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Alegria que
contagia
Especial de Natal

Natal é tempo de amor, de doação, de solidariedade.
Tempo que desperta no ser humano um sentimento de esperança, compaixão e alegria, uma alegria que contagia!
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Pág. 03

2

Edição 286 - Dezembro de 2017

Alegria que contagia
editorial
O Natal vem vindo, vem vindo o Natal.
O Natal vem vindo, vem vindo o Natal... O
clássico jingle natalino está presente na
memória de praticamente todos os cidadãos brasileiros e anuncia a chegada de
uma das épocas mais belas do ano.

contagiar a todos nesta época de Natal.

Natal é tempo de amor, tempo de
doação, tempo de solidariedade. Tempo
que desperta no ser humano um sentimento de esperança, solidariedade, compaixão e alegria. Ah, a alegria!

Todos já fomos crianças um dia. Todos
já sentamos no colo do Papai Noel um
dia. Todos já tivemos essa alegria contagiante do Natal um dia.

Quem não se comove ao perceber o
brilho no olhar de uma criança ao receber pela primeira vez o abraço do querido Papai Noel?! É um olhar de amor, um
olhar de carinho, um olhar de esperança!
O sonho se torna realidade, e a esperança
se renova.
Essa alegria inocente da criança que se
senta no colo do Papai Noel e revela seus
mais secretos sonhos e desejos deveria

Essa alegria deveria inundar a vida daqueles que estão ao lado desta criança.
Essa alegria deveria renovar os sonhos e
a esperança de todos a sua volta.

O que desejamos com as histórias relatadas nesta Edição Especial de Natal
é resgatar a pureza do olhar da infância,
renovar o sentimento de amor e esperança experimentado pelos pequeninos,
e fazer do Natal de todos os nossos leitores um momento de pureza, encanto e
magia. Que o seu Natal seja repleto desta
alegria que contagia!
Um 2018 com muita paz e importantes conquistas em sua vida.
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Colégio Vygotsky-Positivo retrata,
em inglês, a “Fantástica Fábrica de
Natal” de Gramado/RS
O encantamento e o clima de Natal tomou conta do encerramento do ano letivo do Colégio Vygotsky-Positivo, celebrado na noite de sábado, 09 de dezembro. O evento marcou a transição dos alunos do segundo período da Educação
Infantil dando-lhes as boas vindas ao Ensino Fundamental.
Para a comemoração foi escolhido pela escola o musical
“A Fantástica Fábrica de Natal”, inspirado no Natal Luz de Gramado/RS, que narra a história da garotinha Sofia que perdera seu encanto pela magia do Natal.
As apresentações lembraram a todos os presentes, que
o real e o imaginário podem caminhar juntos e que principalmente as crianças precisam ter motivos para vivenciar a
força do amor que o Natal pode oferecer.
Em grande estilo, o evento comemorativo foi encerrado
com a apresentação de um coral de alunos que, em inglês,
encantaram a todos os presentes com as músicas Happy
Christmas e Rockin Around The Christmas Tree.

Segundo a direção, “o Colégio Vygotsky-Positivo valoriza a cultura e costumes de nossas famílias. Em um ambiente de muita alegria, festas tradicionais
como a Páscoa, Carnaval, Festa Junina e Natal são tratadas como patrimônio
cultural de nossa infância e não podem nunca ser censuradas, pois precisamos
manter a alegria de nossas crianças”.
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ORIDES CORDEIRO
E TODA SUA EQUIPE AUTOVEG
AGRADECEM A TODOS OS SEUS
CLIENTES E AMIGOS PELA
PREFERÊNCIA E DESEJAM A
TODOS UM FELIZ NATAL
E QUE NOSSOS CORAÇÕES
ESTEJAM PRONTOS PARA
RECEBER O MENINO JESUS,
VERDADEIRO SENTIDO DO NATAL.

BR 120, Nº 363 - GUANHÃES
FONE: 3421-2000

Vai sair de férias?
Revise seu carro!
Final de ano, época de férias, tempo bom para arrumar as malas, reunir a
família e viajar. Muitas pessoas aproveitam este período para pegar a estrada
e curtir os festejos no litoral ou no interior.
Não importa o seu destino, se você vai viajar de carro neste final de ano,
fique ligado nas dicas do mecânico Cleber da Silva e lembre-se, a revisão do
veículo é um item essencial antes de programar qualquer viagem.
“Não deixe para revisar o seu carro na véspera da viagem, afinal pode haver a necessidade de substituição de alguma peça que muitas vezes é difícil
de ser encontrada de um dia para o outro. Por isso, agende a revisão do seu
veículo uma semana antes de viajar”, recomenda o mecânico.
Procure uma oficina de sua confiança para fazer a revisão e garantir assim
um excelente resultado e não ter surpresas em sua viagem de férias.

