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Minero Metalúrgica Sabinópolis 
Ltda, por determinação do Conselho 
Estadual de Política Ambiental - 
COPAM, torna público que solicitou, 
através do Processo  
nº 26466/2011/001/2013, renovação 
da Licença de Operação de Pesquisa 
Mineral LOPM 002/3013, para lavra 
a céu aberto sem tratamento ou com 
tratamento a seco minério de ferro 
para pesquisa mineral e 
posto de abastecimento.

Alunos de 
Guanhães vão 
participar da 
Olimpíada  
de Língua  

Portuguesa
Termina no dia 8 de agos-

to, o prazo para que os pro-
fessores que escreveram suas 
escolas na 5ª edição da Olim-
píada de Língua Portuguesa, 
realizem as oficinas de pro-
dução de texto com os estu-
dantes. O trabalho vencedor 
de cada escola deve ser en-
viado para o site do concurso 
até o dia 19 agosto pelo en-
dereço www.escrevendoofu-
turo.org.br/concurso.

Nesta edição, 25 muni-
cípios da região vão partici-
par do concurso entre eles 
Guanhães, que neste ano, 
com 34 inscrições, vai ser 
representada por alunos e 
21 professores das Escolas 
Estaduais: Alberto Caldei-
ra, Fazenda São Sebastião, 
Odilon Behrens, Otávio 
Nunes Leite, Senador Fran-
cisco Nunes Coelho, e das 
Escolas Municipais: Dr. Luiz 
de Brito, Luiz Leite, Maria 
Jovelina Pereira, Padre José 
Augusto de Oliveira e Pio 
Nunes Coelho.

Além de Guanhães tam-
bém vão participar da Olim-
píada escolas dos seguintes 
municípios da região: Água 
Boa, Carmésia, Conceição 
do Mato Dentro, Coroaci, 
Divinolândia de Minas, Do-
res de Guanhães, Nacip Ray-
dan, Rio Vermelho, São José 
do Jacuri, São Pedro do Sua-
çuí, Sardoá, Senhora do Por-
to, Materlândia, Virginópolis, 
Coluna, Dom Joaquim, Gon-
zaga, José Raydan, Peçanha, 
Paulistas, Sabinópolis, San-
ta Efigênia de Minas, Santa 
Maria do Suaçuí, São João 
Evangelista e São Sebastião 
do Maranhão.

Sobre a Olimpíada 

A Olimpíada de Língua 
Portuguesa Escrevendo o 
Futuro é um concurso de 
produção de textos para alu-
nos de escolas públicas de 
todo o país, do 5º ano do En-
sino Fundamental ao 3º ano 
do Ensino Médio. A cerimô-
nia de premiação acontece 
no dia 06 de dezembro, em 
Brasília (DF), quando serão 
conhecidos os 20 ganhado-
res, cinco de cada categoria.
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Espetáculo musical, que narra a jornada de um simpático  
jacaré, foi apresentado a alunos da rede municipal de ensino

Para cantar até debaixo 
d’água: Projeto Circuito 

Aquático chega a Guanhães 
Guanhães recebeu no 

dia 8 de julho, o Circuito 
Aquático.  O projeto, apre-
sentado pela cantora e 
compositora Ana Cristina, 
circula por várias cidades 
mineiras com realização de 
espetáculo em palcos aber-
tos e doação de livros com 
áudio livro, destinados a bi-
bliotecas, creches, escolas 
infantis e especiais.

Realizado por meio da Lei 
Rouanet, do Ministério da 
Cultura, o projeto tem o pa-
trocínio da Cenibra e de pes-
soas físicas que colaboram 
para a sua realização. Um 
dos objetivos é usar as artes 
em prol da conscientização 
sobre elementos e animais, 
associando a cultura à pre-
servação do meio-ambiente.

Em Guanhães o evento 
lotou a Avenida Alberto Cal-
deira e contagiou não só a 
criançada, mas também os 
adultos que lá estavam. 

