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PM realiza ciclos de palestras orientando
alunos sobre o uso de pipas em Guanhães
Nos dias 10 e 11 do mês de
agosto, a PMMG realizou
um ciclo de palestras educativas nas escolas da rede
estadual do município de
Guanhães. As crianças assistiram vídeos educativos
e receberam a visita do PM
AMIGO Legal.
O objetivo, segundo a
Corporação, foi conscientizar as crianças sobre os
riscos que podem ser causados pela prática de empinar
pipas em via pública; uma
linha de pipa com cerol se
transforma em uma verdadeira navalha, representando risco de acidente a
motociclistas, ciclistas, pedestres e à própria pessoa.
A palestra contou com

a participação de aproximadamente 830 crianças e
adolescentes, na faixa etária
de 06 anos a 15 anos de idade.
O uso do cerol é considerado crime penal capitulado
nos artigos 129, 132 e 278
do Código Penal Brasileiro,
além do artigo 37 da Lei das
Contravenções Penais.
Em caso do uso do cerol
por crianças ou adolescentes, estes podem ser apreendidos e encaminhados às
autoridades competentes.
Já o adulto que fizer uso do
cerol será conduzido, junto
ao material, até a autoridade judiciária, podendo até
mesmo ser preso.
A PMMG recomenda que

FOTO: POLÍCIA MILITAR

A ação faz parte do Projeto Escolha Certa

As palestras alertaram sobre o perigo causado pelo cerol

a prática de soltar pipa seja
realizada em locais onde
não haja rede elétrica, nem

vias de tráfego. A população pode denunciar o uso
ilegal do cerol por meio do

APAE Guanhães celebra
“Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla”
com programação especial
Com o tema: “Pessoa
com deficiência: direitos, necessidades e realizações” foi realizada em
Guanhães a “Semana
Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e
Múltipla”.
A campanha acontece anualmente entre os
dias 21 a 28 de agosto, e
em mais um ano, a Apae
Guanhães realizou um
programação
especial,
com apresentação de vídeo com o presidente da
federação estadual das
Apaes, Dr Eduardo Barbosa, palestra ministrada
pela assistente social do
INSS, Angelita Rangel,
sobre BPC (benefício de
prestação continuada) e
seu atual contexto.
O evento contou também com debate sobre
o tema deste ano, apresentação de uma peça
de teatro realizada pelos
professores, sessão cívica
e apresentação do coral com todos os alunos
e funcionários da Apae-Guanhães. A programação terminou no sábado
(26) com super gincana

telefone 190.

Com informações PM

FOTO: UP IMAGENS AÉREAS

Guanhães

204 alunos se classificam para
a 2ª fase da OBMEP 2017
Provas estão marcadas para o dia 16 de setembro
que contou com a participação da família, alunos e
funcionários.
Luta/Inclusão

Segundo a Federação
Nacional das Apaes (Fenapaes), o objetivo dessa
Semana é quebrar tabus
e vencer as barreiras da
desigualdade, lutando
pelos direitos das pessoas com deficiência, que
têm a necessidade de
apoio em diversas áreas, para que a inclusão
se torne efetiva e as pessoas com deficiência se
tornem mais preparadas
e amparadas diante das
dificuldades da vida.

Foi divulgada no dia 11
de agosto, na página da
Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP), a lista
de classificados para segunda fase, edição 2017.
Esta fase é caracterizada pela aplicação de prova discursiva, diferenciada por níveis (1, 2 e 3). A
prova é composta de seis
questões valendo até 20
pontos cada, totalizando.
Em Guanhães, ao todo,
204 alunos se classificaram.
As provas discursivas
estão agendadas para o
dia 16 de setembro, às
14h30, na E.E. Odilon
Behrens; elas terão duração de 3h e serão aplica-

Confira o número de classificados por
escola nos diferentes níveis:
Altivo Coelho: 31
Alberto Caldeira: 10
N. Senhora do Carmo: 10
Faz. São Sebastião: 14
Odilon Behrens: 62

das por fiscais selecionados
pela Coordenação Geral da
OBMEP.
Os alunos classificados
deverão apresentar-se, no
local, portando documento original de identidade
e o cartão informativo da
OBMEP. É recomendável
que o aluno se apresente no
centro de aplicação com,
pelo menos, trinta minutos

Otávio Nunes Leite: 10
Sen.Francisco N. Coelho: 43
Ten. José C. da Rocha: 10
Instituto Gammon: 14

de antecedência.
Vale lembrar que cada
escola deverá cadastrar
no site da OBMEP os professores dos alunos classificados. O prazo final é
até o dia 22 de setembro.
A divulgação da lista dos
premiados será feita pela
Coordenação Geral da
OBMEP no dia 22 de novembro.
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Guanhanense organiza
campanha em prol de sobrinho

