia grandemente outra pes-

soa, surgiu através da peça de teatro do teatrólogo Luís Carlos Martins Pena.
Na peça, um vendedor de tecidos usa o pretexto de sua profissão pra cortejar
uma moça e começa a elogiar exageradamente sua beleza, até que a moça per-
cebe a intenção do rapaz e diz: “Não rasgue a seda, que se esfiapa”.

O PIOR CEGO É O QUE NÃO QUER VER:
Em 1647, em Nimes, na França, na universidade local, o doutor Vicent de

Paul D‘Argent fez o primeiro transplante de córnea em um aldeão de nome
Angel. Foi um sucesso da medicina da época, menos pra Angel, que assim que
passou a enxergar ficou horrorizado com o mundo que via.

Disse que o mundo que ele imaginava era muito melhor. Pediu ao cirurgião
que arrancasse seus olhos. O caso foi acabar no tribunal de

Paris e no Vaticano. Angel ganhou a causa e entrou pra história como o cego
que não quis ver.

DITADOS POPULARES CONTINUAÇÃO...
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Tomou posse o novo diretor do CEFET em Araxá
Em cerimônia bastante

concorrida, foi empossado
no dia 24 de fevereiro o
novo diretor da Unidade
Araxá do CEFET – MG, o
professor Dr. Henrique
José Avelar. A cerimônia
aconteceu no auditório
“Prof. Edgard Maneira” –
ACIA, literalmente tomado
por professores, autorida-
des entre elas o comandan-
te do 37º BPM de Araxá, o
tenente Cel. PM Arnaldo
Pereira Junior e o 2º  te-
nente  Luiz Ricardo de
Oliveira,alunos e amigos
em comum do diretor que
passava o cargo, o profes-
sor Vicente Donizetti da Sil-
va e daquele que assumiu
o posto.Para a transmissão
de possefizeram parte da
mesa: o diretor geral do

Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica de Minas
Gerais, professor Márcio
Silva Basílio, o vice diretor
professor IrlenAntonio
Gonçalves e a professora
e diretora de graduaçãoI-
vete Pinheiro (que vieram
de Belo Horizonte para
prestigiar o evento),o de-
putado Estadual Bosco, o
professor Henrique Avelar,
professor VicenteDonizet-
ti, o reitor Walter Gomes
do UniAraxá, e a Diretora
adjunta da nova diretoria
Maria José de Oliveira. A
abertura da cerimônia foi
feita com a execução do
Hino Nacional feita porEli-
as Jacob da Silvaao trom-
pete acompanhado pelo
professor de percussão
Osvaldo.

O Novo DiretorDr.

Henrique José Avelar o 7º
da Unidade Araxá, tomou
a palavra, agradecendo a
todos que o apoiaram e de
forma geral a todos os que
fazem parte da grande fa-
mília CEFET/Araxá que
mostrando que a unidade de

esforços em prol da enti-
dade é uma de suas
metas.Objetivo, prático e
bastante emocionado no
momento, agradeceu o
apoio do CEFET – Minas,
prometeu continuar pedin-
do apoio e buscar todos os
meios de fortalecer nossa
unidade tornando –a prepa-
rada para receber não só
para receber a classificação
de Universidade mas antes
de tudo mostrar sua efici-
ência para merecer o titulo
melhorando e ampliando as
ofertas de ensino pesquisas
e graduações.

Ao fazer uso da pala-
vra o ex-diretor, profes-
sor Vicente Donizzetti da
Silvaaproveitou para agra-
decer todo o apoio rece-
bido durante os 5 anos e
oito meses que esteve à

preocupação em estar sem-
pre em contato direto com
as unidades por todos os
meios de comunicação pos-
síveis não deixando nunca
de dar uma solução ou res-
posta para os problemas
que possam surgir. “...as
vezes é melhor um não
como resposta, do que não
falar nada pela omissão de
não saber do problema”.
Precisamos estar sempre
em sintonia finalizou.

Agradecimentos unâ-
nimes...

Na palavra de todos os
diretores alguns nomes fo-
ram citados de forma unâ-

nimepelos seus feitos em
prol do CEFET tanto de
Araxá como de Minas. En-
tre eles o do Deputado Fe-
deral Dr. Aracely de Paula,
que tem conseguido atra-
vés de emendas verbas sig-

nificativas e valiosas. O
nome do deputado Bosco
como aquele que abraçou
a causa para a transforma-
ção do CEFET MINAS em
Universidade, a Prefeitura
Municipal de Araxá na pes-
soa do prefeito Dr, Jeová
Moreira da Costa. Também
muito citado e presente na
platéia o professor Paulo
Nesralla por seu trabalho de
implantação da unidade Ce-
fet Araxá.

A presença feminina
na nova diretoria – Ao
ensejo do dia internacional
da mulher no próximo dia
08, nos vem à mente res-
saltar a presença feminina
dentro da nova diretoria do
CEFET Unidade Araxá re-
gistrando uma curiosidade.
Segundo informações que
tivemos, Maria José de
Oliveira a diretora adjun-
ta, é a primeira mulher a
ocupar o cargo dentro do
CEFET, o que já demons-
tra um avanço de alta re-
levância e de atualização,
já que a mulher hoje é
merecidamente reconhe-
cida por sua capacidade
de administração e lide-

rança em todas as áreas.
(D. A. Guimarães).

Fotografias de Heloisa
Zago Vilela, gentilmen-
te cedidas para nossa re-
portagem a quem agra-
decemos.

frente da unidade CEFET
de Araxá, tecer um balan-
ço das atividades  e con-
quistas realizadas, co-
mentar as dificuldades
encontradas na qualidade
de diretor para o equilí-
brio de agradar a “gregos

e troianos”. Com a facili-
dade de quem se ambien-
tou com todos os nomes
significativos do CEFET/
Araxá, interargiu com a
platéia, citando nomes
ressaltando e agradecen-
do apoios e ao final dese-
jou votos de uma gestão
profícua ao seu sucessor.

O Deputado Bosco fez
uso da palavra e com a elo-
qüência que lhe é peculiar,
demonstrou o seu grande
conhecimento e interesse
em lutar pelo CEFET como
umtodo buscando sua legi-
timidade como Universida-
de. Reconheceu que é uma
luta árdua, mas que não de-
sistirá nunca de estar a fren-
te dela. Disse que a trans-
missão do cargo naquele
momento era motivo de fes-
ta e de muita alegria pois

mostra que nossa unidade
em Araxá está viva, ativa ca-
minhando rumo ao cresci-
mento e desenvolvimento.
Fechando a cerimônia, o di-
retor geral do CEFET MI-
NAS, professor Dr. Márcio
Silva Basílioprimeiramente
enalteceu e reconheceu o
grande empenho do Depu-
tado Bosco pelas causas do
CEFET MINAS dizendo
que sua maratona de pales-
tras e encontros em prol da
entidade o tornaram um “ex-
pert” no assunto. Ao novo
diretor falou da importante
conquista já conseguida no
principio da gestão que foi

o aumento de 21 professo-
res em seu quadro de tra-
balho. Deixou claro seu in-
teresse e disposição em
apoiar a unidade de Araxá
como sempre o fez ao lon-
go de sua atuação e de sua
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 comemorou seu 9º aniversário sob novo comando

No ultimo dia
17 o 37º Ba-
talhão de Po-
licia Militar

de Araxá, iniciou o dia em
festa para comemorar seu
9º  aniversário. Com a
tradicional e reconhecida
organização militar, o
evento foi como sempre
impecável oferecendo aos
presentes um modelo de
civilidade, integração e
união de todos os setores
da corporação. Ao local,
compareceram diversas
autoridades como,  depu-

tados, vereadores, repre-
sentantes de classe, pro-
motores imprensa e popu-
lares, convidados que ali
estiveram para prestigiar a
data que com certeza sim-
boliza um marco na segu-
rança não só de Araxá mas
de toda a região que o 37º
BPM engloba. O prefeito
de Araxá, Dr. Jeová Mo-
reira da Costa prestigiou o
evento, ao lado da vice
prefeita Edna de Castro.
Dentro de um cronograma
bem planejado, foram re-
alizados diversas ativida-

des, como homenagens,
desfiles e apresentações
musicais. A comemoração
contou com a presença do
Comandante da 5ª Região
de policia Militar de Ube-
raba Laércio dos Reis Go-
mes que na oportunidade
fez a apresentação oficial
do novo comandante da
37º BPM de Araxá o Te-
nente Coronel PM Arnal-
do Pereira Junior, natural
de Uberaba em exercício
e oriundo do da 4ª Com-
panhia Independente de
Frutal. Bastante referenda-

do pelo Coronel Laércio o
novo comandante em Ara-
xá ao fazer uso da palavra
demonstrou ser uma pes-
soa de grande conheci-
mento de seu ofício, feliz
com seu novo posto e de-
terminado a exercer um
trabalho em sintonia com
a população e autoridades
constituídas. O Tenente
Coronel PM Arnaldo Pe-
reira Junior, substituiu o
Major Fernando Reis que
até então ocupava o car-
go interinamente após a
aposentadoria do Tenete

Coronel Ney Sávio de Oli-
veira. Vale destacar ainda
a presença da corporação
musical da 5ª RPM de
Uberaba que abrilhantou o
evento fazendo o fundo
musical com repertório
de alto nível e a participa-
ção de cada um dos mili-
tares que mesmo diante

37º BPM de Araxá

de um sol causticante,
participaram do evento
formando um conjunto
harmonioso de movimen-
tos e manobras de grande
pericia em formação,
marcha, culminando com
um desfile completo fe-
chando aquela manhã es-
pecial com chave de ouro.

O prefeito de Araxá, Dr. Jeová Moreira da
Costa, ladeado pelo tenente coronelPM

Arnaldo Pereira Junior e o Coronel Laércio dos
Reis Gomes

 Autoridades locais e da região prestigiaram o evento
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Comentários D. A . Guimarãessem fronteiras

Além do local aconchegante e um atendimento de primeira, o Duk Pub
em Araxá traz sempre uma boa surpresa em seu repertório musical abrin-
do espaço para as boas bandas de rock de nossa cidade. Recentemente
estando ali pra prestigiar uma delas, coincidimos a data com a noite da
comemoração do milésimo gol de Tulio Maravilha, que ali estava acompa-

nhado do empresário Adilson Let-
tiele em clima de muita alegria e
descontração para todos. Foi uma
noite pra lá de especial. Muito
rock and roll com excelente Ma-
rkão  e sua Banda, muita anima-
ção e alegria de Tulio Maravilha
que foi “paparicado” pelos fre-
qüentadores e muitas fotos para
a posteridade.

Quando esta edição estiver nas ruas já estarão
unidos pelo matrimonio, o empresário Rafael Lima
Murashima e a comerciária Raiani Borges Marico-
ni da cidade de Araxá que aproveitaram a folga do
carnaval para se unirem na Igreja Matriz da Sagra-
da Família no dia 01 de março. ‘As famílias Mar-
tim Takeshi Murashima e Elenir Aparecida Lima
Murashima pais do noivo e João Roberto
Mariconi(Em Memória) e Sonia Auxiliadora Bor-
ges Mariconi pais da noiva, levamos nossos votos
de parabéns e desejamos aos recém casados votos
de uma profícua trajetória de muita paz harmonia e
acima de tudo muito amor e compreensão.

Duk Pub sempre uma boa surpresa

Rafael e Raiani

Outra noite outra Banda, desta vez a BEN-
DZ e o mesmo local, como sempre lotado e
pra lá de animado. A  sintonia perfeita dessa
Banda um repertório diversificado e a energia
de Lorena fizeram a noite de meia noite dupla
se esticar até a madrugada. E no intervalo a
cantora recebeu um abraço e um “mimo” sur-
presa de uma amiga.

Duk Pub II

A foto mostra o encontro do Diretor
Administrativo da Santa Casa de Ara-
xá com o Ministro da Saúde Antonio
Padilha em Brasilia no dia31 de ja-

neiro deste ano para tratar sobre a Residencia
Médica conquistada pela Santa Casa e a Unidade
de Quimioterapia também aprovada para Araxá
e que já se encontra em estágioadiantado de im-
plantação com previsão de funcionamento para
2015. Essas e outras conquistas que vem sendo
desenvolvidas dentro daquela centenária Insti-
tuição, servem bem para dimensionar que 2013
foi um ano de grandes plantios para a saúde em
nossa cidade cujos frutos começam a ser colhi-
das a partir de agora. Em breve traremos maté-
ria completa sobre o assunto.

significativo para a Saúde em

O acesso à cultura em
Araxá está mais completo,
pois acaba de ganhar uma
poderosa aliada em sua di-
vulgação com a estréia des-
ta dinâmica artista.