O espetáculo teve como 
pano de fundo o primeiro 
livro “Aquático”, lançado 

pela compositora, escritora 
e publicitária Ana Cristina, 
criado em torno da ideia do 
CD, e que canta a água e 
seres que dela dependem. 
A história tem como pro-
tagonista Jabá, um jacaré 

solitário que parte de sua 
lagoa poluída em busca de 
água limpa e amigos.

Uma história que percorre 
águas doces e salgadas e en-
contra pelo caminho um mon-
te de animaizinhos que, cada 

um com suas necessidades e 
mundos particulares, ajudam 
a alertar as crianças para a 
necessidade de cuidar desse 
ouro branco chamado água.

O Projeto em Guanhães reu-
niu alunos de todas as escolas 

da rede municipal e da Escola 
Estadual Padre Café e contou 
com a parceria da secretaria 
municipal de ensino, responsá-
vel pela infraestrutura básica e 
a organização do evento junto 
às redes de ensino.

FOTOS STELA NATALIE

O Projeto foi apresentado 
pela cantora e compositora 
Ana Cristina, e teve como 
pano de fundo seu primeiro 
livro “Aquático”

O espetáculo encantou 
alunos da rede de  

ensino municipal que 
mergulharam de cabeça 

no mundo das águas 

A Escola Estadual Odilon Behrens vem recebendo desde o dia 30 de abril, 
oficinas do Grupo de Teatro MST (Movimento dos Sem Teatro) de Guanhães.

A ação é uma parceria entre a Associação Cultural Vida Nossa e os Pro-
jetos MST na Comunidade e Escola Aberta do Odilon Behrens. A iniciativa 
partiu do 5º Oficinão de Teatro realizado na escola no dia 16 de abril.

De acordo com o coordenador do MST, Betto Guimarães, até o momen-
to, 64 pessoas já passaram pelo projeto. A Oficina oferece exercícios cênicos e 
físicos, técnicas de interpretação corporal e técnicas básicas de apresentação.

“A Oficina é ótima para quem tem vontade se ser atriz ou ator, ofere-
ce muita coisa boa, até mesmo para quem quer apenas perder a vergo-
nha de se expressar”, explicou Betto.

Os interessados em participar precisam ter idade mínima de 12 anos, 
e procurar a Escola sempre aos sábados a partir das 16hs, vestindo rou-
pas leves e adequadas para exercícios, que permitam movimentos. Não 
é preciso ir munido de documento, no momento da chegada será assi-
nada apenas uma lista de presença.

A Oficina de Teatro, que completa 15 anos em 2016, será realizada 
na Escola Odilon Bherens até o fim do ano, e para a comemoração da 
data, no final do ano, um espetáculo de montagem cênica será apresen-
tado com os alunos da oficina. 

Mais de 60 alunos já passaram  
pela Oficina de Teatro do MST  

na escola Odilon Behrens
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Pré-candidatos de Gua-
nhães e outras duas cidades 
que compõem a 121ª Zona 
Eleitoral de Guanhães, Se-
nhora do Porto e Dores de 
Guanhães, e também re-
presentantes de partidos 
políticos participaram na 
manhã do dia 20 de julho, 
na Câmara Municipal de 
Guanhães, de um encontro 
sobre as diretrizes gerais das 
Eleições 2016.

O encontro, com um 
quórum pequeno, foi rea-
lizado pela Juíza Eleitoral 
Dra. Patrícia de Santana 
Napoleão e também pelas 
servidoras do Cartório Elei-
toral da 121ª Zona Eleitoral 
de Guanhães: Ana Adélia 
Moreira Soares e as auxilia-
res de cartório, Ioná Braga 
de Castro Pereira e Sarah 
Salvador Pereira Braga.

serão financiadas exclusiva-
mente por doações de pes-
soas físicas e pelos recursos 
do Fundo Partidário.

Dra. Patrícia, que desde 
abril é responsável pela Jus-
tiça Eleitoral em Guanhães, 
deixou claro que é preciso fi-
car atento às novas regras das 
Eleições Municipais de 2016, 
que trazem algumas novida-
des e mudanças para o pleito 
deste ano. Uma cartilha con-
tendo as diretrizes gerais foi 
entregue aos presentes. 