Nicholas Pimenta de apenas 5 anos, foi diagnosticado
com cinco tumores nos pulmões

No início do mês de
agosto o guanhanense Diêgo Pimenta, que atualmente reside em Curitiba (PR),
começou a divulgar nas
redes sociais uma vaquinha
virtual criada por ele em
prol do seu sobrinho Nicholas Pimenta.
Nicholas é uma criança
linda de apenas cinco anos,
que logo cedo precisou ser
guerreiro para lutar contra
um câncer que acometeu o
seu rim direito. Após sete
meses de intensas sessões
de quimioterapia, radioterapia e por fim, a retirada
do órgão, o pequeno venceu a doença, e em março
deste ano estava considerado 100% curado pelos médicos.
Infelizmente, a felicidade da família de Nicholas
não durou por muito tempo. Em exames de rotina
realizados no mês de julho,
os médicos diagnosticaram
outros cinco tumores, agora nos pulmões: sendo qua-

tro no direito e um no esquerdo. Através da biópsia
foi detectado outro câncer,
uma metástase.
No mesmo procedimento Nicholas colocou o cateter e iniciou no dia 24 de
julho, um novo tratamento
de quimioterapia e radioterapia, e ainda há possibilidade de fazer outro processo cirúrgico. Esse tipo
de tratamento, segundo
Diego, será mais intenso e
agressivo.
O tratamento de Nicholas, que também está fazendo transfusão de sangue e
plaquetas, está sendo realizado nos Estados Unidos,
onde ele reside com seus
pais e sua irmã.
“Como a maioria sabe,
tratamento médico nos
EUA é muito caro, e como
é o segundo tratamento
dele, o custo está sendo
muito alto, sendo que não
foi finalizado o pagamento
nem do primeiro tratamento. Por esse motivo resolve-

mos pedir ajuda. Sabemos
e entendemos que a vida
não está fácil para ninguém. (...) Para aqueles que
não podem ajudar financeiramente, pedimos que,
independente de crença e
religião, inclua o Nicholas
em suas orações, pedindo
a Deus a sua cura”, disse o
guanhanense Diêgo em sua
postagem no site da vaquinha.
Quem puder ajudar Nicholas, pode contribuir por
meio da vaquinha online,
ou através de Depósito em
Conta, em nome de Diego
Pimenta Teixeira, que é tio
e padrinho do Nicholas.

Dados da Conta
Caixa Econômica Federal
Agência: 0373
Operação: 013
Conta Poupança:
00039181-7
CPF: 065.521.196-90

Arraiá Ato de Amor

A quadrilha com coreografia animada e divertida contagiou o público presente

a empresa Mob Ponto e
Santa Rita Gráfica e Papelaria, com o intuito de
arrecadar lacres para serem trocados por cadeiras de rodas em prol do
Hospital Regional Imaculada Conceição.

A cada 80 kg de lacres
é possível adquirir uma
cadeira de rodas. Até
o momento a Folha já
arrecadou cerca de 30
kg de lacre, portanto, a
Campanha continua e
conta com você!

FOTO: STELA NATALIE

A 2ª edição do Arraiá
Ato de Amor realizado
em prol da Associação
de mesmo nome foi um
sucesso e reuniu milhares de pessoas na Praça
JK durante os dias 04, 05
e 06 de agosto. O objetivo da festa beneficente
foi arrecadar fundos para
ajudar a bancar as ações
solidárias promovidas
pela entidade.
Além disso, o evento também foi parceiro
da Campanha Coração
de Lacre e arrecadou
um pet e meio de lacres
para a Campanha, o que
equivale a cerca de 5 mil
anéis de alumínio.
Vale lembrar que a
Campanha Coração de
Lacre é realizada pela Folha FM em parceria com

FOTO: POrtal i9 guanhães

2ª Edição reúne milhares de pessoas e arrecada lacres para a Campanha Coração de Lacre

A presidente da Associação Eliana Nunes e o diretor Jovane Alves
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Guanhanenses compartilham as
sensações de passar o primeiro
Dia dos Pais ao lado dos filhos
foto: ARQUIVO PESSOAL

Marcos passou o Dia dos Pais agarradinho com seu filho Davi

Lucimar ainda guarda o teste de gravidez da esposa na carteira

foto: ARQUIVO PESSOAL

tinha a paternidade como
uma certeza, o guanhanense Lucimar da Silva Bicalho,
30 anos, não estava planejando ter filhos, apesar de
sonhar em ser pai desde
criança. Isso porque, a esposa Viviane, não tinha a
intenção de ter mais filhos,
ela que já era mãe de três.
Mas para a surpresa do
casal, o baby já tinha sido
“encomendado” e o dia da
descoberta da gravidez foi
tão especial para o guanhanense, que ele o guarda no
coração e na carteira.
“Minha esposa nem sabe
disso, mas guardo o teste de
gravidez até hoje na carteira. Fiquei muito feliz nesse
dia. Sempre compreendi e
respeitei a escolha dela de
não querer ter mais filhos,
só que os planos de Deus
foram outros, para a minha
felicidade”, contou Lucimar
emocionado.
Ele ainda revelou: “minha vida toda sonhei em
ter uma família, em ter filhos que são meus e nunca
abandoná-los. Acho que
foto: ARQUIVO PESSOAL