A coluna Cultura Aces-
sível como o nome já diz será
destinada a informação so-
bre POLÍTICA CULTURAL
em nossa região de forma
contínua, gratuita e acessí-
vel. Vale a pena acessar e
conferir nossa dica.Leila fa-
vor tirar essa sombra de fun-
do no texto abaixo.Cynthia
Verçosa é graduada em Edu-
cação Artística e Habilitação
em Artes Plásticas pela UFU. Professora de ensino Arte-
Educação, Delegada de Cultura representante do Alto Pa-
ranaíba, atua na área de desenvolvimento de Projetos Cul-
turais e Sociais, produção de Mostras de Arte e Curadoria/
Produção de Espetáculos e Oficinas Artísticas.É propo-
nente e Diretora Artística do Projeto TRI CICLO Espetácu-
los. Atualmente Diretora do Teatro Municipal de Araxá.

 http://www.portalaraxa.com.br/coluna/cultura-acessi-
vel/2014/02/Primeira-publicacao-da-Coluna-Cultura-Aces-
sivel-de-Cynthia-Vercosa.php

Cynthia Verçosa no
Portal Araxá

Encontro
Araxá

Contrariando
os registros cada
vez mais raros de
uniões que atraves-
sam décadas, re-
sistindo ao tempo e
à difícil convivên-
cia a dois, os ami-
gos Ailton Marques
Fonseca eNeide
Maria Dias  Fonseca mostram o contrário. Com-
pletaram no último dia 16 deste mês, 32 anos de
casados. Parece que foi ontem. Foi na Capela
São Vicente, tivemos o prazer de estarmos pre-
sente como amigo e na sonorização da cerimô-
nia. A musica de entrada, The soundofsilence -
da dupla Simon & Garfunkel. E o celebrante,
nosso querido estimado e saudoso professor,
Padre José Torga. De lá para cá, uma trajetória
marcada por muito amor , harmonia, conquistas
mas acima de tudo de muita união e maturidade
para enfrentar os desafios  da vida. Ao casal,
hoje residindo em Brasilia, levamos nosso abra-
ço e nossos parabéns por essa vida bem trilhada
cuja prova de amor se sustenta nos filhos Eduar-
do Augusto Dias Fonseca e Renata Dias Fonse-
ca. Já criados e bem sucedidos. E a eles se jun-
tam a nora Alexandra Tavares Dias Fonseca e o
"xodó" de todos, a netinha Rebeca Tavares Dias
Fonseca. E conosco através da coluna estarão
aplaudindo esta dataa imensa família de ambos,
em sua maioria residente em Araxá.

32 anos de amor
harmonia e conquistas

Ailton e Neide

Republicada por erro de texto com nosso pedido de desculpas.



Fevereiro de 2014 7

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

e consciência de geração saudável

Gabriel Duarte

Tendo o guitarrista Slash como refe-
rência, nos idos de 2006, com pouco
mais de 10 anos, Gabriel começava seus
primeiros acordes de violão, logo passa-
dos para guitarra.Influenciado indireta-
mente pelo rock and roll ouvido frequen-
temente em casa pelos pais Duílio e So-
lange (foto) o gosto pelo estilo não de-
morou muito e logo ele começava a se
destacar nas aulas de musicachamando
a  atenção do recém-chegado professor
Otávio Medeiroscujo incentivo e apoio
foi todo o impulso necessário para que
Gabriel sentisse ser o momento de se lan-
çar profissionalmente na carreira o que
foi feito em 2011 com a Banda Sweet
Station na qual permaneceu por um ano.

Uma tragédia separou o aluno do mestre
fisicamente, mas os ensinamentos per-
manecem até hoje,e a cada acorde
efetuado, Gabriel tem a sensação
de prestar uma homenagem a
Otávio Medeiros, cuja emoção
é compartilhada por todos que
o conheceram em Araxá. As
aulas continuaram com o pro-
fessor Tiago Martins na escola
Nota Certo, onde freqüenta até
hoje. Em 2012, descoberto por
Lorena, Gabriel se juntou a Banda
Bendz com quem estabeleceu um
elo de grande entrosamento e re-
percussão em sua carreira, que per-
manececada vez mais consolidado.

Paralelo aos seus com-
promissos com a Ben-
dz, Gabriel costuma se
apresentar em ocasiões
especiais com a Banda
do rockeiro “Marcão”
proporcionando tam-
bém uma performance
sempre surpreendente.
Consciência de uma
vida saudável... Em-
bora o rock esteja na
alma e na veia deste jo-
vem talentoso, os ex-
cessos sempre propala-
dos nos anos 60 não fa-
zem parte de sua filoso-
fia de vida. Na contra
mão dos exageros, Ga-

briel Duarte não fuma, não bebe e mantém uma
dieta rigorosa de saúde controlada por produ-

tos e hábitos saudáveis tanto na alimentação
como na pratica de esportes e academia.

De semelhança mesmo, só os longos ca-
belos, e para a alegria geral, os acor-

des fantásticos que a cada
show vão se supe-
rando e mos-
t r a n d o
que

esse
jovem

profissional
com certeza

tem uma bela car-
reira pela frente. Per-

guntado sobre seus planos
futuros, Gabriel nos relata que

embora não pretenda abandonar
a musica ela será sempre um hobby

em sua vida. Sua meta é continuar os
estudos e tornar-se um Nutricionista Es-

portivo.
Slash foi apenas o inicio da inspira-

ção, hoje seu guitarrista preferido éo bra-
sileiro Edu Ardanuy(Dr.Sin), acompanha-

do de ZAKK Wylde eSteve Vai entre outros.
Tímido e reservado em seu dia a dia Gabriel,

como todo grande astro se transforma ao
entrar no palco e com a desenvoltura de quem

tem a certeza do que quer e do que faz vai
dando vida à cada canção compartilhada com

pericia por sua equipe de trabalho e pela voz in-
comparável de Lorena Bendz que tem em Gabriel
não só um amigo mas um profissional de grande
talento.

alma de rockeiro
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Prefeitura de Araxá realiza segunda fase
do asfaltamento da Rua Capitão Izidro

A prefeitura de Araxá começou esta
semana a segunda fase do asfaltamen-
to da Rua Capitão Izidro, no Centro. A
obra será realizada por etapas, quadra
por quadra, evitando transtornos para
moradores e comerciantes daquela re-
gião.

A primeira fase aconteceu na qua-
dra situada entre a Rua Mariano de Ávila
e a Praça da Igreja Matriz. Esta sema-
na os bloquetes foram retirados no trecho entre as ruas Mariano de Ávila e
Almeida Campos. A Copasa entra na via pra realizar a revisão ou troca da
rede de esgoto e em seguida a prefeitura realiza a pavimentação asfáltica.

Após esse trecho as obras seguem para a próxima quadra, situada entre
as ruas Almeida Campos e Nossa Senhora da Conceição, deixando a via
totalmente asfaltada.

Estudos já estão sendo realizados, a pedidos de moradores e comercian-
tes, sobre o asfaltamento, também da Rua Calimério Guimarães.

Prefeitura de Araxá inaugura quadra poliesportiva
e sucursal oeste da Biblioteca Pública

Dois grandes eventos marcaram a terça-feira, dia 18, em Araxá. O primei-
ro foi a inauguração da quadra coberta poliesportiva da Escola Municipal
Dona Gabriela, no Centro. Em seguida, no Bairro Boa Vista, aconteceu a
inauguração da Sucursal Oeste da Biblioteca Pública de Araxá.

No primeiro evento, que teve início às 9h, o Prefeito Doutor Jeová Morei-
ra da Costa, a Vice Edna Castro, secretários municipais, vereadores e profes-
sores e alunos fizeram uma grande homenagem ao ex-jogador Calvéx Mar-
tins de Souza, já falecido. Sua esposa Adélia Côrtes e filhos acompanharam,
emocionados, o momento.

O Prefeito Doutor Jeová destacou a importância da quadra poliesportiva,
pois os alunos terão agora um ótimo espaço para atividades diversas. “Nesta
quadra os alunos poderão desenvolver diversas atividades esportivas, que,
através do esporte, geram lazer, entretenimento e saúde”, concluiu.

Na sucursal oeste da Biblioteca o evento contou com moradores, estu-
dantes, secretários municipais, vereadores e familiares da homenageada, pro-
fessora Maria Santos Teixeira. A grande festa ficou por conta dos moradores
que aplaudiram a iniciativa da prefeitura municipal em expandir a biblioteca,
levando esta facilidade a todos os moradores do Setor Oeste de Araxá.

O Prefeito Doutor Jeová destacou que esta seria a primeira sucursal da
cidade e que outras serão instaladas nos diversos bairros de Araxá. "A Educa-
ção é muito importante para o Ser Humano. Sempre pautamos nossas ações
objetivando levar ao máximo a toda nossa comunidade. A idéia das sucursais
da Biblioteca Pública de Araxá é excelente e vamos instalar várias pelos bair-
ros da cidade", destacou o Chefe do Executivo.

Prefeito de Araxá visita escola e Cemei no
Setor Oeste para atender reivindicações
O Prefeito

de Araxá, Dou-
tor Jeová Mo-
reira da Costa
visitou, na ter-
ça-feira, 18 de
fevereiro, a Es-
cola Municipal
Professora Au-
xiliadora Paiva
e o CEMEI
Araci Pedreli-
na, situados na região do
Bairro Boa Vista.

O Chefe do Executivo
estava acompanhado dos
vereadores Farley, Eustá-
quio e Sargento Amilton. Na
escola o grupo foi acom-
panhado pelos alunos e pro-
fessores, que reivindicaram

Prefeitura de Araxá limpa e cerca áreas que
eram usadas como depósitos clandestinos de lixo

A Prefeitura de
Araxá, atra-
vés da Secre-
taria Munici-

pal de Desenvolvimento
Urbano está identificando,
limpando, cercando e ins-
talando placas avisando so-
bre a proibição de se jogar
lixo. O fato vem aconte-
cendo em vários pontos da
cidade, onde muitas pesso-
as aproveitam pra descar-
tar entulho, móveis velhos,
dentre outros tipos de ma-
teriais.

O primeiro ponto a ser
limpo e cercado foi o ter-
reno situado no final da Rua
Terêncio Pereira; o mesmo
já aconteceu no Bairro Ae-
roporto II e na Fertiza,
onde o mesmo problema
acontecia. Uma equipe está
trabalhando em todos os
bairros para localizar os lo-
cais e cercar, colocando
placa de proibição.

Araxá já tem Eco-pon-
tos por toda a cidade para
esse tipo de descarte (con-
fira locais abaixo).

Eco-pontos de Araxá

Lembrando que apenas os carroceiros e moradores de
cada região poderão depositar estes materiais, pelo motivo de ser
um transporte de animal, tendo em vista a distância do Distrito
Industrial. Outros tipos de veículos como caçamba e motoriza-
dos terão que depositar no Distrito Industrial.

O QUE pode ser depositado nesses locais
 
Exemplo: RECICLÁVEIS, sofá, colchão, armário, geladeira,

guarda roupa, carrinho de bebe, carpete, eletro eletrônico em
geral, madeiras em geral, material de construção civil. Lembra-
mos que deve ser depositado Somente Reciclável não podendo
levar Lixo Doméstico (orgânico / não-reciclável).

Eco- Ponto do Setor Centro 
1)    Local: Av: Rosalva Santos Esquina com Brígido de Melo,

Bairro Bom Jesus, antigo matadouro. Este Eco – Ponto atende
os Bairro Central, Bom Jesus, Alvorada, Novo São Geraldo, São
Pedro, Francisco Duarte e ruas e bairros adjacentes.

 
Eco- Ponto do Setor Leste 
2)    Local: Av. Paula C. Santos, sem numero, Bairro Manga-

beiras, próximo a Rotatória. Atenderá ao Bairro Vila Estância ,
Ademar Rodrigues Vale, Novo Santo Antônio, Vila Andreia,
Mangueiras I, II, III, Área II, Área III, Santo Antônio, Dona Beija
e ruas e bairros adjacentes.     