Por causa do movimento 
intenso que a Justiça Elei-
toral promoverá a partir de 
agora, o Cartório funciona-
rá em regime de plantão a 
partir de 11/08/16, das 12h 
às 19h ininterruptamente 
inclusive aos sábados, do-
mingos e feriados, até a di-
plomação dos eleitos.

Durante o encontro foi 
esclarecido aos presentes so-
bre registro de candidaturas, 
convenções, propaganda 
eleitoral, prestação de contas 
e outros informes importan-
tes para o bom andamento 
do processo eleitoral, desde 
a elaboração do Demonstra-
tivo de Regularidade de Atos 
Partidários (Drap) até a pos-
sibilidade de impugnação.

Devido aos prazos curtos, 
ressalvas importantes foram 
feitas principalmente ao que 
se refere ao registro de can-

didatura, a orientação é não 
deixar para a última hora. 
Vale lembrar que as conven-
ções partidárias começam 
no dia 20 de julho e seguem 
até o dia 5 de agosto. Depois 
de cada reunião de oficiali-
zação de candidatura, as le-
gendas e coligações têm até 
24 horas para enviar cópias 
da ata ao Cartório Eleitoral. 
O prazo para registro das 
candidaturas termina às 19h 
do dia 15 de agosto.

 Outra ressalva feita foi a 
respeito da propaganda eleito-

ral, assunto que foi motivo de 
dúvidas por parte de alguns 
dos presentes. Segundo infor-
mações da chefe do cartório, 
Ana Adélia, as maiores multas 
na comarca durante as elei-
ções municipais são relaciona-
das à propaganda eleitoral.

A prestação de contas foi 
outro tema bastante debati-
do, já que agora, entre ou-
tras regras, está proibido o 
financiamento eleitoral por 
pessoas jurídicas. Na práti-
ca, isso significa que as cam-
panhas eleitorais deste ano 

Diretrizes gerais são apresentadas  
a pré-candidatos de Guanhães,  

Senhora do Porto e Dores de Guanhães

ELEIÇÕES 2016

Encontro aconteceu na Câmara e foi  
realizado pela juíza eleitoral Dra. Patrícia  

e pelas integrantes do Cartório  
Eleitoral /121ª Zona Eleitoral de Guanhães

Definido pelo TSE: Candidatos à  
Prefeitura de Guanhães poderão gastar 

até R$ 198,4 mil em campanhas

Mais de 33.000 eleitores 
da 121ª Zona Eleitoral de 

Guanhães estão aptos  
a votar em outubro O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) divulgou 
no dia 20 de julho, as lis-
tas com os limites de gas-
tos para as campanhas a 
prefeito e vereador em 
todo país. Neste ano, por 
mudanças na Lei Eleito-
ral, haverá um teto fixo 
que não poderá ser ultra-
passado pelos candidatos. 

Em Guanhães, os 
candidatos à Prefeitura 
poderão investir até R$ 
198.467,67, enquanto os 
concorrentes por uma 
cadeira no legislativo po-
derão ir até R$ 10.803,91. 

 Nas duas outras ci-
dades que compõem 
a 121ª Zona Eleitoral 
de Guanhães, Dores de 
Guanhães e Senhora do 
Porto, o valor máximo 
de investimento é o mes-
mo R$ 108.039,06. Já os 
postulantes a uma vaga 
na Câmara poderão 
gastar a mesma quantia 
dos candidatos em Gua-
nhães, R$ 10.803,91.

Os valores foram cal-

de 2016. Também foi 
acrescido um índice de 
INPC de pouco mais de 
8% (de outubro de 2015 
a junho de 2016). As al-
terações obedecem à Lei 
13.165/2015 (Reforma 
Eleitoral 2015).

Limites para  
contratação  
de pessoal

A Reforma Eleitoral 
2015 também estipu-
lou limites quantitativos 
para a contratação di-
reta ou terceirizada de 
pessoal para prestação 
de serviços referentes a 
atividades de militância 
e mobilização de rua nas 
campanhas eleitorais, 
em consonância com o 
art. 36 da Resolução TSE 
nº 23.463/1995.