Ser pai sempre foi o
grande sonho de Marcos
Wagner Nardy Aguiar, 31,
que teve a felicidade de
realizá-lo no dia 31 de maio
deste ano, quando nasceu o
pequeno Davi, fruto do seu
amor com a esposa Luana.
E como não poderia ser
diferente, a emoção tomou
conta na comemoração do
primeiro Dia dos Pais ao
lado do seu filho. “Ser pai é
a melhor sensação do mundo. Sem dúvidas a melhor
felicidade que já tive”, contou e ainda comentou que
passou o dia dedicado a ele
agarradinho com seu pequeno e ao lado do seu pai.
Marcos disse que está
aprendendo muito com a
nova missão, e que ainda
não conseguiu fazer tudo o
que queria, mas que está se
esforçando: “ainda não sou
aquele pai que troca fraldas
e dá banho, mas participo
de todos os momentos perto da minha esposa. Estou
me esforçando, em breve
estarei fera”, compartilhou.
Diferente de Marcos que

O filho Lorenzo chegou para alegrar ainda mais a família

essa vontade sempre foi
grande em mim pelo fato
de ter sido filho de pais
adotivos por quem tenho
imenso amor. O Lorenzo
é um presente de Deus em
minha vida, por ele faço de
tudo” .
O novo papai do pedaço reuniu toda a família no
domingo, Dia dos Pais, para
comemorar e agradecer a
Deus pela vida do filhote. “A
intenção era fazer um piquenique com o Lorenzo, mas
ele ainda é muito pequeno”,
finalizou sorrindo.
A Folha aproveita para
parabenizar a todos os papais: os de 1ª viagem, os de
coração, àqueles que já viajaram, os que são pais duas
vezes, enfim, a todos que aos
olhos de seus filhos são os
melhores pais do mundo!!!
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Governo do Estado promove
a 6ª Jornada do Patrimônio
Cultural de Minas Gerais
Guanhães e outras 21 cidades da região participam da Jornada com diversa programação
A 6ª Jornada do Patrimônio
Cultural de Minas Gerais, realizada pela Secretaria de Estado
de Cultura (SEC), por meio do
Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico (Iepha-MG),
durante todo o mês de agosto,
contará com cerca de 1.200 atividades de preservação e promoção do patrimônio cultural. Neste ano, aproximadamente 640
municípios mineiros participam
da Jornada, que integra as comemorações do Dia do Patrimônio.
A programação reúne exposições, feiras, apresentações
musicais e de teatro, seminários,
encontros de grupos e culturas
populares, como capoeira, catira, congado, folia de reis e reinado, além de visitas guiadas, publicações, dentre outras atividades

que se relacionam com a preservação do patrimônio cultural de
cada cidade participante.
O tema desta edição é “Outros olhares sobre o Patrimônio
Cultural” e o objetivo é despertar
o olhar, o interesse e o engajamento da população para a preservação do patrimônio material
e imaterial de Minas Gerais.
Guanhães está entre as cidades que vão participar da Jornada, no município a ação será
“Causos e Violas no Quinta na
Praça” no dia 31 de agosto, na
Praça JK, a partir das 18h.
Outras 21 cidades da região
também vão participar, são elas:
Água Boa, Carmésia, Coluna,
Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Divinolândia
de Minas, Gonzaga, José Raydan,

FOTO: UP IMAGENS AÉREAS

Guanhães está entre as cidades que vão participar da Jornada Cultural

Nacip Raydan, Paulistas, Peçanha.
E ainda: Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Maria do Suaçuí,

São João Evangelista, São José
da Safira, São Pedro do Suaçuí,
Sardoá, Senhora do Porto, Serro
e Virginópolis.

A programação completa
você confere na fanpage da Folha FM: https://www.facebook.
com/FolhaDeGuanhaes

AGENDE-SE

Atendimento biométrico chega a
mais 8 cidades da região de Guanhães
FOTO DA INTERNET

Desde o dia 07 de
agosto o recadastramento biométrico ordinário (não obrigató-

rio) chegou a mais 52
municípios mineiros–
entre eles, cidades da
região que pertencem

a zonas eleitorais de
Rio Vermelho (294ª),
Sabinópolis (242ª) e
(247ª) Santa Maria do

Suaçuí: Rio Vermelho
Sabinópolis, Materlândia, Paulistas, Santa
Maria do Suaçuí, José
Raydan, São José da
Safira e São Sebastião
do Maranhão.
Os eleitores desses
municípios, ao procurarem o atendimento
da Justiça Eleitoral,
terão seus dados biométricos
coletados.
Para fazer a biometria,
o eleitor deve levar documento oficial com
foto ou certidão de
nascimento ou de casamento, comprovante
de endereço recente e
o título de eleitor (se tiver). No total, a biometria passa a abranger o
eleitorado de 676 municípios mineiros.

