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Alunos do COMBEM  
abraçam  a Campanha 

Coração de Lacre
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Guanhães: Clima quente e úmido favorece o 
aumento de insetos e animais peçonhentos
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1ª Parada Pet reúne dezenas de cães  
na Praça JK

Pág 4 Pág  7

Educação Interativa na Escola  
Estadual Altivo Coelho

ImAGEm DA INTERNET

Vigilância Epidemiológica dá dicas de como reduzir a proliferação desses bichos e evitar possíveis acidentes
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Alunos do COMBEM 
arrecadam lacres  
para a Campanha  
Coração de Lacre

A Campanha Coração 
de Lacre, realizada pela 
Folha Fm em parceria com 
a Empresa mob Ponto e a 
Santa Rita Gráfica e Pape-
laria, continua a todo va-
por.

Pessoas de todos os can-
tos de Guanhães ainda se 
mobilizam em prol da cau-
sa, que visa trocar lacres 
de latinhas por cadeiras de 
rodas. A cada 80 kg de la-
cres arrecadados, uma ca-
deira de rodas será doada 
ao HIC. 

Os alunos do COm-
BEm também abraçaram 
a Campanha e no dia 6 de 

novembro foram até os es-
túdios da Folha Fm, acom-
panhados da professora 

Cida Barroso e da Coorde-
nadora Cássia Amâncio, 
entregar os lacres.
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Guanhães: Clima quente e úmido 
favorece o aumento de insetos e 

animais peçonhentos
Vigilância Epidemiológica dá dicas de como reduzir a proliferação desses bichos e evitar possíveis acidentes

1. Não deixar água parada.
2. Usar o repelente com cautela, pois o uso frequente pode fazer com que os 
pernilongos fiquem resistentes com o tempo. Além do mais, ele pode causar 
alergias em algumas pessoas.
3. Fechar cedo as casas para evitar que estes insetos entrem, já que os mesmos 
ficam escondidos durante o dia, e saem no final da tarde e noite.
4. Instalar telas nas janelas e o uso de cortinados nas camas, principalmente de 
crianças, é muito eficaz.

Cuidados para ra evitar

Confira algumas condutas
DENGUE

1. Vistoriar bem sapatos antes de calçá-
los.

2. Não dependurar roupas próximas as 
paredes, e verificar bem antes de usá-las.

3. Não deixar materiais entulhados 
próximos as residências e lenhas 
(madeiras) encostadas nas paredes.

4. Não tentar capturar para evitar acidentes. 

5. Entrar em contato com a Vigilância no 
telefone 3421-2103 sempre que julgar 
necessário para retirada de dúvida e 
tomada de decisões.

Sol, chuvas, céu azul, 
calor...O verão, a estação 
mais badalada do ano, não 
traz apenas diversão. É 
neste período, que ocorre 
o aumento da incidência 
de insetos por conta da 
grande umidade do ar e 
das altas temperaturas, que 
estimulam as atividades re-
produtivas desses animais, 
provocando sua prolifera-
ção.

Em Guanhães, a proli-
feração de insetos ocorreu 
antes mesmo da entrada 
do verão, e os moradores 
estão tendo que lidar com 
o grande número de ani-
mais voadores diariamen-
te: bichos de luz, pernilon-
go, besouros, baratas.

Além desses, outros bi-
chos também tem apare-
cido com freqüência na 
cidade, como as aranhas 
e os escorpiões, o que tem 
preocupado ainda mais a 
população. Por este motivo 
a reportagem da Folha en-
trou em contato com o se-
tor de Vigilância Epidemio-
lógica do município, para 
saber o que pode ser feito 
para amenizar a situação e 
evitar possíveis acidentes 
envolvendo animais peço-
nhentos.