Em Guanhães, a 
quantidade limite de 
contração para o cargo 
de prefeito é de 247, já 
para o cargo de verea-
dor é de 124.

culados a partir da divulga-
ção dos gastos de campanha 
nas últimas eleições muni-
cipais. O TSE identificou 
a maior arrecadação para 
prefeito e vereador em cada 
cidade e estabeleceu como 
limite 70% desse montante. 

A esse valor, foi acresci-
do o índice de 33,76%, re-
ferentes ao Índice Nacional 
de Preços ao Consumidos 
(INPC), calculado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), entre 
outubro de 2012 e junho 

Faltando menos de 90 
dias para Eleições 2016 e 
segundo dados do TSE, 
ao todo, 33.130 eleitores 
da 121ª Zona Eleitoral de 
Guanhães estão aptos a 
votar em outubro.

Desse total, 24.680 são 
eleitores de Guanhães, 
5.140 de Dores de Gua-
nhães e 3.310 de Senho-
ra do Porto. Se compa-

rada as últimas eleições 
municipais, em 2012, são 
2.038 eleitores a mais.

 Segundo informações 
obtidas no Cartório Elei-
toral de Guanhães, só de 
janeiro a maio deste ano, 
1.007 pessoas se alista-
ram nas três cidades que 
compõe a zona eleitoral 
e irão participar das elei-
ções municipais. 

Concorrentes 
por uma  

cadeira no  
legislativo  
poderão  

investir até
R$10.803,91

REPRODUÇÃO/INTERNET
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Número de casos de  
pneumonia preocupa  
população guanhanense
Especialista fala sobre a doença e dá dicas de prevenção

A queda das tempera-
turas durante o inverno 
favorece a ocorrência de 
doenças respiratórias, devi-
do à grande proliferação de 
vírus e bactérias.

A pneumonia é uma 
dessas doenças, e está atin-
gindo inúmeras pessoas em 
Guanhães.

De acordo com o setor 
de Vigilância Epidemioló-
gica, do início de 2016 até 
o momento cinco pessoas 
morreram na cidade após 
serem internadas com a 
doença. O número corres-
ponde ao total de óbitos em 
todo o ano passado.

Sobre a Pneumonia 

Segundo a médica Dra 
Lorenza Magnago, a pneu-
monia, que é uma doença in-

fecciosa aguda que compro-
mete os pulmões, é a maior 
responsável pelas mortes de 
crianças menores de 5 anos: 
mais de 1 milhão em todo 
o mundo, e no Brasil repre-
senta a 3ª causa de morte, 
atrás somente do AVC e in-
farto. Ela pode ser causada 
por vários microorganismos 
diferentes, incluindo vírus, 
bactérias ou fungos. 

“A população mais vul-
nerável a essa doença são 
crianças, idosos, fumantes, 
alcoólatras e os imudepri-
midos, portanto, com esse 
público os cuidados também 
precisam ser maiores”, afir-
mou Lorenza.

Confira todas as infor-
mações sobre a doença, 
fornecidas pela profissio-
nal da saúde, Dra Lorenza 
Magnago:

Prevenção 

• Evitar fumar e ingerir bebidas alcoólicas;
• Manter bons hábitos alimentares e hidratação diária;
• Manter hábitos de higiene, como por exemplo, lavar bem as mãos durante o dia,  
    principalmente antes das refeições e após ir ao banheiro ou ao sair de locais públicos;
• Manter o cartão de vacinação em dia; 
• Evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura.

Principais Sintomas

• Tosse seca ou com  
    expectoração de muco  
    de cor amarelada;
• Febre alta
• Dor torácica e em  
    alguns casos em  
    todo o corpo;
• Dificuldades  
    respiratórias;
• Falta de apetite.

Diagnóstico

O diagnóstico da pneumonia é baseado nos sintomas e na 
radiografia do tórax, a qual deve ser realizada em todos os 
casos com suspeita. Exames de sangue têm papel secundário, 
auxiliando apenas para definir gravidade ou complicações.

Tratamento

O tratamento é baseado em antibióticos, que devem ser 
prescritos por um médico, e também medicamentos para 
alívio dos sintomas.