 
Eco-Ponto do Setor Sul I 
3)    Local: Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, sem número, pró-

ximo a  Estação de Tratamento da COPASA,  sentido ao Bairro
Cincinato de Ávila. Atenderá ao Bairro Pão de Açúcar, Orozino
Texeira, João Bosco Teixeira, Jardim Natalia, Pão de Açúcar II e
ruas e bairros adjacentes.

 
Eco-Ponto do Setor Oeste: 
4)    Local: Bairro Serra Morena, próximo a Rua Fernando

de Noronha e Rua Manoel Ferreira da Silva. Atenderá ao Bairros
Boa Vista, Bairro São Domingos, Alvorada, São Geraldo e ruas e
bairros adjacentes. 

 
Eco-Ponto Do Setor Noroeste. 
5)    Local: Rua Jose Passos de Oliveira entrada no Lotea-

mento Max Neumann, próximo ao Bom Samaritano. Atenderá
ao Bairro São Francisco, Aeroporto, Santa Mônica, Bairro Le-
blon, Bairro Novo São Geraldo e ruas e bairros adjacentes.

reforma no ginásio coberto,
ampliação na cozinha e a
construção de uma piscina
para práticas esportivas.

Doutor Jeová se dispôs
a atender as solicitações, pri-
orizando o ginásio e a cozi-
nha. Em seguida a piscina
será construída, já tendo in-

clusive o local es-
colhido no pátio
da escola.

No CEMEI as
reivindicações di-
zem respeito à re-
forma do prédio,
que já foi iniciada.
Doutor Jeová se
comprometeu em
agilizar a obra, in-
clusive aplicando

materiais mais adequados às
instalações.

Professores, diretoras,
alunos e vereadores ficaram
satisfeitos com a visita do
Prefeito Doutor Jeová, que
pode ver de perto a realida-
de e necessidade de cada
instituição de ensino.
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Foto que nos foi enviada por email com legenda da turma e que publicamos aqui numa homenagem aos colegas cujo convívio até hoje ainda é reavivado e
sempre bem lembrado em raros encontros possiveis. Outras turmas ou pessoas que queiram manifestar sua saudade através de fotos ou textos terão sempre o
espaço aberto em nossas páginas. Contatos: agilizza2@gmail.com – 34.9176.0220 (TIM) ou 8807.0969 (OI).

Matando a saudade dos tempos do
Colégio Dom Bosco

Janeiro de 2013 9

3ª Série Ginasial -A - de Agosto de 1968

Terceira fila: Divino Humberto Rosa, Heitor Pereira Filho,
Germano Marcelo Barsante Santos, Danilo França Fonseca, Mu-
rilo Fonseca, Carlos Alberto Rosa, Augusto Cesar A. Goulart,
José Antonio Rosa, Humberto Vieira Marcondes, Hélio José de
Carvalho, Alaôr Borges Fontes e Fidelis Luiz Marconi.

Quarta Fila: Alexandre Moura e Lazaro Tomé de Rezende.

Da esquerda para a direita.
Primeira fila: Walter Antonio Duarte, Célio Eduardo da Silva,

Pedro Odilon Paiva, João Bosco Lemos, AntonioSarkis Neto, Anto-
nioTheófilo, Márcio Vecci, Luciano Justiniano Ribeiro Junior, Clau-
dio Contato, Francisco Carlos Leite, Rubens Natal Ribeiro e Dante
Luiz de Oliveira.

Segunda fila: Domingos Antunes Guimarães, Luiz Antonio Bor-
ges, Pedro Aurélio Goulart, Leonardo França Resende, Marcelo
Soraggi, Augusto Eduardo Montandon, Walter Primo de Melo, José
Tadeu Parolini, João Batista de Souza, José Irineu de Ávila e Ru-
bens Rodrigues Fontes.

O enxadrista araxaense Vítor Amorim
Fróis obteve ótimo resultado no

Brasileiro de Xadrez Amador 2014.
Aconteceu entre os

dias 01 a 04 de março o
Campeonato Brasileiro de
Xadrez Amador 2013. O
evento foi disputado no
tradicional Clube de Xa-
drez de São Paulo e reu-
niu 163 jogadores de di-
versos estados brasileiros.

Vítor patrocinado pela
empresa CBMM e AABB
(Associação Atlética do
Banco do Brasil) foi o
único representante da
terra da “Beja”. Dos 163
jogadores inscritos Vítor
de 11 anos de idade era
um dos enxadristas mais

Verdugo  lançado também em Brasilia

Após os lançamentos
em Araxá, Belo Horizonte
e São Paulo, agora Verdu-
go foi lançado também em
Brasília dia 18 de feverei-
ro, na Livraria Leitura,
SCS Quadra 7, Bloco A,
Loja 2P, 238, Asa Sul, no
Shopping Pátio Brasil e no
Rio de Janeiro  no dia 21
de fevereiro na Livraria
Leitura, Estrada do Mon-
teiro, 1.200, Loja 103D,
Campo Grande. E como
sempre cercado de um
público de alto nível e de
sentidos aguçados para o
que a obra vem repercu-

tindo em to-
dos os esta-
dos que já se
fez presente.
Obra do estu-
dioso em cri-
minologia e
psicologia do
crime o Juiz
de Direito Dr. Renato Zupo,
Verdugo tem conquistado
cada dia mais fãs. Já ven-
deu mais de 4.500 exempla-
res por todo o Brasil, sendo
que agora está também à ven-
da no catálogo eletrônico da
Livraria Saraiva (http://
www.livrariasaraiva.com.br/

produto/6957484) para
todo aquele que não o en-
contrar em uma livraria de
sua cidade. Na foto o mo-
mento de uma entrevista
do autor quando de seu
lançamento em BH, regis-
trada pelo fotógrafo Rei-
naldo Finholdt Júnior.

novos da competição, ter-
minando o evento em 1º
lugar na sub-12 obtendo 4
vitorias e 3 derrotas.

A ferinha araxaense que
atualmente é um dos gran-
des destaque do esporte
araxaense finalizou sua
participação no Brasileiro
Amador na 52ª colocação
no geral, superando o re-
sultado de 2013 onde ter-
minou em 83º lugar. Um
ótimo resultado em um
evento muito difícil.

Vítor continua seus es-
tudos e treinos para parti-
cipar das etapas do Circui-

to Minas Gerais de Xa-
drez Rápido da SLX
2014 em busca do bi-
campeonato.
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ABRANGENTE

Concurso Histórias de Estrada

Motoristas com muito tempo de estrada têm sempre muita história e expe-
riências vividas pra contar.

E agora podem também participar de concurso. Conte sua história! Seja ela
engraçada, emocionante ou inesquecível. As 3 melhores histórias serão seleci-
onadas para serem contadas em uma peça teatral na abertura da 30ª Festa dos
Motoristas em Araxá, no dia 07 de agosto de 2014.

Para maiores informações acesse:
www.festadosmotoristastradiçãoeculturaemumso local e veja como participar.

IPDSA tem novos telefones
para contato em Araxá.

Desde o dia 04 de fevereiro o IPDSA de Araxá está com
novos telefones para contatos conforme segue abaixo:

Fundação Cultural

Estão abertas inscri-
ções para cursos dearte-
sanato oferecidos pela
Fundação Cultural Cal-
mon Barreto em Araxá.
As aulas acontecerão de
segunda a sexta-feirano
período matutino e ves-
pertino de acordo com a
formação das turmas e
disponibilidade dos pro-
fessores.

 São oferecidos os se-
guintes cursos:

Curso de Bordado,

Comunicado da Asttran

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, através da ASTTRAN,
comunica que iniciou na segunda-feira, 10/02/2014, a instalação de
redutor eletrônico de velocidade na Av. Honório de Paiva Abreu, bairro
Vila Verde, visando coibir o excesso de velocidade praticado naquela
localidade.

Esclarece, ainda, que outras medidas serão adotadas, entre elas insta-
lação provisória de quebra-molas, sinalização vertical e horizontal, até
que as obras de conclusão da referida Avenida sejam definidas.

Tricô, Crochê – Curso de
Artesanato (Flores emTeci-
do, Pacht Aplique e Diver-
sos tipos de Artesanato) Cor-
te e Costura; Curso de Te-
celagem onde o aluno se fa-
miliarizará com todas as eta-
pas do processo de tecela-
gem desde o preparo da lã
ao tecido pronto e também
com as técnicas do abrolho
e do Macramê para acaba-
mento das peças.

Todos os cursos serão
gratuitos excetuando-se o de

Corte e Costura que terá
mensalidade de R$ 60,00.

As aulas acontecerão
das 8h às 11h, das 13h
às 16h e das 17h as 20h
para o Curso de Corte e
Costura. E para os de-
maisdas 8h às 11h e das
13h às 16h. E as inscri-
ções, são gratuitas e po-
dem ser feitas na Funda-
ção em horário comerci-
al, maiores informações
pelo telefone 3661-1626
com Oliva ou Celina.

Cursos de Artesanato na

Calmon Barreto

• Superintendente: Delfino - (34) 8861 4073

• Recepcionista - Débora - (34) 8861 4078

• Chefe da Divisão de Informação e Administração - Lúcia - (34) 8861 4075

• Chefe de Divisão de Meio Ambiente  - Alex - (34) 8861 4292

• Chefe da Divisão de Urbanismo - Ricardo - (34) 8861 4077
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FEICON: NOVIDADES PARA O SETOR
DA CONSTRUÇÃO

Entre os dias 18 e 22 de março de 2014, aconte-
ce a 20ª edição da Feicon-Batimat, que será realiza-
da no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São
Paulo. O evento busca trazer para o mercado naci-
onal as últimas novidades e tecnologias para a in-
dústria da construção civil. A feira terá a participa-
ção de 18 empresas italianas, que apresentará ampla
gama de máquinas, ferramentas e produtos para a
construção como acessórios em madeiras e lamina-
dos, artigos e tintas para pinturas decorativas. De
acordo com Federico Balmas, diretor do ICE -Bra-
sil (agência para a internacionalização das empresas
italianas), o objetivo da participação italiana é esti-
mular a aproximação entre os mercados Itália-Bra-
sil, em especial entre as pequenas e médias empre-
sas, com as novas demandas em obras civis e de
infraestrutura no país.  

MOFFIM CONTRA A UMIDADE

Moffim é um desumidificador de ar diferente,
não acumula água, é apresentado em saches, com
um gancho para ser pendurado em armários. O lan-
çamento é da RasIndustriaQuimica, líder em desse-
cantes para a industria farmacêutica, bancos e co-
fres. Segundo Gilson Silva, distribuidor nacional do
produto, cada unidade dura em média 30 dias de-
pois de exposto e deve ser substituído quando o
sache fica rígido. A empresa está priorizando a ven-
da do desumidificador em supermercados e lojas de
material de construção.

AUMENTA O PERCENTUAL DE CHEQUES
DEVOLVIDOS

O percentual de devoluções de cheques foi de
2,11% no mês passado, segundo o Indicador da
Serasa Experian, sendo o maior para um mês de
janeiro desde 2010. Foram devolvidos 1.380.144
cheques e compensados 65.446.235. Em dezem-
bro do ano passado, esse percentual foi 1,91%, já
em janeiro de 2012, houve 2,02% de devoluções.
Segundo os economistas da Serasa Experian, o au-
mento da inadimplência com cheques é reflexo da
dificuldade do consumidor em honrar seus com-
promissos financeiros típicos deste período (gas-
tos com as festas de final de ano, viajem de férias,
1ª parcela do IPVA em vários Estados, etc.) em um
ambiente de taxas de juros cada vez mais altas.

AFTER ESTREIA NO MERCADO
BRASILEIRO

A Ubev - Union Beverage apresenta ao mercado
brasileiro o After, um Recovery Drink (reorganiza-
dor funcional). Segundo o fabricante, o produto é
capaz de acabar com os sintomas da má digestão e
da ressaca. Considerado um polivitamínico e um
isotônico, pela propriedade de repor sais mineiras, a
bebida também é um estimulante energético à base
de ervas naturais, que contribui ainda para a hidra-
tação pós-atividade física. O Recovery Drink After
está disponível em lata de 269 ml, com preço suge-
rido ao consumidor final de R$ 6,99.