Com o início do recadastramento biométrico ordinário nesses
52 municípios, Minas
agora soma 592 cidades com biometria não
obrigatória, entre elas,
Guanhães, Dores de
Guanhães, Senhora do
Porto, São João Evangelista e Coluna.
Mais
informações
pelo
Disque-Eleitor
(148), de segunda a
sexta-feira, das 7h às 19
horas. O agendamento para atendimento
poderá ser feito pelo
site www.tre-mg.jus.br
ou através do telefone
148.
Em Guanhães, mais
informações podem ser
obtidas através do telefone: 33 3421-1048.
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TeamAlexandreXuxaconquista
1° lugar entre equipes no Open
Timóteo Jiu Jitsu
No dia 13 de agosto
o Team Alexandre Xuxa
participou do Open Timóteo Jiu Jitsu e conquistou o 1° lugar entre
equipes. O Campeonato foi realizado no Ginásio Iorque em Timóteo/
MG e contou com a
participação de 31 academias e 220 atletas.
Os 23 competidores do Team Alexandre
Xuxa, como sempre,
representaram muito
bem a cidade de Guanhães. Na bagagem,

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

além do troféu de primeiro lugar, eles trouxeram 23 medalhas: 12
ouros, 5 pratas e seis
bronzes.
A equipe parabeniza todos os atletas pela
participação e superação, e ainda agradece
aos patrocinadores oficiais e apoiadores que
colaboraram para que
alguns alunos pudessem competir.
Mais uma vez, parabéns ao TEAM ALEXANDRE XUXA!

Troféu de primeiro
Lugar
23 medalhas:
12 ouros | 5 pratas | 6 bronzes

Team Alexandre Xuxa fatura campeonato no Vale do Aço

ONG Pets de Rua e Adoção
Guanhães lança vaquinha online
O objetivo é arrecadar fundos para
a contrução de um canil na cidade
A situação dos animais
de rua se agrava cada vez
mais na maior cidade da região. Dia após dia o número
de cães abandonados soltos
nas ruas só aumenta, o que
dificulta o trabalho da ONG
Pets de Rua e Adoção, que
não tem verba suficiente
para resgatar, cuidar e abrigar todos os animais.
Segundo
informações
dos integrantes da ONG,
o canil que estava sendo
construído em Guanhães
não foi terminado, isso porque, a atual direção não
teve acesso à verba repassada pelo município aos
antigos responsáveis pela
organização.
Diante de todas essas
dificuldades, os integrantes
da ONG Pets de Rua e Ado-

ção Guanhães decidiram
se mobilizar em prol da
construção de um novo
canil e criar uma vaquinha online para arrecadar
fundos.
Você pode ajudar com
qualquer quantia através
de boleto bancário ou
cartão de crédito, basta
acessar o link que está
disponível no facebook
da ONG: https://www.
facebook.com/pets.rua.
guanhaes/
Vale lembrar que o
abandono de animais, além
de ser crime, é um problema social, isso por conta
dos acidentes de trânsito
envolvendo cachorros de
rua e das zoonoses, que são
doenças transmitissíveis aos
seres humanos.
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No domingo (27) foi realizado em Guanhães o 1°
Festival de Pipas, organizado pelos moradores do
bairro Jardins com o objetivo de arrecadar fundos
para a construção da praça
principal do bairro.
O evento, que foi um
sucesso, reuniu pessoas de
todas as idades e aconteceu
na Praça ‘Amor Perfeito’,
um sonho antigo dos moradores.

FOTO: EVERALDO ALVARENGA

Lazer + diversão + solidariedade
1° Festival de Pipas do Bairro Jardins
PREMIAÇÃO
Pipa Menor Idade:
Rafael e Davi
Carneiro

Pipa Maior Idade:
Daniel Donato

Pipa mais criativa:
Maria Cecília e o tio
Geraldo Magno

Menor Pipa:
Maria das Dores
(Dorinha)

Maior Pipa:
Luciano Ferreira
FOTOS CEDIDAS PELO EVENTO

Aredes

FOTO: AGÊNCIA pONDAH

de casa nova

Pipa mais criativa

Pipa menor idade

Pipa maior idade

Maior pipa

Menor pipa

Equipe Aredes Pet Shop na inauguração da nova sede em Guanhães