REPRODUÇÃO/INTERNET

Pets em risco: Veterinário alerta sobre doenças 
transmitidas por carrapatos em Guanhães  

A erliquiose e a babesio-
se mais conhecidas como 
doenças do carrapato, tem 
atingindo inúmeros cães em 
Guanhães e preocupando os 
proprietários. As duas enfer-
midades são mais comuns 
no verão, quando a prolife-
ração do carrapato marrom 
- o transmissor - é maior, po-
rém, na região ela também 
acontece no inverno, e por 
isso tem infectado de manei-
ra assustadora os animais. 

De acordo com o vete-
rinário que atua na cidade, 

Simão Barroso Faria, ape-
sar de possuir tratamento e 
cura, os sintomas causados 
pelas duas doenças podem 
levar à morte. Como foi o 
caso da cadelinha da empre-
sária Lillyan Gonçalves. 

“Minha cadela morreu 
com a doença. Uma semana 
antes, começamos a notar ela 
triste. Não queria comer. Ela 
chegou a ficar internada, mas 
não resistiu”, contou.  Lillyan 
compartilhou que sabia que 
a doença era comum em 
Guanhães, mas achava que 

atingia somente os cães que 
moram em fazendas/sítios. 

Sintomas e prevenção

Dr. Simão explica que a 
babesiose é causada por um 
protozoário que age sobre 
os glóbulos vermelhos, en-
quanto a erliquiose é cau-
sada por uma bactéria 
que ataca os glóbulos 
brancos do sangue.  

Segundo o espe-
cialista, os sintomas 
das duas doenças 
são bastante pare-
cidos e os mais co-
muns são prostração 
e desânimo, porém as 
enfermidades geram fra-
queza, febre e perda de 
apetite, o que pode levar à 
anemia, que é a principal 
causa de morte.

Ainda segundo o ve-
terinário, as duas doen-
ças têm tratamento e 
podem ser cura-
das, contudo, a 
prevenção é ainda 
o melhor caminho. 
“Não há vacina 
para as doenças. 
Manter o controle 
do ambiente e o 
animal longe dos 

carrapatos é sem dúvidas a 
melhor opção. Também é 
recomendado levá-lo regu-
larmente ao veterinário para 
um check up”, alertou. 

FOTOS: REPRODUÇÃO/INTERNET
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Proteção ao Parque 
Serra da Candonga

 IEF Guanhães realiza Ação Comunitária 
Ambiental Previncêndio em  
comunidades da zona rural 

Nos dias 14 e 15 de julho, 
sob a coordenação do Par-
que Estadual Serra da Can-
donga, foi realizada uma 
ACAP - Ação Comunitária 
Ambiental Previncêndio, 
atividade educativa e de 
conscientização, em duas 
comunidades da zona rural 
de Guanhães. 

A ação, promovida pelo 
IEF Guanhães em parceria 
com o Força Tarefa Previn-
cêndio (Belo Horizonte), 

Ecosan Engenharia e Secre-
taria Municipal de Meio Am-
biente de Guanhães, foi rea-
lizada nas comunidades da 
Barreira e Ponte Alta; essas 
foram escolhidas por faze-
rem parte da zona de amor-
tecimento do PESC.

Segundo informações de 
um dos monitores do Parque, 
Welbert Costa, o objetivo da 
ACAP é proporcionar mais 
proximidade dos órgãos pú-
blicos junto às comunidades 

para que possam ser parcei-
ros na prevenção do incên-
dio e dar mais agilidade na 
comunicação e no aciona-
mento da brigada caso haja 
alguma ocorrência. 

Durante a ação, foram 
distribuídos panfletos alusi-
vos ao tema, adesivos com 
telefones para acionamento, 
realização da vacinação am-
biental, entre outras ativida-
des. Ainda segundo Welbert, 
a ACAP ocorre em todo 

estado, no período em que 
antecede à seca, nas cidades 
que possuem Unidades de 
Conservação. 