ANTIÁCIDO SEM GLÚTEN DA TEUTO

O Kolampept é o novo antiácido em forma de
comprimido mastigável da Teuto. O produto, se-
gundo a empresa, não contém glúten e açúcar. O
antiácido já está sendo comercializado em cartu-
cho com 20 comprimidos e em display com 25
blísters de 10 comprimidos cada, nos sabores
menta e abacaxi.

Antenado com os fatos – Fonte: www.gironews.com

CRESCE O NÚMERO DE ABERTURAS DE
EMPRESAS

Em 2013 foram criadas 1.840.187 empresas no
Brasil, de acordo com o Indicador Serasa Experian
de Nascimento de Empresas. O número representa
um aumento de 8,8%, comparado ao registrado du-
rante todo o ano de 2012. O setor de serviços repre-
sentou 57,2% do total de novos empreendimentos. A
abertura de empresas comerciais ficou em segundo
lugar com 32,9%, seguida pelo setor industrial com
8,1%. Quanto à região, o Sudeste registrou o maior
número de empresas abertas, sendo o responsável
por 50,6% do total, seguido pelo Nordeste (18,4%),
Sul (16,2%), Centro-Oeste (9,4%) e Norte (5,4%).

NOVIDADE DA PURATOS PARA O FOOD
SERVICE

O Cuisipak é um creme vegetal neutro, pronto
para o uso culinário, livre de ingredientes artificiais,
gordura trans, colesterol e açúcar, e que se asseme-
lha em sabor, textura e aplicação ao creme de leite
fresco, segundo a marca. Ainda de acordo com a
Puratos, o creme culinário pode ser usado para subs-
tituir o creme de leite fresco no preparo dos pratos
que necessitam do ingrediente, como molho branco
e molhos à base de carnes, patês, sopas e trufas. A
novidade é envasada em embalagens “longa vida”
(UHT) com 1 litro ou 10 litros e possui validade de 6
meses.

AZEITE NA VERSÃO SPRAY

A Sovena lança no Brasil a embalagem do Azeite
Andorinha na versão spray. Segundo a marca, a nova
embalagem possui ainda quatro camadas que evitam
a exposição ao ar e a luz, o que proporciona maior
frescor e validade de 24 meses ao azeite. “Percebe-
mos consumidores cada vez mais ávidos por novi-
dades no que diz respeito a embalagens. Pensamos
em unir as diversas maneiras de utilização do azeite
pelos brasileiros, assim nasceu a embalagem em spray,
que conta com três formas de uso”, diz Loara Costa,
gerente de marketing da Sovena para o Brasil.

EXPO REVESTIR 2014 DEVE RECEBER 48
MIL VISITANTES

A 12ª edição do evento de soluções em acaba-
mentos para a construção civil estima receber 48 mil
visitantes entre arquitetos, designers de interiores,
construtores, revendedores e compradores interna-
cionais. A feira acontece entre os dias 11 e 14 de
março de 2014, no Transamérica Expo Center, em
São Paulo, e reunirá 250 marcas nacionais e interna-
cionais do setor de acabamento para a construção
civil.  Revestimentos temáticos: a feira apresentará
diversos lançamentos no setor de revestimentos em
porcelanatos que reproduzem desenhos pintados à
mão, as impressões de estamparia para pisos de bam-
bu e linhas que trazem o estilo rústico para a área
externa. NeoBambu, Hardscape e Colormix são as
marcas que irão trazer as tendências deste ano com
novidades para diversos ambientes em pisos, pare-
des, cozinhas e banheiros.

NOVA FÁBRICA DA COCA-COLA

Com investimento de R$ 130 milhões, a compa-
nhia vai inaugurar uma fábrica e um Centro de Distri-
buição em Minas Gerais. A nova planta vai funcionar
por meio da Uberlândia Refrescos, empresa do siste-
ma Coca-Cola que já tem uma planta de refrigerantes
na cidade. A unidade será responsável pelo envasa-
mento de água mineral e refrigerante retornável e a
marca não informou quando deve começar a operar.

UM POUCO SOBRE A DANÇA...
Considerada a dança da fertilidade, a dança do

ventre tem origem no Egito. Reza a lenda que a
criação de seus movimentos, como as ondulações
abdominais, tinham o objetivo de ensinar às mu-
lheres as contrações do parto, preparando-as para
serem mães. É comum atribuir a origem a rituais
oferecidos em templos dedicados à deusa Ísis, em
agradecimento à fertilidade feminina e às cheias
do rio Nilo. A dança se espalhou pelo mundo de-
pois da invasão árabe e hoje no Egito, contradito-
riamente, quem também a pratica hoje em dia são
os homens. A data aproximada de sua origem é de
7.000 a 5.000 antes de Cristo.

SEUS BENEFÍCIOS
Os benefícios adquiridos através da dança são:

aumento da capacidade cardiorrespiratória, melho-
ra do funcionamento do aparelho digestivo, tonifi-
ca os músculos, melhora a postura, aumenta fle-
xibilidade, modela a cintura, e além de todos os
benefícios físicos, proporciona muitos benefícios
emocionais e funciona como uma terapia. Ajuda a
relaxar o corpo, combate o estresse, a ansiedade e
a depressão e ainda reduz os sintomas da meno-
pausa.

A dança do ventre é uma dança recomendada
para todas as idades, crianças a partir dos 7 anos.

Iris Santiago é
natural do Rio de Ja-
neiro, morou em
Natal/RN onde se
formou em adminis-
tração de empresas,
seus estudos e for-
mação em dança foi
na escola Tuareg -
Kasa do Oriente, es-
cola com nível inter-
nacional e especi-
alizada em dança do
ventre, onde come-
çou em 2000,

Em seu currícu-
lo estão as mestras:
Camila D’amato,
Nájua, Shalimar, Nuriel El Nur, Hadia, Lulu Sabongi e
recentemente com Soraia Zaied em Ribeirão Preto/SP.

Veio para Araxá em 2009 onde participou do Festi-
val Dançaraxa e começou a ministrar aulas de dança
do ventre no projeto social Espaços Multiusos e no
Studio Bem Estar. Atualmente trabalha como locutora
na Rádio Cidade FM.

Está retomando a aulas de dança do ventre no Cen-
tro de Danças Corpo em Movimento para maiores in-
formações ligue no 9238-6900

Iris Santiago
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Prefeitura realiza Mutirão contra a Dengue
O Mutirão Contra a

Dengue passará por todos
os bairros da cidade. Esta
iniciativa da Prefeitura, atra-
vés da Saúde, visa a mobi-
lizar a população para que
participe efetiva e maciça-
mente pela eliminação de
criadouros e consequente
proliferação do mosquito
aedes aegypti, transmissor
da dengue na cidade.

O mutirão percorrerá
todos os bairros  e ficará
cerca de três dias em cada
um deles. Os trabalhos já
foram iniciados. Durante
o trabalho do mutirão, um
carro de som passará pe-
las ruas do bairro solici-
tando que os moradores
auxiliem, recolhendo tudo
que possa servir de cria-
douro para o mosquito.

Segundo a Diretora de

Crianças e associações se
unem contra a dengue
Crianças do projeto ‘Adote Seu Bairro’ e Asso-

ciações de moradores dos bairros Cajuru e Perpé-
tuo Socorro se uniram para realizar o mutirão “Bairro
sem dengue”. A segunda ação do projeto foi realiza-
da no domingo (22), no Jardim Primavera. Cerca
de 20 moradores participaram do mutirão e um ca-
minhão repleto de materiais que poderiam servir de
criadouros para o mosquito foi recolhido.

“O trabalho foi difícil, mas toda a equipe se
mobilizou fortemente; tanto a equipe de limpeza
como a equipe das agentes comunitárias, que tra-
balharam brilhantemente”, atesta o chefe de Se-
ção de Educação Saúde na Escola, Bergson Evan-
gelista dos Santos.

As Associações de Moradores do bairro Cajuru
e do bairro Perpetuo Socorro são, respectivamen-
te, Maria Alice Dias e Isabel Cristina Pasani. As duas,
acompanhadas de diretores acompanharam de per-
to a iniciativa. Os moradores também contribuíram
com as atividades distribuindo panfletos educativos
e colando adesivos da campanha contra a dengue.

Convênio com o Estado garante
obras na Escola Municipal Dr.

João Cordeiro

Convênio assinado
pelo prefeito Bruno cordei-
ro vai garantir a reforma e
ampliação da Escola Muni-
cipal Dr. João Cordeiro, que
terá readequada as suas
instalações. O valor total a
obra será de R$ 203.782,54.
A empresa que vencer o
processo de licitação terá
um cronograma de cerca de
seis meses para a finaliza-
ção da obra.

Serão construídos no-
vos sanitários de 61,32 me-
tros quadrados e erguido
galpão com 193,71 metros
quadrados. De acordo com
a secretária de Educação,
Professora Joana da Graça
Gonçalves e Faria, o galpão

Autoridades visitam Sacramento e reafirmam
parceria com o governo municipal

Delegado regional, deputado federal e o subsecretario de Estado da Casa Civil de
Minas Gerais estiveram em visita oficial para reafirmar compromisso com a cidade

Estiveram em Sacra-
mento o Subsecretário de
Estado de Casa Civil, Léo
Portela, o deputado fede-
ral Marcos Montes Cor-
deiro e o delegado regio-
nal de Polícia Civil em
Araxá, Heli Andrade. To-
dos eles aproveitaram o
encontro para reafirmar
parceria com a Adminis-
tração e a população sa-
cramentana.

Léo Portela, subsecre-
tário da Casa Civil esteve
em reunião com o prefeito
Bruno Cordeiro confir-
mou o envio de recursos
da ordem de 500 mil Re-
ais, do governo federal,
para a reforma da praça da
Matriz e Chafariz. Segun-

do ele, no encontro também
conversaram sobre o convê-
nio assinado que garante
mais uma ambulância zero
km no valor de R$ 60 mil e o
envio de um ônibus escolar
0 km no valor de R$ 160 mil
para Sacramento.

“Todos esses recursos
já estão empenhados e co-
meçam a ser executados
ainda neste ano. Também
discutimos o orçamento da
União para o próximo ano
e a possibilidade de inserir
recursos da ordem de R$
1,5 milhão para a constru-
ção da praça da juventude
em Sacramento”, explicou
Léo Portela.

O deputado federal Mar-
cos Montes Cordeiro - que

garantiu a construção da
nova rodoviária, a reforma
do poliesportivo Marquezi-
nho e aquecimento de sua
piscina dentre outros recur-
sos importantes para a ci-
dade - também esteve reu-
nido com o prefeito. “En-
cho-me de orgulho e alegria
a cada visita que faço a Sa-
cramento, esta cidade his-
tórica de Minas Gerais, a
minha cidade Natal tão bem
administrada pelo prefeito
Bruno Cordeiro”, comen-
tou o deputado.

O prefeito Bruno cor-
deiro recebeu também a vi-
sita do delegado regional
de Polícia Civil de Araxá
Heli Andrade, que veio a
Sacramento verificar o an-

damento das investiga-
ções em torno do crime de
homicídio contra o menor
Guilherme Ribeiro de Pau-
la, 10 anos. “Sabemos que
o sacramentano está de
luto, por isso venho de
forma oficial abraçar a po-
pulação e dizer que esse
não é um crime caracterís-
tico dessa cidade harmo-
niosa, afetuosa e recepti-
va. A população pode per-
manecer “tranquila”, enfa-
tizou o delegado.

O prefeito Bruno Cor-
deiro disse estar honrado
com a presença de tais au-
toridades especialmente
por reafirmarem parcerias e
garantirem benefícios e
melhorias para Sacramento.

Secretaria de Saúde pede a participação dos moradores para evitar que a dengue faça vítimas em Sacramento

Administração e Planeja-
mento da Secretaria de
Saúde, Reginalda Barbosa
de Oliveira, é importante a
participação da comunida-
de para que não guarde re-
cipientes que possam con-
tribuir para a proliferação

do mosquito. Os morado-
res também devem autori-
zar a entrada do agente epi-
demiológico em suas casas
para que o trabalho possa
ser executado. “É preciso

lembrar que a dengue mata
e que não é brincadeira, a
população precisa colabo-
rar para que Sacramento
não enfrente uma epide-
mia”, reforça a diretora.