Pernilongos

Com relação ao apare-
cimento de pernilongos, 
a coordenadora da pasta, 
Neusa mendes, esclarece 
que estes se reproduzem 
em água parada, e se está 
havendo uma infestação de 
pernilongos é possível que 
também se tenha uma in-
festação do Aedes Aegypti, 
transmissor da dengue, zika 
e chikungunya.“Estávamos 
diante de um período lon-
go de estiagem onde mui-
tas pessoas realizaram o 
armazenamento de água, 
isso pode ter ajudado na 
infestação atual de perni-
longos. De qualquer forma, 
a adoção de algumas con-
dutas se faz necessária”, in-
formou.

A VE ressalta ainda, que 
o período é crítico para 
transmissão da dengue, 
zika, e chikungunya, e em 
caso de qualquer sintoma, 
a população deve procurar 
as Unidades de Saúde.

Animais Peçonhentos

Neusa explica que o 
grande aparecimento de 
aranhas e escorpiões re-
centemente pode estar 

associado ao período chu-
voso.

“Geralmente, estes ani-
mais habitam em entulhos, 
madeira, frestas, locais es-
curos e materiais de cons-
trução. Dentro de casa é co-
mum encontrá-los atrás ou 
embaixo de móveis, escon-
didos em roupas e sapatos”, 
afirmou.

Ainda segundo a coorde-
nadora, se o aparecimento 
estiver ocorrendo de forma 
muito frequente, os mora-
dores da localidade devem 
entrar em contato com a 
Vigilância para que seja feita 
uma inspeção no local.

ACIDENTES
COM ANIMAIS PEÇONHENTOS
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1ª Parada Pet reúne dezenas de cães na Praça JK
O evento foi sucesso de diversão e solidariedade: mais de 10 cães foram 

adotados no Canil Solidário

A manhã do dia 29 de 
outubro foi animada na 
Praça JK com a 1ª Para-
da Pet de Guanhães. O 
evento, realizado pela 
Aredes Pet Shop em par-
ceria com a Rádio Folha 
Fm, a ONG pets de Rua 

e Adoção Guanhães e a 
Agência Pondah, reuniu 
dezenas de cães de to-
dos os tamanhos.

No primeiro momen-
to, os pets fizeram uma 
caminhada junto de 
seus tutores da porta da 

Aredes (Loja centro) até 
à Praça JK, onde houve 
desfile de Halloween, 
sorteio de brindes, pa-
lestras e muita diversão.

Na passarela os ami-
gos de quatro patas ar-
rasaram. Uma fantasia 

mais criativa que a ou-
tra: tinha bruxinha, Ca-
pitão América, Super 
Homem, fadinha, ‘O 
máscara’, entre outras.

Também teve pre-
miação para o maior e 
o menor cão do evento, 
os extremos chamaram a 
atenção de quem estava 
presente: um pinscher 
minúsculo e sapeca e 
um Dog Alemão gigante 
e super simpático.

A adestradora Nil-
zete falou um pouco 
sobre noções básicas 

de comportamento pet 
realizando algumas de-
monstrações. Depois o 
veterinário Dr. Igor Leal 
abordou sobre a leish-
maniose e a veterinária, 
Dr. Letícia, alertou sobre 
a doença do carrapato 
que é muito comum na 
região.

O Canil Solidário com 
a feira de filhotes tam-
bém fez o maior sucesso. 
Dos 21 filhotes disponí-
veis para adoção, treze 
receberam um novo lar.

FOTO: AGÊNCIA PONDAH

FOTO: AGÊNCIA PONDAH FOTO: AGÊNCIA PONDAH

FOTO: AGÊNCIA PONDAH FOTO: AGÊNCIA PONDAH FOTO: JÚLIA mAGALHÃES/FOLHA

FOTO: JÚLIA mAGALHÃES/FOLHA
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Quinta ROSA na Praça

Durante todo o mês de 
outubro, uma edição espe-
cial do ‘Quinta na Praça’ 
foi realizada em Guanhães: 
o ‘Quinta ROSA na Praça’.