fluidos
Os fluidos são o líquido de arrefecimento, óleo do motor e transmissão,
fluido de freio, direção hidráulica e embreagem. Cheque o nível e a validade
de todos os fluidos e seus respectivos filtros, bem como a presença de vazamentos. Nos carros modelo flex, não esqueça do nível do combustível do
reservatório de partida a frio.

elétrica
Confira se as lanternas, faróis e piscas estão funcionando corretamente.
Substituir uma lâmpada queimada é algo rápido, e pode prevenir um acidente.

acessórios
Triângulo, macaco e chave de roda devem estar no carro e é preciso checar o funcionamento antes de sair de casa, para não ter uma surpresa caso
haja necessidade de utilizá-los. Caso haja algum problema, faça a troca por
um acessório novo e em perfeito estado de uso.

pneus
Cheque a pressão e fique ligado quanto à quantidade de passageiros e bagagem que o carro irá carregar, pois quase todos os modelos exigem pressões
diferentes para esta condição. Não se esqueça de verificar o step, ele precisa estar em ordem caso haja necessidade de utilizá-lo durante a viagem. Caso haja
uma ou mais bolhas, é necessário substituir o step, pois pode estar com algum
dano na carcaça. E não esqueça do alinhamento e balanceamento.
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Que as realizações
alcançadas neste ano,
sejam apenas sementes plantadas
que serão colhidas com
maior sucesso no próximo ano.

Feliz Natal
e boas festas!
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Aberta a
temporada dos
sonhos!!!
A 11ª Edição do Sonho de Natal
da Folha FM está no ar...
lha dos Sonhos, que
fica à disposição na
recepção dos Estúdios da Folha FM. Somente as cartas sorteadas são lidas no ar, uma
vez que não há tempo
hábil para ler todas.Após a
leitura, a produção da Folha
fica no aguardo de parceiros
para realização dos sonhos.
Quando o sonho é realizado,
o nome do agraciado é divulgado no ar, e ele recebe uma
ligação da reportagem assim
Como funciona?
que o presente chega até a Folha.Seja um parceiro do Sonho
As pessoas depositam suas de Natal da Folha e nos ajude a
cartinhas na Caixinha Verme- realizar sonhos!
Neste ano o Sonho de Natal
da Folha FM completa 11 anos
de história. A primeira edição da Campanha ocorreu em
2007, e desde então, o Natal na
maior cidade da região nunca
mais foi o mesmo. Anualmente
a produção da Folha FM recebe
milhares de cartinhas. No último ano, mais de 200 sonhos
foram realizados, claro, sempre
com a ajuda dos parceiros do
Papai Noel da Folha.
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Uma noite linda
e muito animada
O Natal está quase chegando e você ainda nem começou a planejar
como será a ceia em família? Não se preocupe. Com um pouco de organização e criatividade é possível preparar uma noite linda e muito animada
para todos os seus convidados.
E para ajudar você a ser a melhor anfitriã que sua família já viu, conversamos com alguns consultores em organização e separamos algumas
dicas práticas que vão ajudar a fazer da sua noite de Natal um momento
inesquecível. Confira!

convidados
Faça uma lista de todos os convidados e ligue para confirmar a presença de todos, assim você saberá exatamente quantas pessoas irá receber e poderá definir melhor a forma de evento que irá organizar.

aperitivos
Tanto antes como depois da ceia, é interessante ter alguns petiscos para os convidados se entreterem. Para antes, são indicados queijos, pães e patês; e para depois vale apostar em frutas frescas e secas;
e sempre deixar as bebidas à disposição até o fim da festa.

ceia
Se o número de convidados for grande, a opção mais rápida e prática
para montar é um buffet tipo americano, onde todos ficam à vontade para
se servir em uma mesa central – com bebidas e sobremesas servidas em
uma segunda mesa. Se o número de convidados for pequeno, dá tempo de
investir em uma ceia tradicional, montada em uma grande mesa com uma
decoração temática e todos os convidados sentados ao redor.

programação
Principalmente quando há crianças – e um horário limite para elas
dormirem –, é preciso deixar a programação bem definida, com horário para os convidados chegarem, a ceia ser servida e a troca de presentes acontecer.

Natal é
tempo de
comemorar a vida,
espalhar o amor
e semear a
esperança.
Feliz Natal e
um Ano Novo
maravilhoso!