Os agentes estarão
devidamente identifica-
dos e em caso de dúvi-
das, o cidadão deve fa-
zer contato com a Secre-
taria de Saúde.

servirá para atividades diá-
rias dos estudantes, como
alimentação desenvolvi-
mento de projetos culturais.

Novos convênios – A se-
cretária informa também que
convênio com o Estado para
adequações na Escola Mu-
nicipal Luiz Magnabosco,
também já está proposto. A
proposta está em análise e,
se aprovada, vai abranger
reforma, ampliação e cons-
trução do muro com contra-
partida do Estado.

Outra solicitação em
análise é a ampliação com a
construção de quatro salas
e reforma da área adminis-
trativa da Escola Municipal
Silvia Vieira.

Segunda ponte em concreto começa a ser construída Ponte da Parida
Segunda das 14 pontes de concreto previstas para serem construídas no município terá obra iniciada em breve
O prefeito Bruno Cor-

deiro homologou a licita-
ção/tomada de preços
para a fundação e estru-
turas de apoio da ponte
sobre o córrego da Pari-
da. A obra será gerida e
realizada pela Secretaria de
Obras do município.

Serão investidos R$

179.180,92 com recursos
próprios do Município. O
Governo do Estado é parcei-
ro e para tanto já foi assinado
termo de transferência gra-
tuita de bens e concederá para
a construção da ponte um
conjunto de vigas metálicas
de 118 metros e comprimen-
to e 12 blocos de laje pré-

moldada para a construção.
A Ponte da Parida é a se-

gunda das 14 pontes de con-
creto que serão construídas
na zona rural de Sacramen-
to. A primeira delas foi a Ponte
da Jaguarinha, cuja obra já
está em fase final devendo ser
entregue nos próximos 45
dias, prazo dado para a cura

do concreto e reparos finais.
A ponte da Jaguarinha, um
investimento de R$
90.356,23 terá a capacidade
para suportar 35 toneladas
“Sabemos que isso caracte-
riza um grande avanço para
o produtor rural e também
para a economia do Municí-
pio. Estamos cumprindo

com mais um compro-
misso de gestão”, come-
mora o prefeito.

A empresa ganhado-
ra do processo de licita-
ção para os serviços de
fundações, estrutura de
apoio e limpeza da obra é
a Lube Metal LTDA, de
Frutal/MG.
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Audiência com Bruno Cordeiro prefeito de Sacramento
integra agenda final de Anastasia como governador

Em reunião marcada pelo agradecimento à parceria do Estado com Sacramento,
Anastasia recebeu exemplar de livro de Carolina Maria de Jesus.

O encontro en-
tre o Prefeito
Bruno Cordei-
ro e o Gover-

nador do Estado de Minas
Gerais Antônio Anastasia
aconteceu na tarde do dia
13 de fevereiro, no gabi-
nete do governador no
Palácio Tiradentes, em
Belo Horizonte. O encon-
tro marcou um dos últimos
compromissos oficiais do
chefe de Estado que dei-
xará o cargo para nova
corrida eleitoral.

A audiência teve como
principal objetivo agrade-
cer a parceria e o cuidado
que o governador Anasta-
sia teve com Sacramento
durante o período em que
esteve à frente do Gover-
no do Estado. “No meu
conceito ele é um dos mai-

ores gestores que o País
possui, mas sabemos que
a corrida eleitoral é dinâ-
mica e que ele segue ago-
ra para assumir outros
cargos. Terei o maior res-
peito e prazer em trabalhar
ao lado do hoje vice-go-
vernador Alberto Pinto
Coelho que assumirá o
Governo”, comenta o pre-
feito Bruno Cordeiro.

Durante o período que
governou Minas Gerais,
Anastasia trouxe investi-
mentos importantes para a
cidade como reforma de
escolas, recapeamento de
rodovias que interligam o
Município a cidades da
região, verba para a ade-
quação e reforma do tre-
vo da MG – 190 até a en-
trada da cidade pela Ave-
nida Domingos Magnabos-

co, além da decisão de
grande acesso social que
foi o retorno da Defenso-
ria Pública para Sacramen-
to, facilitando o acesso à
Justiça para todos.

O prefeito Bruno Cor-
deiro, em seus agradeci-
mentos, destacou o inves-
timento disponibilizado
para a reforma e adequa-
ção da MG-464, a rodovia
Dr. João Cordeiro. Para o
início das obras no local,
resta apenas à emissão de
ordem de serviço.

Prefeitos da região, de
forma coletiva, estiveram
com o governador. Bruno
Cordeiro, embora convi-
dado não participou, haja
vista que já tinha agenda-
da a audiência exclusiva
para Sacramento. Desde o
início deste mês a agenda
oficial que Anastasia cum-
prirá até sua descompati-
bilização do cargo. A inclu-
são de Sacramento nesta
agenda final é fruto da par-
ceria e respeito entre os
dois governos, bem como
à amizade de longa data
entre o prefeito e o gover-
nador. Bruno Cordeiro
chegou a participar do
Governo Anastasia, quan-
do no início da gestão

aos sábados e domingos para a Gruta dos Palhares
“Se fosse na Europa ou nos Estados Unidos, a Gruta de

Sacramento seria local de peregrinação e visita
internacional “. (Governador Anastasia)

A partir de agora, vi-
sitar a Gruta dos Palha-
res, a maior gruta de
arenito do Brasil, ficou
mais fácil. Transporte
gratuito aos sábados e
domingos acaba de ser
anunciado pelo prefeito
Bruno Cordeiro, como
forma de garantir às fa-

Agentes participam de solenidade para
anúncio do aumento dado a categoria

Segmento garante benefício por meio de lei municipal
sancionada pelo prefeito Bruno Cordeiro

Os agentes comunitários do Programa de Saúde da Família/PSF de Sa-
cramento foram recebidos na tarde desta terça-feira (04), no Centro Admi-
nistrativo da Prefeitura Municipal para o anúncio de aumento de salário da
categoria.

Após a entrega dos Projetos de Lei pelo Executivo, uma reunião extraor-
dinária foi convocada na última quarta-feira (29), para análise e votação das
matérias entregues. Todos eles foram aprovados por unanimidade pelos
vereadores e imediatamente sancionados pelo prefeito Bruno Cordeiro.

“Corrigimos o índice de acordo com o salário mínimo e corrigimos o
ticket que em no primeiro ano de Gestão teve aumento de 25% e neste ano
recebe o aumento de 6,78%, conforme o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC -, referente ao ano de 2013”, destacou o prefeito.

Conforme solicitação dos agentes comunitários, o aumento era uma rei-
vindicação da classe, já que os mesmos não tiveram reajuste conforme
determinação do Governo Federal, nas gestões anteriores.

Grande parte dos Agentes Comunitários de Sacramento esteve presente
na solenidade, assim como o presidente do Sindicato de Servidores Munici-
pais, Wanderlei Oliveira Camargos, o vice-prefeito Geraldo Magela, e o ve-
reador Luiz Alberto, que na oportunidade destacou a importância do servi-
dor para o serviço público em Sacramento.

dele, se licenciou da con-
dição de vereador para as-
sumir a Assessoria de As-
suntos Institucionais da
Casa Civil.

Literatura. Com um
exemplar da obra ‘Diário
de Bitita’, da escritora sa-

cramentana Best-seller,
Carolina Maria de Jesus,
Bruno Cordeiro presen-
teou o governador. Este
ano marca o centenário
desta escritora, mulher
negra, de vida difícil que
venceu preconceitos e se

tornou um dos nomes da
literatura brasileira mais
consumido pelo mundo.
Diante da sua importância
2014 foi instituído como
o ano de Carolina em Sa-
cramento, por força de ato
do Executivo.

Começa a
convocação de
aprovados no

processo seletivo da
Prefeitura

O prefeito Bruno Cordeiro homologou
dia 12 de fevereiro o resultado do pro-
cesso seletivo da Prefeitura Municipal de
Sacramento. Assim, as Secretarias ficam
autorizadas a convocar os candidatos
aprovados para assumirem os seus res-
pectivos cargos.

A secretaria de Educação foi a primeira
a solicitar convocação imediata dos apro-
vados, devido ao início do ano letivo. Fo-
ram convocados 51 aprovados.

O Jurídico da Prefeitura alerta que é
preciso que o candidato aprovado no pro-
cesso seletivo esteja atento para a con-
vocação que se dará por contato pesso-
almente ou via Correios.

As próximas Pastas a convocar serão
Assistência Social, Saúde, Cultura e Ges-
tão. O último processo seletivo (o segun-
do do atual Governo) aconteceu em ja-
neiro.

mílias sacramentanas –
bem como a turistas -
acesso mais fácil ao local
nos finais de semana.

Todo sábado e domin-
go um ônibus sairá da ro-
doviária com destino ao
ponto turístico que é um
dos grandes cartões pos-
tais de Sacramento. O

ônibus será disponibiliza-
do pela Prefeitura aos sá-
bados às 12h30 com re-
torno às 16h30 e aos do-
mingos às 10 horas com
retorno às 16 horas.

Segundo o diretor
geral da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Tu-

rístico e Cultural, Lu-
ciano Gobbo, a defini-
ção dos horários levou
em consideração pro-
piciar o acesso aos tra-
balhadores.  “Caso
haja demanda, nada
impede estudos para
ampliar esses horári-
os”, explicou o diretor.

Prefeito anuncia ônibus gratuito
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CEMEI Sara Vale Abrahão
está sendo ampliado

Mais quatro salas es-
peciais para acolher crian-
ças estão sendo construí-
das no CEMEI Sara Vale
Abrahão, no Bairro Santa
Mônica, em Araxá. A obra
é de responsabilidade da
prefeitura e está sendo
acompanhada pela equipe
da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano.

Na manhã do dia 5 de
fevereiro, o Prefeito Dou-
tor Jeová Moreira da Cos-
ta, juntamente com o Se-
cretário João Bosco Bor-
ges visitaram o local. São
mais quatro salas que se-
rão construídas, no terre-
no do próprio prédio, já em
fase de concretagem das
fundações.

De acordo com o

AULA INAUGURAL
DE PROFESSORES

Aconteceu dia 25/02/
2014 a terceira aula inau-
gural direcionada para os
Professores de 6º ao 9º
ano, Supervisoras e Di-
retoras. A Secretária Mu-
nicipal de Educação,
Profª. Maria Celia Araujo
Oliveira fez a abertura do
evento desejando boas
vindas e sucesso a todos
os profissionais da Rede
Municipal de Ensino, en-
fatizando “ sejamos então
sementes de mudança,
não apenas idealizadores,
mas agentes de realiza-
ção, de construção do
futuro que desejamos.”

Aproveitamos para
agradecer a psicóloga e
professora Letícia Brito
pela brilhante palestra
com o tema “ Onde está
o caminho do sucesso? “

Reforma do prédio que vai

Várias equipes traba-
lham no Instituto Co-
lombo, no Barreiro, em
Araxá, reformando par-
te do prédio do antigo
hotel, que vai receber a
UAITEC - Universidade
Aberta e Integrada de
Minas Gerais. Na sema-
na passada foi concluí-
da a instalação das vigas
de aço para a sustenta-
ção do piso das três

Prefeito Doutor Jeová ele
e sua equipe estão atentos
às necessidades da comu-
nidade e, principalmente na
educação, pretende cons-
truir escolas e creches para
acolher todas as crianças
que precisarem.

“Nosso trabalho é pau-
tado na responsabilidade so-

cial e na transparência”. As
necessidades surgem a
cada dia e nós estamos
atentos para atender o
mais rápido possível. O
CEMEI Sara Valle Abrahão
foi construído em nossa
gestão passada. Mas com
o aumento significativo da
população, nesta região,
aumentou também o nú-
mero de crianças.

E nós estamos agindo
no sentido de proporcio-
nar conforto a todas estas
crianças, para que os pais
possam trabalhar tranqui-
los, deixando seus filhos
em boas mãos. “Mãos de
pessoas treinadas com
muito amor”, destacou o
Chefe do Executivo.

Na oportunidade foi
entregue aos Professores
do Ensino Fundamental -
6º ao 9º ano a Organiza-
ção Curricular/2014 docu-
mento de referência para
organizar e implementar o
Projeto Político Pedagógi-
co das Unidades.

Acreditando que a

APRENDIZAGEM é o
foco que alinha toda a rede
de ensino, as Superviso-
ras e Diretoras receberam
os Guias que têm por fi-
nalidade subsidiar o desen-
volvimento do trabalho
administrativo e pedagógi-
co nos diferentes contex-
tos escolares.

grandes salas onde ficarão
equipamentos diversos.