O evento, que aconte-
ce todas as quintas-feiras 
a partir das 19h30, foi de-
dicado ao Outubro Rosa, 
com a finalidade de cha-
mar a atenção das mulhe-
res para a realidade atual 
do câncer de mama.

Diversas ações foram 
realizadas, entre elas, ex-
posição de banners de 
conscientização, camisas 
temáticas e um desfile rea-
lizado pela Associação Ato 
de Amor. 

Uma edição especial do ‘Quinta na Praça’ dedicada ao Outubro Rosa

O Quinta na Praça é 
uma realização da Esco-
la de Samba ‘Vai Quem 
Qué’, do Projeto mãos 
que Criam, e conta com o 
patrocínio das Jóias Dia-
mantina, Ella´s por Anne 
e Scarlatt, Óticas Visual, 
Atelier Natalícia Ribeiro, 
Supermercado Três Ir-
mãos, Toca das Cortinas, 
AutoVeg, Auto Escola Ha-
bilitar, marquinhos Guin-
cho, Container Outlet, 
Helmar Peças e Rede Ino-
va Drograria/Luana Sette; 
e com o Apoio Cultural da 
Rádio Folha Fm, da Santa 
Rira Gráfica e Papelaria e 
da Casa de Cultura.

FOTOS: AGÊNCIA I9 GUANHÃES
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15 de Outubro: Ser professor 
é um lance de amor

A falta de reconheci-
mento e de condições de 
trabalho tem atraído cada 
vez menos alunos para 
uma profissão que já este-
ve entre as mais valoriza-
das no país: a de professor. 
O Dia do Professor foi ce-
lebrado no dia 15 de outu-
bro, mas há motivos para 
comemorar?

A cada 100 jovens que 
ingressam nos cursos de 
pedagogia e licenciatura 
no país, apenas 51 con-
cluem o curso. Entre os 
que chegam ao final do 
curso, só 27 manifestam 
interesse em seguir carrei-
ra no magistério. As infor-
mações foram levantadas 
pelo movimento Todos 
Pela Educação, com base 
em dados do Inep.

Scarlet Generoso, 27, é 
recém formada em Letras, 
mas dá aula desde que 
estava no 2° período da 
faculdade, há 4 anos. Ela 
iniciou o curso juntamen-
te com outros 30 alunos, 
mas foi a única da turma 
a se formar. “Todo mundo 
desistiu. A sala começou 
cheia e terminou vazia. Eu 
fui a única formanda da 
minha turma”, contou.

A guanhanense traba-
lha atualmente na E.E Odi-

Guanhanenses contam porque escolheram a carreira de docente

lon Behrens dando aulas 
de português para alunos 
do 7° e 9° ano. Ela adora o 
que faz e não pretende dei-
xar a carreira, mesmo com 
todas as dificuldades.

“Apesar de a profissão 
ser pouco reconhecida, eu 
sou apaixonada pelo faço. 
Escolhi ser professora por-
que eu gosto. Não há nada 
melhor que passar conhe-
cimento e poder ajudar 
dezenas de crianças e ado-
lescentes desta forma. Tal-
vez o reconhecimento não 
venha através do salário, 
mas ele vem através dos 
abraços e do carinho dos 
alunos”, disse.

Scarlet contou à re-
portagem da Folha que 
o sonho dela é cursar pe-

dagogia e trabalhar com 
a educação infantil, pelo 
fato de amar crianças. “Eu 
adoro os meus alunos ado-
lescentes, mas, tenho uma 
paixão muito grande por 
crianças”, finalizou.

O guanhanense Alyson 
Nascimento, 42, trabalha 
há 20 anos como profes-
sor e já passou por todos 
os segmentos do ramo: da 
educação infantil à facul-
dade, das escolas particu-
lares às mais carentes da 
rede pública. Para ele, a 
educação o escolheu e não 
o contrário.

“A educação me es-
colheu. minha primeira 
formação foi técnico em 
contabilidade. Por não en-
contrar emprego na área, 

comecei a trabalhar vo-
luntariamente como mo-
nitor nas escolas e desde 
então nunca mais deixei a 
carreira. Cursei magistério, 
depois pedagogia, e mi-
nha formação mais recen-
te é Educação Física, em 
2013”, compartilhou.