Proteção ao Parque

Um dos principais mo-

tivos que levou ao reforço 
das campanhas do IEF nas 
escolas e também na rea-
lização da ACAP é devido 
ao incêndio que ocorreu no 
entorno do Parque nos dois 
últimos anos e que queimou 
quase 2 mil hectares.

Uma demonstração utilizando  
uma maquete foi realizada para 
mostrar os impactos das queimadas 
sobre o meio ambiente

PESCANDONGA

Temporada de pipas acende alerta sobre  
acidentes e problemas na rede elétrica

Julho é o mês de férias 
escolares e da tempora-
da dos ventos. A combi-
nação agrada crianças e 
adolescentes, que apro-
veitam para soltar pipas. 
Mas o que é uma simples 
diversão pode causar aci-
dentes graves e proble-
mas no fornecimento de 
energia elétrica.

Só no mês de julho, a 
reportagem da Folha se 
deparou três vezes com 
linhas de papagaios caí-
das em locais inapropria-
dos. Uma delas aconte-
ceu dentro da empresa, 
quando os funcionários 
encontraram uma linha 

de papagaio com cerol, ca-
ída na área externa. 

Ainda nas imediações da 
empresa, outro papagaio foi 
encontrado também com 
um restante de linha con-
tendo cerol. E uma terceira 
linha, aparentemente não 
cortante, foi flagrada pela 
reportagem da Folha, presa 
em uma das árvores da Pra-
ça Néria Coelho Guimarães.

Acidente em  
Guanhães

No fim da tarde de do-
mingo (24), uma mulher 
grávida foi atingida por uma 
linha de cerol, enquanto 

andava de moto na garupa 
de seu marido. O acidente 
aconteceu na Avenida Mil-
ton Campos, próximo a en-
trada para o Paquetá. 

A vítima, Edilene Estevão, 
teve um corte profundo no 
rosto, e por pouco não se 
feriu mais gravemente. “Fui 
atingida na região do nariz. O 
médico me disse que o cor-
te foi profundo, e se a linha 
tivesse atingido minha tra-
quéia da maneira que atingiu 
meu rosto, eu teria morrido 
na hora. Por pouco também 
não fiquei cega. Precisei levar 
sete pontos”, compartilhou. 

Apesar do susto, a gua-
nhanense passa bem e espe-
ra que acidente como este 
não se repita mais na cidade.

Riscos

Sabendo dos riscos, a re-
portagem da Folha entrou 
em contato com a Polícia 
Militar que alertou que é 
proibido o uso de pipas com 
linha cortante em áreas pú-
blicas e comuns em todo o 
território do Estado de Mi-
nas Gerais (Lei estadual n° 
14349/2002, artigo 1°).

Segundo a Polícia Mili-
tar de Guanhães, em casos 
como o da Edilene, o autor 
seria identificado e poderia 
responder por lesão corpo-
ral, podendo pegar de 1 a 5 
anos de reclusão, de acor-
do com o art. 129 da Lei 
10.017/98.

Se o autor for menor, seus 
responsáveis são quem res-
pondem perante a justiça.

Dicas da Polícia Militar sobre  
os cuidados que se deve ter  
ao soltar pipas/papagaios:

• Jamais utilize na linha o cerol (mistura 
de cola com caco de vidro) para empinar 
papagaios ou pipas;

• Não empine papagaios ou pipas em cima 
de lajes ou telhados. O risco de acidente por 
queda é muito grande;

• Evite fazer papagaios ou pipas com papel 
laminado;

• Evite brincar perto de antenas, fios 
elétricos ou cabos elétricos. Prefira locais 
abertos, como praças e parques. O risco  
de choque é muito grande;

• Tenha mais atenção com ruas e lugares 
movimentados, porque no momento de 
empinar pipas ou papagaios, só olhamos  
para o alto e por isso, corremos o 
risco de acidentes;

• Tenha atenção especial com os 
motociclistas e ciclistas, a linha 
pode ser perigosa para eles;