Esta semana já está
sendo completada a insta-
lação do piso que recebe-
rá o concreto. Numa es-
trutura muito forte e resis-
tente, a UAITEC vai fun-
cionar em espaço especi-
al, contendo salas para
administração, aulas, equi-
pamentos diversos, aloja-
mentos e até cozinha e re-

feitório.
Todas as salas já es-

tão praticamente no pon-
to de pintura. Muito em
breve a Universidade po-
derá estar funcionando
em Araxá.

receber a UAITEC em Araxá
já está bem adiantada
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Prefeito de Sacramento entrega
subvenções 2014 a entidades

Este ano investimento é da ordem de R$ 5 milhões

Com cem por cento
do compromisso firmado
no ano passado com as
instituições filantrópicas da
cidade, os representantes
delas foram recebidos
mais uma vez em cerimô-
nia oficial este ano pelo pre-
feito Bruno Cordeiro.

Foi no dia 07 de feve-
reiro que os representan-
tes das entidades de cari-
dade, educacionais, filan-
trópicas e culturais foram
recebidos no Centro Ad-
ministrativo Municipal
para assinatura de docu-
mento e recebimento das
primeiras parcelas das sub-
venções municipais.

A Lei das Subvenções,
de autoria do Executivo,
foi aprovada pela Câmara
Municipal com entrada em
vigor retroativa ao mês de
janeiro. Para garantir o be-
nefício, a cada ano, as en-
tidades devem estar em dia
com documentação e pres-
tação de contas.

“Somos gratas ao pre-
feito Bruno pela ajuda. Na-
turalmente que precisamos
de muitos recursos e tudo é
muito bem vindo. Com cer-
teza vamos contar com a
Prefeitura para os tempos

vindouros, com todas as con-
tribuições que o município po-
derá ceder para que nossas
profissionais possam fazer
com nossas crianças um tra-
balho de qualidade, como me-
recem”, comentou a irmã
Luciene Ranuzzi, da Casa do
Menor Rosa da Mata.

O provedor da Santa
Casa, José Alberto Borges,
também comentou a desti-
nação da subvenção para a
administração da Casa. “O
valor será destinado para
pagar médicos, folha de fun-
cionários e medicamentos
usados no Pronto Socorro.
O restante nós complemen-
tamos. A expectativa é que
novos médicos contratados
pela Prefeitura integrem a
equipe da Santa Casa”, ex-
plica Borges.

“Nesse ano, agradeço

novamente ao Poder legis-
lativo pelo abraço da causa
que é nobre, que é justa, e
que mais uma vez devolve
à sociedade o trabalho em
abnegação. E com todo o
respeito ao dinheiro públi-
co que esse Governo tem
nós vamos cumprir, mais
uma vez, 100% nosso com-
promisso com as entidades,
com a Lei das subvenções”,
destacou o prefeito Bruno
Cordeiro.

O prefeito agradeceu
as entidades que consi-
dera ‘braços importantes
do Município com gran-
des trabalhos à comuni-
dade’ e as parcerias reali-
zadas. Ao todo serão dis-
tribuídos mais de R$ 5
milhões para15 institui-
ções atuantes e em situa-
ção regular na cidade.

Projetos entregues pelo Prefeito Bruno
Cordeiro 100% aprovados pela Câmara

Pacote inclui subvenções sociais e
melhorias aos servidores

Com o objetivo de dar
andamento aos trabalhos
e compromisso realizados
junto aos servidores pú-
blicos municipais, o prefei-
to Bruno Cordeiro entre-
gou pessoalmente, até a
Câmara Municipal de Sa-
cramento seis Projetos de
Lei para discussão e vota-
ção dos vereadores, con-
forme ato realizado em seu
primeiro ano de governo.

A primeira matéria en-
tregue este ano tratou do
reajuste salarial aos servi-
dores do quadro geral da
Administração direta e in-
direta do município. O ín-
dice de reajuste que será
utilizado para caracterizar
o aumento dos servidores
está na casa de 6,78%. De
acordo com o Índice Naci-
onal de Preços ao Consu-
midor – INPC, o valor de
acréscimo no salário seria
de 5,56%, para chegar até
o índice de correção con-
cedido pelo Governo Fe-

homenagem a Padre Vitor

A 3ª Romaria padre sa-
cramentano Vitor Coelho de
Almeida, missionário reden-
torista, considerado o Após-
tolo da Comunicação e que
está no caminho da beatifi-
cação, aconteceu na Basíli-
ca de Nossa Senhora Apa-
recida de 14 a 16 de maio e
contou com caravana de
Sacramento com mais de
500 fiéis. Dez ônibus gra-
tuitos foram disponibiliza-
dos pela Prefeitura Munici-
pal de Sacramento/Desen-
volvimento Turístico, Eco-
nômico e Cultural para o
transporte até Aparecida do
Norte/SP.

A celebração principal
foi no domingo (16) pela
manhã com transmissão
nacional ao vivo. A cerimô-

“Reafirmando meus
compromissos com os
servidores públicos mu-
nicipais e as entidades as-
sistenciais de Sacramen-
to, levei pessoalmente ao
Vereador Presidente,
José Maria Sobrinho,
seis Projetos de Lei para
serem apreciados e vo-
tados em regime de ur-
gência pela Câmara Mu-
nicipal. O reajuste, sa-
larial e do vale alimen-
tação, foi de 6,78%, aci-
ma inclusive do índice
do INPC. O Magistério
receberá 8,32% de rea-
juste salarial. Os agentes
comunitários de saúde
recebem o reajuste e um
abono de incentivo finan-
ceiro. Mais de 50 enti-
dades receberão suas
subvenções em 2014,
num total de mais de R$
5 milhões. Vale ressaltar

O último PL aprovado por unanimidade soli-
citou ao Legislativo aprovação para denominar
“Dr. Ary de Souza Bonatti” a futura instalação
da Unidade Básica de Saúde a ser construída em
Sacramento, em homenagem ao odontólogo, que
durante mais de 50 anos prestou bons serviços
aos cidadãos sacramentanos.

deral, foi realizado
o acréscimo da di-
ferença de mais
1,22%. O projeto
foi aprovado por
unanimidade pelos
vereadores presen-
tes na Casa.

O segundo PL,
que também foi
aprovado por una-
nimidade, dispôs
sobre a alteração
do valor individual
para fornecimento
de vale alimentação à cate-
goria. Com a aprovação, o
ticket passará dos atuais R$
250 para R$ 267,00, levando
em conta alta nos preços dos
gêneros alimentícios e tam-
bém o mesmo índice de rea-
juste do governo federal de
6,78%.

Outro ajuste, por meio de
Projeto de Lei visa a cum-
prir o compromisso do Go-
verno Municipal com edu-
cadores. Ele fixa o piso sala-
rial para os profissionais do

magistério público da edu-
cação básica no município
de Sacramento. No caso
dos professores, o índice
de reajuste fica na casa
dos 8,32%, de acordo com
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação
Básica e de Valorização
dos Profissionais de Edu-
cação (FUNDEB). Este PL
também foi aprovado por
unanimidade pelos verea-
dores de Sacramento.

nia foi presidida pelo bispo
auxiliar, Dom Darci José
Nicoli. “O padre Vitor ante-
cipou o futuro. Ele soube
usar do rádio para elevar a
boa nova aos quatro cantos
deste país. Ele anteviu a cri-
ação da TV Aparecida. O
Padre Vitor é um santo do
cotidiano, um homem pre-
ocupado com a política e
com a doutrina social da
igreja para a construção do
bem comum. Ele é um san-
to que está ao alcance de
nossas mãos”, exaltou Dom
José Darci.

Ainda segundo o bispo,
o processo para a canoni-
zação do Padre Vitor já está
em Roma. Para que ele se
torne um beato e posterior-
mente seja elevado ao título

de santo alguns procedi-
mentos são necessários. “O
processo está em Roma e
aguarda a prova oficial da
heroicidade das suas virtu-
des de Padre Vitor. Já temos
três milagres documentados
e fundamentados. Se assim
for, logo teremos o nosso
beato padre Vitor Coelho de
Almeida”, explica.

O prefeito Bruno Cor-
deiro participou da missa de
encerramento da extensa
programação em homena-
gem ao Padre Vitor. “Em
Sacramento vamos criar a
Casa dos Notáveis e com
isso deixar um espaço es-
pecial aos pertences de Pa-
dre Vitor”, anunciou o pre-
feito em entrevista à Rede
Aparecida de Comunicação.

Repasse a entidades será de R$ 5 milhões

que em 2013 cumpri 100%
dos repasses junto as nos-
sas entidades sociais! Es-
tou fazendo minha parte!”,
finaliza o prefeito Bruno
Cordeiro.

Por fim os dois últimos
PLs entregues visaram à
concessão de subvenção,
auxílios e contribuições no
exercício econômico fi-
nanceiro de 2014 às insti-
tuições sociais de Sacra-
mento, incluindo as que

foram fechadas no ano
de 2012 por falta de
apoio e subvenções. O
projeto, aprovado por 6
votos a 1, autoriza o
Prefeito a beneficiar
mais de 50 entidades
através das subven-
ções, num total de mais
de R$ 5 milhões. O úni-
co voto contra foi do
vereador Mateus Perei-
ra, após ter recusado
seu pedido de vista.

UBS levará nome de
dentista sacramentano

Romeiros de Sacramento participam de missa em
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Codemig repassa oficialmente a área do
Distrito Industrial de Araxá para o Município

Assinatura da Escritu-
ra Pública de Doação acon-
teceu na manhã do dia 4 de
fevereiro, no prédio da Co-
demig, em Belo Horizonte.
O Prefeito de Araxá Dou-
tor Jeová Moreira da Cos-
ta assinou o documento
juntamente com o vice-pre-
sidente da Codemig, Antô-
nio Leonardo Lemos Olivei-
ra e o diretor de gestão e
negócios, Leonardo Rodri-
gues Belo Couto.

O repasse da área do
DI de Araxá já havia sido
informado pelo Governa-

dor Antônio Augusto Anasta-
sia no ano passado. Mas, ao
receber a documentação para
assinar, o Prefeito Doutor

Jeová percebeu que a es-
critura não englobava al-
gumas áreas. O fato foi
comunicado à Codemig,

que alterou o texto do
documento.

Na terça-feira, dia 4
o Prefeito Doutor Jeo-
vá foi até a Codemig e
assinou o termo, rece-
bendo a escritura públi-
ca de doação. De acor-
do com o Prefeito o fato
é muito importante, pois
a área do Distrito Indus-
trial de Araxá pertencia
à Codemig. Mas os em-
presários sempre pro-
curam a prefeitura, so-
licitando o incentivo da
doação do terreno para

Prefeito de Araxá se reúne com Reitor da UFTM
objetivando agilizar a implantação da instituição na cidade

O Prefeito de Araxá,
Doutor Jeová Moreira da
Costa e presidente do IPD-
SA, Carlos Delfino se reu-
niram, na quinta-feira, dia
6 de fevereiro, com o Rei-
tor da UFTM, doutor Vir-
mondes Rodrigues Júnior
com a vice-reitora Ana
Lúcia Simões e o Prefeito

do Campus
Uberaba, Da-
nilo de Souza
Tonelli. A
reunião teve
como objeti-

vo discutir todos os
detalhes sobre o início dos
cursos em Araxá.

Doutor Jeová disponibili-
zou um imóvel na cidade, para
que os cursos pudessemini-
ciar no primeiro semestre
desse ano. Mas de acordo
com o Reitor, a UFTM ainda

está no processo de con-
tratação dos professores e
servidores. Desta forma
os cursos de Hotelaria,
Administração, Inglês e
Espanhol, começarão a
funcionar em Araxá, em
agosto deste ano, tempo
solicitado por
Doutor Vir-
mondes.

A UFTM já
publicou o edi-
tal para aquisi-
ção do terreno

destinado à construção da
sede própria da instituição
em Araxá. A verba para
construção do prédio já
está em caixa. Até que o
prédio seja construído a
Universidade funcionará
em prédio alugado.