Alyson se diz apaixonado 
pelo que faz e afirma que o 
salário é o de menos quan-
do se faz o que se gosta. 
“Quando a gente gosta do 
que faz, tem outras coisas 
que te motivam a continuar. 

Não é só o salário e sim 
a identidade com essa opor-
tunidade de aprender e en-
sinar”, disse o guanhanense, 
que finalizou com um agra-
decimento especial às pro-
fessoras que marcaram sua 
vida:

“Gostaria de agradecer 
às educadoras que foram 
referências em minha vida. 
Tento marcar a vida dos 
meus alunos como vocês 
marcaram a minha: Tia Dil-
ma mourão, Tia Fátima Ro-
cha, Geralda Ivone, Graça 
Lemos e Dona Elci, gratidão 
a vocês pelo amor à educa-
ção.”

A Folha Fm cumprimen-
ta e parabeniza a todos os 
profissionais de educação 
de Guanhães e região.

O reconhecimento 
não vem através 

do salário, mas do 
carinho dos 

alunos

“ “

Quando a gente 
gosta do que faz, 
outras coisas nos 

motivam a 
continuar

“ “

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Educação Interativa na Escola 
Estadual Altivo Coelho

No dia 28 de outubro 
a E.E. Altivo Coelho rea-
lizou a Feira de Ciências 
e Família na Escola e a re-
portagem da Folha esteve 
lá. O intuito do evento foi 
apresentar projetos orgâ-
nicos e sustentáveis que 
não causassem impacto 
negativo para o plane-
ta, além informar à co-
munidade escolar sobre 
cuidados e problemas de 
saúde e incentivar a parti-
cipação dos pais e da co-
munidade nas atividades 
escolares.

Os alunos de cada sala, 
juntamente com seus pro-
fessores, eram responsá-
veis por um determinado 
projeto e sua apresenta-
ção. As apresentações 
foram organizadas nas 
instalações da escola e di-
vididas por sala.

Sala 02: “Outubro 

Rosa e Verde”; “métodos 
Anticonceptivéis” e “Aids 
e Sangue”.

Sala 03: “Carboidra-
tos”; “Sistema Digestório” 
e “Alimentos prejudiciais 
à Saúde”. 

Sala 04: “Sistema Uri-
nário”; “Efeitos do Cigar-
ro” e “Cérebro: com qua-
tro grupos”. 

Os outros projetos 
também foram apresen-
tados nas demais salas, 
entre eles, exposição de 
maquetes, experiência 
sobre o tratamento da 
água, cartazes sobre ver-
minose; exposição de só-
lidos geométricos e casi-
nhas de palitos; fonte de 
água colorida; tornado 
de gelo seco; densidade; 
gás no pote; casa com luz 
solar; aspirador; química 
dos balões, trabalhos ma-
nuais da educação espe-

FOTOS: ASCOm CENIBRA

Confira tudo o que aconteceu na Feira de Ciências e Família na Escola

cial; o gelo e o sal; balões 
com vinagre e bicarbona-
to; amoeba magnética; 
gerador de energia; filtra-
ção; máquina de choque; 
robô hidráulico; ácidos e 
bases; arco-íris de açúcar 
e vulcão.

Além de presenciar 
várias experiências, os 
presentes participaram 
de um Café com a Fa-
mília, num momento 
super agradável entre 
alunos e familiares no 
auditório da escola.

O evento contou ain-
da com pula-pula, algo-
dão doce e máquina de 
Gás Hélio para a crian-
çada. A Secretaria mu-
nicipal de Saúde tam-
bém marcou presença 
realizando procedimen-
tos de aferição de pres-
são, medição de glicose 
e ImC.