• Se a pipa enroscar em 
fios, não tente tirá-la. É 
melhor fazer outra. Nunca use 
canos, vergalhões ou bambus. 
Eles podem se transformar em 
condutores de eletricidade e você 
corre o risco de tomar um 
choque. Ao correr atrás 
das pipas, muito 
cuidado com o 
trânsito.
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1º lugar geral: Team Alexandre Xuxa  
conquista o tri campeonato na V Copa  

do Mundo Interclubes de Jiu-Jitsu
Na bagagem, 71 medalhas, entre elas 31 de ouro;  

a competição aconteceu em Vespasiano/MG
O Team Alexandre Xuxa/

Guanhães, mais uma vez 
mostrou que merece ser 
campeão, ao conquistar no 
domingo (31), o tricampeo-
nato na V Copa do Mundo 
Interclubes de Jiu Jitsu, re-
alizado em Vespasiano/MG.

Com tanta disciplina, de-
terminação e treino, não 
poderia ser diferente: 77 alu-
nos-atletas da equipe com-
petiram, de criança a adulto, 
da faixa branca a roxa, e na 
bagagem trouxeram 71 me-
dalhas: 31 de ouro, 24 de 
prata e 16 de bronze.

A equipe que ficou em 1º 
lugar geral, deixou para trás 71 
academias não só de Minas, 
mas também de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo 
e Bahia, já os atletas se destaca-

ram entre os mais de 860 que 
participaram da competição.

O Team agradece apoio 
da Prefeitura Municipal jun-
to aos alunos do Projeto Ven-
cer, e ainda aos apoiadores: 
Folha FM, GHNET, Super-
mercado 3 Irmãos, SICOOB 
Credicem, CTE e CVG.

1ª edição da Corrida Águia Run é sucesso de público
Na tarde de sábado (2), 

foi realizada em Guanhães 
a Águia Run, a 1ª Corrida 
de Rua da cidade organi-
zada pela Equipe Águia e 
seus parceiros.

A competição contou 
com a participação de mais 
de 100 corredores de Gua-
nhães e outras cidades de 
Minas, que deram a larga-
da às 16h rumo aos 5 km 
– percorridos da Praça JK 
com retorno à entrada do 
Bairro Bela Vista.

A premiação aconteceu 
logo após a corrida. Todos 
os candidatos ganharam 
medalhas de participação. 
Os atletas que conquistaram 
1º, 2º e 3º lugar geral foram 
premiados com uma quan-
tia em dinheiro. Os atletas 
moradores de Guanhães 
que conquistaram 1º, 2º e 
3º lugares, levaram troféu e 
brindes; e os que conquista-
ram 1º, 2º e 3º lugar por ca-
tegoria, além da medalha, 
também ganharam troféu.

Na classificação geral 
masculina, Hudson Charles 
Nascimento, de Itabira con-
quistou o 1º lugar; Artênio De 
Souza Gomes, de Carmésia, 
o 2º lugar; e Walmir Santos 
De Andrade, da cidade de 
Diamantina, o 3º lugar geral.

Na equipe feminina, 
Adriana de Souza Leite Pau-
la também de Diamantina 
conquistou o 1º lugar geral; a 
guanhanense Poliana Ayres 
De Miranda, o 2º lugar geral 
e a atleta Silvania Maria De 
Melo Ferreira, da cidade de 
Betim o 3º lugar geral.

Entre os atletas morado-
res de Guanhães, na equipe 
masculina, o 1º lugar ficou 
com Milson Dener Pereira, o 
2º, com Arnaldo Fideles e o 
3º com Valdivino Gonçalves.

Na equipe feminina, en-
tre as atletas moradoras de 
Guanhães, o 1º lugar ficou 
com a Natália de Souza, o 
2º lugar com Nilma Batista 
Barbosa e o 3º lugar com 
Elaine Miranda.

Classificação geral: 
1º lugar  
Team Alexandre Xuxa
2º lugar  
Leão Dourado
3º lugar  
Pascoal Junior JJ
4º lugar  
Tatame do Bem
5º lugar  
Caveirinha Family

Mais de 70 atletas do Team Alexandre Xuxa competiram 

DIVULGAÇÃO

Em um percurso de 5 km, os atletas saíram da Praça JK e retornaram na entrada do Bairro Bela Vista
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