COPA INTERNACIONAL
LEVORIN DE MONTAIN

BIKE EM ARAXÁ
Etapa de Araxá, entre 21 e 23 de março,

será realizada uma semana antes da
competição latino-americana e contará
pontos para o ranking mundial (UCI),
ajudando os atletas a disputar a vaga

para os Jogos Rio-2016

São Paulo (SP) - A tradicional etapa de Araxá
(MG) da Copa Internacional Levorin de Mountain
Bike, principal circuito de MTB da América Latina,
entre 21 e 23 de março, chega à 19ª temporada em
2014 e ganha mais importância diante da inédita Olim-
píada no Brasil. Além de inovar no formato da pro-
va, composto por um XCS (cross country por está-
gios), a proximidade com o Campeonato Pan-Ame-
ricano de MTB, que será realizado uma semana de-
pois, de 27 a 30, em Barbacena (MG), também atri-
bui à abertura da CIMTB Levorin um caráter de tes-
te decisivo para os atletas do Brasil e do exterior.

“O fato de o Pan-Americano ser na semana se-
guinte da CIMTB Levorin em Araxá está dando um
movimento diferente à etapa, com a presença de mais
atletas de países que normalmente já frequentam o
evento. Ter provas importantes em datas próximas é
uma tendência mundial para dar oportunidade aos
atletas de viajar e ao mesmo tempo reduzir as despe-
sas em busca de pontos no ranking mundial da UCI”,
destaca Rogério Bernardes, organizador do circuito.

A etapa de abertura é válida pelos rankings esta-
dual e brasileiro, contemplando a parceria entre a
Federação Mineira e a Confederação Brasileira de
Ciclismo, além de somar 120 pontos para os cam-
peões da elite no ranking mundial da UCI (União Ci-
clística Internacional).

Em Araxá, os ciclistas da Super Elite e Elite Fe-
minina competem no formato XCS Classe 1, ou seja,
a prova terá três estágios em dias distintos: contra-
relógio, short track (pista curta) e cross country. Os
atletas das demais categorias competirão no tradici-
onal XCO que tem treino no sábado e provas no
domingo a partir das 8h. São esperados cerca de
1.300 ciclistas entre brasileiros e estrangeiros. 

 PREVISTO UM  IMPACTO ECONÔMICO
DE R$ 6 MILHÕES EM 2014

Em sua 19ª temporada, o principal circuito de MTB da América Latina passará pelas
cidades mineiras de Araxá, São João del-Rei e Congonhas, além de São Roque (SP). O
evento reunirá 4.500 ciclistas e 40 empresas representando 200 marcas do segmento
São Paulo (SP) - Qua-

se 20 anos após a primeira
edição, em 1996, a Copa
Internacional Levorin de
Mountain Bike, principal
circuito de MTB da Amé-
rica Latina, reforça o pa-
pel de contribuir para o de-
senvolvimento e o cresci-
mento do Mountain Bike
brasileiro. Além de fomen-
tar o esporte, a competi-
ção também promove im-
pacto econômico relevan-
te às cidades que a rece-
bem. Estima-se que R$ 1,5
milhão, em média, seja
movimentado em cada
uma das localidades. Em
2014, as cidades mineiras
de Araxá, São João del-Rei
e Congonhas e a estância
turística de São Roque, em
São Paulo, são as sedes
das quatro etapas que, jun-
tas, devem impactar mais
de R$ 6 milhões. 

O cálculo leva em con-
sideração a quantidade de
hóspedes em cada cidade,
entre atletas, acompanhan-
tes e pessoas envolvidas na
produção da Copa Inter-

nacional Levorin de MTB -
cerca de 300 profissionais -
além da mídia. Em média,
6.000 pessoas vão para as ci-
dades de cada etapa, sem con-
tar o público local que vai ao
evento. Somados, o número
ultrapassa 20 mil pessoas por
etapa e mais de 80 mil pesso-
as no ano.

“O impacto econômico é
muito significativo durante o
evento. Em uma cidade como
Araxá, por exemplo, estamos
há 11 anos com etapas da CI-
MTB Levorin e o retorno pre-
visto para esse ano está pró-
ximo de dois milhões de re-
ais”, estima Rogério Bernar-
des, organizador do circuito.
“Mas os benefícios colhidos
ultrapassam o período da pro-
va. No decorrer do ano, a po-
pulação fica mais motivada
com o esporte e o número de
praticantes e usuários de bici-
cleta se multiplica. Esse refle-
xo é observado nitidamente.
Enxergamos como um pro-
cesso de longo prazo para que
as populações desfrutem do
legado. Outro fator importan-
te, é a relação do circuito com

a saúde, natureza e o am-
biente familiar que se esta-
belece entre outros aspec-
tos positivos”, completa.

“Investimos muito na
estrutura da feira para que
o consumidor final, seja o
atleta amador ou profissio-
nal, tenha contato com o
que há de mais moderno
em equipamentos, bikes,
acessórios etc. No mesmo
espaço, temos importado-
res e distribuidores expon-
do seus produtos e as lojas
do segmento atendendo o
ciclista com peças e com-
ponentes”, destaca Rogé-
rio Bernardes.

A premiação da CIMTB
Levorin também colabora
com o impacto econômi-
co. Entre produtos e valo-
res distribuídos aos vence-
dores desde as categorias
amadoras até a super elite,
a quantia total atinge R$
260 mil, o que se torna pos-
sível, devido à visão estra-
tégica das empresas do se-
tor, como Levorin, patro-
cinadora e fornecedora do
pneu oficial da CIMTB, e

como as co-patrocinado-
ras LM Bike, Shimano e
Specialized. Outros apoios
indispensáveis para a reali-
zação do evento são pres-
tados pelos apoiadores do
evento como Scott, Isapa,
DynamicLab, ProShock,
VZAN, Calypso, ASW, lo-
jas credenciadas e pelas pre-
feituras municipais e gover-
nos estaduais, incluindo-se
a UCI (União Ciclística In-
ternacional), Confederação
Brasileira de Ciclismo
(CBC), e as federações de
ciclismo de Minas Gerais e
São Paulo, FMC e FPC.

A Copa Internacional de
Mountain Bike tem patro-
cínio da Levorin, o pneu
oficial da competição. LM
Bike, Shimano e Specialized
são os co-patrocinadores
do evento que comemora
a 19ª edição em 2014. 

Mais informações no
site http://cimtb.com.br/

Twitter: @copamtboficial
Fanpage no Facebook:
www.facebook.com/cimtb 

implantação de suas em-
presas e indústrias.

Com o repasse ao
Município, ficará muito
mais fácil para que as
medidas sejam tomadas
nos próprios municípios,
sem ter que recorrer a
Belo Horizonte, para aten-
der aos anseios de empre-
sários diversos. A doação
das áreas de Distritos In-
dustriais pertencentes à
Codemig, em qualquer
parte do Estado é uma de-
terminação do Governa-
dor Anastasia.
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100% dos bairros vão receber mutirão
Mais de 10 caminhões de lixo já foram retirados dos bairros pelos quais o mutirão percorreu

O mutirão de limpeza
realizado pela Prefeitura
de Sacramento já percor-
reu diversos bairros da
cidade em busca de ma-
teriais inutilizados que
possam servir de criadou-
ro para o mosquito aede-
saegypts, transmissor da
dengue.

Entre os dias 10 e 14
de fevereiro, o mutirão
contemplou os bairros
João XXIII e Cajuru. Se-
gundo a diretora da Secre-
taria Municipal de Saúde,
Reginalda Faria, a popula-
ção tem colaborado reco-

lhendo materiais e entregan-
do para os agentes respon-
sáveis pela força-tarefa.

De acordo com ela, 11
caminhões já foram reco-
lhidos com materiais que
poderiam ser criadouros
do mosquito. “É impor-
tante deixar claro que a
dengue mata e que a po-
pulação também precisa
colaborar com o trabalho
realizado pela Prefeitura”,
comenta.

Até o momento o mu-
tirão já passou pelos bair-
ros Chafariz, Perpétuo
Socorro, Alto Santa Cruz,
Cervato I, II, III e V Jar-
dim Primavera, Rosário e
Flamboyant.

O trabalho, ainda con-
forme Reginalda segue até
que todos os bairros da
cidade sejam beneficiados
pelo mutirão.

Ainda dá
tempo de
renegociar
as dívidas

Os contribuintes que ainda pos-
suem débitos municipais po-
dem procurar o departamento
jurídico da Prefeitura Munici-

pal de Sacramento para a negociação e qui-
tação de suas dívidas. Acontece que a Lei
Municipal 019 de novembro de 2013 con-
tinua válida e oferece a oportunidade de
renegociação.

Casos de dengue diminuem

Cidade colhe resultados de
ações preventivas

desencadeadas no ano passado

Nos dois pri-
meiros me-
ses deste
ano Sacra-

mento registrou dois ca-
sos de dengue, a doen-
ça causada pela picada
do mosquito aedes ae-
gypti contaminado. No
mesmo período de
2013, foram diagnosti-
cados 81 casos. As au-
toridades municipais de
Saúde avaliam que o
quadro sob controle
seja fruto das ações pre-
ventivas efetuadas pela
Prefeitura e que envol-
veu diversas secretari-
as municipais no ano
passado, aliada à com-
preensão e colaboração
da comunidade que en-
tendeu a gravidade da
doença e a necessidade
de cuidar para evitar
grande número de in-
festações.

O prefeito Bruno
Cordeiro, no entanto,
chama a atenção para a
necessidade de perma-
nente vigilância. “É pre-
ciso continuar com os
cuidados de prevenção e
eliminação de possíveis

criadouros para o mos-
quito aedes aegypti”,
convocou o prefeito.

O trabalho dos
agentes de endemias é
diário e acontece jun-
tamente com o mutirão
de limpeza e projetos
voluntários como o
“Bairro Sem Dengue”.
Em Sacramento, o
combate à dengue re-
úne um educador de
saúde, 10 agentes de
endemias, 40 agentes
comunitários das Uni-
dades Básicas de Saú-
de e Programa Saúde
da Família.

A agente de endemi-
as Ana Flávia, ressalta
que em janeiro foi rea-
lizada oficina de ‘Ma-
nejo Clínico da Den-
gue’ para médicos e
enfermeiros atuantes
na cidade. Ainda se-
gundo a agente, está
em andamento a cria-
ção do Comitê de En-
frentamento à Dengue
para que Sacramento
esteja preparada para
combater qualquer si-
tuação de emergência
frente à doença.

Pouca chuva causa prejuízos ao campo e
Sacramento entra em Estado de Emergência

Decreto de emergên-
cia foi baixado pelo Pre-
feito Bruno Cordeiro dia
12 de fevereiro devido à
escassez de chuva na ci-
dade.

Sacramento é a 12º
economia agrícola de
Minas Gerais e há cerca
de 30 anos não enfren-
tava uma estiagem tão
severa para as produções
rurais do município.

De acordo com dados
da Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão
Rural (EMATER), devi-
do às perdas de 25 a
40% das produções nas
zonas rurais de Sacra-
mento, cerca de R$80
milhões deixarão de cir-
cular na economia da ci-
dade. “Choveu 30% me-
nos do que era previsto
para esse período. So-
mos um município que
sobrevive, em grande
parte, do agronegócio e
o Município precisa en-

contrar meios de auxili-
ar o produtor rural em
um momento tão delica-
do”, lamenta o prefeito
Bruno Cordeiro.

Mais de três mil pro-
priedades rurais de Sa-
cramento estão sendo
atingidas pela falta de
chuva. De acordo com o
decreto municipal, 50%
das safras de cereais,

batata, café, e também o
setor da pecuária leiteira
sofrem devido à estia-
gem.

A média regional das
precipitações pluviomé-
tricas nas última três dé-
cadas, para o período de
dezembro a
fevereiro,segundo mapa
da Mesorregião do Tri-
ângulo Mineiro, foi de
800,00 milímetros e a
média das precipitações
do município nos últi-
mos dois anos para o
mesmo período foi de
apenas 540,0 milíme-
tros, conforme fonte de
boletins agroclimatológi-
cos mensais do INMET.

Decreto – Segundo o
prefeito Bruno Cordeiro,
o decreto é uma forma
de intervir e auxiliar os

em Sacramento produtores nessa fase
em deverão percorrer
nos próximos meses em
busca da recuperação
dos danos.