FOTOS: STELA NATALIE/FOLHA



Edição 285 - Outubro/Novembro de 20178

Guanhanense tem curta premiado em três 
Festivais Nacionais de Cinema

 ‘A Formidável Fabriqueta dos Sonhos Menina Betina” é o primeiro filme autoral de Tiago Ribeiro 
e já conquistou seis premiações

O guanhanense, Tiago 
Ribeiro, teve seu Projeto 
premiado em três festi-
vais nacionais de cinema. 
Um deles, o Encontro de 
Cinema e Video dos Ser-
tões, ocorreu no início 
desta semana, no Piauí, 
onde o filme foi premia-
do como melhor roteiro e 
melhor montagem. 

O Curta metragem ‘A 
Formidável Fabriqueta 
de Sonhos menina Be-
tina”, é o primeiro filme 
autoral de Tiago junto a 
outros seis colegas. 

“Foi o meu primeiro 
trabalho autoral. Eu as-
sino roteiro, direção e 
pintura. Direção de Arte 
e animação foram desen-
volvidas junto a outras 
pessoas da equipe”, con-
tou.

Além do Encontro de 
Cinema do Piauí, a obra 
também recebeu pre-
miação em São Paulo, no 
Civifilme, onde ganhou 
como melhor animação; 
e no 2° Curta Canedo em 
Goiás, que além de me-
lhor animação, foi pre-
miada como 2° melhor 
filme infantil e 2ª melhor 
direção de arte.

FOTOS: PRV GUANHÃES

Equipe Águia conquista 
10 pódios e 2° lugar entre 

equipes em Itabira

Team Alexandre Xuxa conquista 
2° lugar geral no Panamericano 

Interclubes de Jiu Jitsu
Nos dias 28 e 29 

de outubro, 72 atle-
tas do Team Alexan-
dre Xuxa seguiram 
rumo à cidade de 
mariana para par-
ticiparem do Pana-
mericano Interclu-
bes de Jiu-jitsu.

mais uma vez a 
equipe foi destaque 
no tatame e desta 
vez conquistou o 
2° lugar geral entre 
equipes.

Ao todo foram 
68 pódios, sendo: 
34 ouros, 25 pratas 
e 9 bronzes.
Parabéns aos atle-
tas!

No dia 4 de novembro os 
atletas da Associação Atlé-
tica Águia foram destaques 
no 4° Encontro de Ciclismo 
e Corrida Rústica de Itabira.

A equipe conquistou o 
segundo lugar entre equipes 
após subir nove vezes ao pó-
dio. Confira a classificação 
por categoria de idade:

 

O curta de 7’e 32” 
parte do principio de 
que quando nasce 
uma criança inaugu-
ra-se uma fabriqueta 
de sonhos movida por 
todo tipo de combus-
tíveis particulares. 

No entanto, essa fa-
briqueta tende a fra-
cassar por causa do 
tempo e do inevitá-

vel crescimento, mas 
com a menina Betina 
foi o contrário. Dife-
rentemente das outras 
pessoas, ela não acei-
ta que seus sonhos 
simplesmente sumam 
e aí ela descobre uma 
nova forma de ressig-
nificar os combustí-
veis de sua fabriqueta 
e volta a sonhar.

Infelizmente o fil-
me não está dispo-
nível na internet, 
porque esse é um 
pré-requisito para 
que ele participe de 
Festivais, mas você 
pode conferir mais 
sobre o filme na pá-
gina do Projeto, que 
será disponibilizado 
na fanpage da Folha.

Sobre “A Formidável Fabriqueta dos  
Sonhos Menina Betina”

Sobre Tiago Ribeiro

Tiago, que na verda-
de é nascido em Sabi-
nópolis, foi criado em 
Guanhães. Hoje, aos 24 
anos é formado em Ci-
nema pela Universidade 
Federal de Pelotas- RS e 
reside em Belém – PA.

Ele trabalhou por 
dois anos como anima-
dor publicitário e no mo-
mento atua como ani-
mador e storyboarder 
para uma série de TV.
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