A partir de agora em
Sacramento fica decla-
rada a existência de si-
tuação anormal provo-
cada pela escassez hí-
drica,  caracterizada
como Situação de Emer-
gência, na área rural e
urbana do Município.
“Assinamos o decreto
para que o produtor te-
nha um mecanismo ju-
rídico de negociação de
dívidas com os bancos
e possa acionar os se-
guros. Estamos solidá-
rios e contribuindo com
os produtores que são
os braços de Sacramen-
to”, explica Cordeiro. 

O objetivo é favorecer os inadimplentes
com o desconto de até 80% nos juros das
dívidas; isenção das multas pelo atraso para
os que optarem pelo pagamento à vista e
desconto de até 50% nos juros e isenção
das multas para os que optarem pelo paga-
mento parcelado em 24 meses. Até o dia 11
deste mês, quase 800 negociações foram
efetivadas totalizando R$ 323.560, 00.
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CLASSIFICADOS
FRETES EM ARAXÁ: Tratar com Adolfo pelo telefone 9108.2017.

Vendo casa no Boa Vista 55 Mil
Com garagem, 2 quartos,cozinha, WC, toda forrada e murada. Área do terreno 200 m2.

Rua Oswaldo de Oliveira,95, antiga rua 12 do Bairro Boa Vista em Araxá.
Aceito carro no negócio.

Tratar pelo: 34.9987.9109.

03 gondolas em MDF
01 Painel Canaletado em MDF

02 Prateleiras em Aço.

Vende-se em Araxá

Tratar com Bruno pelo telefone: 34.9915.8299.
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têm que apresentar
comprovante na
ExpoAraxá 2014

Arap cumpre Lei
Federal e 40% da

carga de ingressos
são destinados a
meia entrada nos
shows desse ano

A Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba
(Arap) está cumprindo a Lei Federal, que determina a
reserva de 40% da carga de ingressos dos shows da
ExpoAraxá 2014 para a venda de meia entrada para
estudantes. Mas, quem fizer jus a esse tipo de entrada
também precisa cumprir com algumas determinações.

Para comprar o ingresso e entrar no Parque de
Exposições Agenor Lemos, o aluno precisa apresentar
a carteirinha de estudante e um comprovante de ma-
trícula. Estudantes de escolas e instituições de ensino
superior particulares, podem apresentar o boleto pago
do último mês.

 

Ingressos Show Jorge e Mateus:
60,00 a vista
64,00 em 3x
30,00 meia entrada(estudante)
32,00 meia entrada em 3x
 
Ingressos Show Jads e Jadson:
30,00 a vista
34,00 em 3x
15,00 meia entrada (estudante)
17,00 meia entrada em 3x
 
Ingressos show Milionário e Jose Rico:
30,00 a vista
34,00 em 3x
15,00 meia entrada (estudante)
17,00 meia entrada em 3x
 
Ingressos show Rio Negro e Solimões:
30,00 a vista
34,00 em 3x
15,00 meia entrada (estudante)
17,00 meia entrada em 3x
 

Torneios e Julgamentos de Gado Girolando e Gir
Leiteiro
 
Torneio Leiteiro Girolando
Entrada dos animais: a partir do dia 24/03/2014
Saída dos animais: dias 02 e 03/04/2014
 
Domingo (30/03/2014) – 1ª e 2ª ordenha
Segunda-feira (31/03/2014) – 3ª, 4ª e 5ª ordenha
Terça-feira (01/04/2014) – 6ª, 7ª e 8ª ordenha
Quarta-feira (02/04/2014) – 9ª e 10ª ordenha
 
Torneio Leiteiro Gir Leiteiro
Entrada dos animais: a partir do dia 03/04/2014
Saída dos animais: dias 12 e 13/04/2014
 
Terça-feira (08/04/2014) 1ª e 2ª ordenha
Quarta-feira (09/04/2014) 3ª, 4ª e 5ª ordenha
Quinta-feira (10/04/2014) 6ª, 7ª e 8ª ordenha
Sexta-feira (11/04/2014) 9ª e 10ª ordenha
 
Torneio de Marcha e Muares (somente regional)
animais que já participaram de Torneio Ranqueado
não poderão competir. Regulamento encontra-se
na ARAP
 
Categorias para competição: Mula jovem, Mula
adulta, Burro. Dia: 20/04 (Domingo)
A partir das 8h

Girolando:
Entrada dos animais: a partir do dia 31/03/2014
Saída dos animais: 06 e 07/04/2014
Julgamento:
03/04/2014 - Quinta-feira
04/04/2014 - Sexta-feira
05/04/2014 - Sábado
 
Educampo
Entrada dos animais: a partir do dia 07/04/2014
Saída dos animais: 13/04/2014
Julgamento:
09/04/2014 - Quarta-feira
 
Gir Leiteiro:
Entrada dos animais: a partir do dia 09/04/2014
Saída dos animais: 13/04/2014
Julgamento:
11/04/2014 - Sexta-feira
12/04/2014 - Sábado
 
II Copa de Marcha do Mangalarga Marchador
de Araxá
Dia: 19/04 (Sábado)
A partir das 8h
 

Venda de Ingressos
 
Os ingressos normais são

vendidos na sede da Arap, den-
tro do Parque de Exposições e
a partir da semana que vem, em
postos espalhados por toda a ci-
dade. Esses mesmos pontos au-
torizados, vão ainda fazer a ven-
da de passaportes. Para ingres-
sos de estudantes, a venda acon-
tece na Arap e na sede da
UEA. Para os passaportes não
há meia entrada, apenas ingres-
sos avulsos. Por enquanto, a
venda de passaportes, à vista,
está acontecendo na Arap. Se-
guem valores do 1º lote de in-
gressos e passaportes

Passaportes a vista: 120,00
Passaportes em 3x: 130,00

ESTUDANTES

PROGRAMAÇÃO DA
40ª EXPOARAXÁ

JULGAMENTOS:
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Santa Casa de Araxá comemora
credenciamento para Residência em Clinica Médica

A manhã do dia 28
de fevereiro,este ano,
inicio de carnaval para
muitos, em Araxá, es-
pecialmente para a área
da saúde teve um mar-
co bastante diferencia-
do de comemoração. A
Santa Casa de Araxáfoi
credenciada pela Co-
missão Nacional de
Residencia Médica, ór-
gão do Ministério da
Educação e Cultura,
com 02 vagas na área
de Clinica Médica por
ser a base de todas as
outras clinicas, com ini-
cio previsto para abril
deste ano.  A Residên-
cia Médica é uma mo-
dalidade de ensino de
Pós Graduação destina-
da aos médicos, sob
forma de Curso de Es-
pecialização nas insti-
tuições de saúde, com
a orientação de profis-
sionais médicos de ele-
vada qualificação ética
e profissional. Para
chegara esta conquista
foram mais de 6 meses
de preparação e ade-
quação em seu sistema
de atendimento quando
de comum acordo, pro-
vedoria tendo à frente
Kleber Pereira Valeria-
no, , direção clinica
com Dr. João Batista
Arantes, diretoria Admi-
nistrativa com Adair Sil-

va e diretoria de projetos
sob o comando de Elione
Pinheiro e o  município,
através do aval do Dr. Jeo-
vá se propuseram a cum-
prir todos os requisitos ne-
cessários à qualificação.
Exatamenteno dia 13 de
fevereiro próximo passa-
do o MEC  outorgou à
Santa Casa o credencia-
mento tão esperado. São
apenas 02 vagas inicial-
mente mas além do que
elas representam a mais
no atendimento para a ins-
tituição elas são a prova
da melhoria com o con-
trole de qualidade presta-
do e acima de tudo de-
monstra a qualificação
dos profissionais que atu-
am na Santa Casa de Ara-
xá. Alem disso, diante da
estrutura encontrada pela
auditoria do MEC, a San-
ta Casa já tem aval para
montarum processo que
permitirá mais  2 vagas

para cirurgia e ginecolo-
gia/obstetrícia.

Outra conquista recen-
te que trará mais reforço
ao atendimento foi o con-
vênio firmado com a UNI-
PAC de Araguari, que abre
5 vagas para estagiários
que fizerem sua opção de
estágio por Araxá entre as
3 opçõesexistentes que in-
cluem também Frutal e
Araguari.Todos unidos
pela saúde em Araxá. A
importância desta con-
quista pode ser medida
pelas pessoas que se fize-
ram presentes demons-
trando seu interesse pela
saúde em Araxá. Além da
representatividade da im-
prensa local e regional de
todos os seguimentos ano-
tamos: o prefeito de Araxá
Dr. Jeová Moreira da Cos-
ta, a vice prefeita Edna de
Castro, o empresário Ri-
cardo Zema, Fausto de
Ávila, Márcio Farid presi-

dente da ACIA, Elias Pe-
dro do Conselho Munici-
pal de Saúde, Alex Ribei-
ro,  Olavo Drummond Fi-
lho, o empresário Enio
Braga de Araujo,o Capitão
Campos da PM,os verea-
dores Sargento Amilton,
José Maria Lemos Jr, Mar-
cilio de Faria, o secretário
de Desenvolvimento Hu-
mano José Domingos Vaz,
Adolfo José do Nascimen-
to, Jorge Antonio Rios, en-
tre outros.

 Com a apresentação de
Washington Silva foram
sendo chamados os anfitri-
ões do evento,Kleber Perei-
ra Valeriano   provedor da
Santa Casa, o Dr. João Ba-
tista Arantes diretor técni-
co e clinico, os conselhei-
ros Ricardo Zema e Faus-
to de Ávila, Antonio No-
gueira da mesa administra-
tiva, Adair Silva Diretor
administrativo financeiro, e
a Diretora assistencial Ana
Paula.Antes de dar a pala-
vra ao provedor, foi anun-
ciada uma outra boa notí-
cia para acompanhar aquele
momento tão importante
para a saúde em Araxá. O
prefeito Dr. Jeová Moreira
da Costa assinou o repasse
de R$3 milhões de reais à
Santa Casa, fazendo no ato
a entrega do cheque de
R$1 milhão e comprome-
tendo-se a repassar o res-
tante nos próximos 60 dias
recebendo o aplauso de to-
dos os presentes.

Tomando a palavra
Kleber agradeceu a presen-
ça de todos,ressaltou a im-
portância do repasse da
Prefeitura e convidou o
Dr. João Batista Arantes,
diretor clínico para falar
sobre o motivo daquela
reunião tão importante. O
Dr. João Batista Arantes
abriu a conversa dizendo:
“ a conquista da Resi-
dência Médica para a
Santa Casa de Araxá é
um divisor de águas sig-
nificativo para esta Ins-
tituição secular respeita-
da por seu trabalho na
cidade”...disse que real-
mente a Santa Casa preci-
sar contar com a ajuda de
todos explicando que para
cada R$1,00 gasto é rece-
bido R$0,57 centavos do
SUS, o que torna a insti-
tuição constantemente de-

fasada e carente de bus-
car recursos para sua
manutenção e expansão.
Sobre a Residência médi-
ca, deixou bem claro que
essas duas vagas repre-
sentam apenas o começo
de um tempo onde foi in-
vestido muito na melho-
ria da qualidade para me-
recer as oportunidades
que virão em contra par-
tida. Conquistas de médio
e longo prazo cujo objeti-
vo caminha para um Hos-
pital de ensino. Reforçou
a necessidade de continu-
ar contando com a ajuda
de todos indistintamente
para que a Santa Casa pos-
sa manter, aprimorar e ex-
pandir cada vez mais sua
forma de atendimento fa-
zendo justiça ao quadro de
profissionais que possui
hoje em seu quadro.

Com a palavra o prefeito de Araxá, Dr. Jeová
Moreira da Costa, agradeceu a presença de todos
que ali se encontravam para prestigiar e referendar
um momento tão importante ehistórico para a saú-
de em Araxá. Ressaltou a confiança depositada no
Dr. João Batista Arantes amigo de longa data e com
ele desde o primeiro mandato e cujas ações junta-
mente com toda a equipe de trabalho demonstram
que ele estava certo na escolha. Falou de sua preo-
cupação em atender a saúde de forma integrada atu-
ando no setor de educação, desenvolvimento hu-
mano e saúde buscando propiciar o bem estar do
individuo como um todo. Agradeceu de forma mui-
to especial a presença da imprensa nominando um a
um dos representantes, dizendo que a presença de
cada um mostrava o interesse e a preocupação com
a  Saúde em Araxá. (D. A. Guimarães)

encerrou o encontro
PREFEITO