Av. Milton Campos, 3400
Centro - Guanhães/MG

(33) 3421-2220
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Decoração com jujubas para o
Natal vai fazer a alegria da criançada
Essa decoração é tão fofa que dá até pra fazer com as
crianças! É ideal para aquela mesa de Natal ou até mesmo no centro da sala. Vá em busca dos materiais e faça
sua arvorezinha também! O mais legal é que dá pra usar
a criatividade e usar outras formas como base (isopor ou
espuma) para personalizar sua criação.
Para fazer este mimo aqui ao lado, você vai precisar de um
cone ou bola de isopor/espuma, jujubas e palitos de dente.
Você pode usar um feltro circular para criar uma base, mas é
opcional. Tenha tesoura perto, pois ela é sempre providencial. Chame as crianças para criar o enfeite natalino com você
e vamos nessa!

Passo a passo
Capriche na variedade de cores de jujubas e
chame as crianças para criar o enfeite natalino
com você. É super fácil de fazer com elas!

Com a metade dos palitinhos, reserve a parte
da ponta para enfiar no cone e enfie com a
outra parte na jujuba. Depois é só ir enfiando
no cone e criando sua arvorezinha colorida de
jujubas.

Dá pra fazer em pouco tempo e curtir um
momento bem criativo com a criançada. Combine este mimo adocicado com outros doces
legais e você terá uma linda mesa de doces,
podendo dispor várias juntas e criar um cenário interessante para a festa de Natal.

Primeiro quebre os palitos
de dente ao meio. Você
pode cortar com a tesoura
também, para ficar mais
certinho.

Av. Milton Campos, 2487
Centro - Guanhães

(33) 3421-2400

Que seu Natal seja
repleto de luz e
harmonia e que em

2018

possamos construir juntos
grandes e importantes
conquistas!

Não existem limites
para nossos sonhos,
basta acreditar.

Feliz Natal e
ótimo Ano-Novo!
SÉRGIO TATOO

Av. Milton Campos, 2879
Centro - Guanhães

33. 98805-7815
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NATAL É TEMPO
DE ALEGRIA, PARTILHA
E FRATERNIDADE.
Que este clima seja a base
para que possamos encontrar a
felicidade e a paz. Feliz Natal e
um 2018 de muitas realizações!
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Natal com novidades no Ella’s
O Ella’s está com uma novidade incrível neste fim de ano!

Além de mechas loiras e morenas iluminadas, cortes e tratamentos
para cabelos; Design de Sobrancelhas, Micropigmentação, Maquiagem, penteados e Venda de produtos exclusivos da linha Ell’as, as
irmãs e empresárias Anne Macedo e Scarlatt Macedo mais uma vez
inovam ao trazerem para Guanhães a extensão de cílios, um procedimento incrível realizado com material de ponta e as técnicas mais
modernas do mercado.
Surpreenda-se! Siga o Espaço Ell’as nas redes sociais e conheça
mais sobre este e outros trabalhos !
Acesse: facebook.com/ellasporanneescarlatt ou siga no Instagram:
@ellasporanneescarlatt - @annekmacedo - @scarlattmacedo
Você também pode realizar uma avaliação com as profissionais! Basta entrar em contato com ELL’AS por meio dos telefones:
(33) 988351725 ou (33) 999849091.

Extensão de Cílios: antes e depois

O Espaço
Ell’as fica na
Rua Odilon
Behrens,
nº 121, 3º
andar, sala
212, Galeria
Macedo, no
centro de
Guanhães
Mechas: antes e depois

A DIREÇÃO E FUNCIONÁRIOS DO BAR, RESTAURANTE E
HOTEL DO JOÃOZINHO AGRADECEM SEUS CLIENTES E
AMIGOS PELA PREFERÊNCIA E DESEJAM A TODOS UM
NATAL COM MUITA PAZ E SAÚDE!!!!
QUE SUA MESA SEJA FARTA DURANTE TODO
O ANO QUE SE INICIA!

FELIZ 2018!!!

Nós da Ótica Vista-se,
pela graça de Deus,
agradecemos a todos os
nossos clientes, amigos e
parceiros por mais um
ano juntos e com vitórias!!!

Feliz Natal e um
2018 com um novo olhar!

AQUI VOCÊ ENXERGA MAIS LONGE

(33) 3421-1433

Praça Néria Guimarães, 167
Centro - Guanhães

Edição 286 - Dezembro de 2017

O ano de 2017 foi marcante na saúde guanhanense.
A cidade foi contemplada com uma clínica que conta com mais de 17 especialidades médicas a preços
acessíveis e uma drogaria que oferece à população
de Guanhães e região um atendimento eficiente e os
melhores preços do mercado regional.
Ambos os empreendimentos foram iniciativas do
Grupo Univida, uma das empresas mais consolidadas
da região, por meio do empresário Gilberto Júnior.
RECONHECIMENTO
Mais uma vez o Grupo UNIVIDA e o seu Diretor Gilberto Campos de Miranda foram consagrados como
a empresa e o empresário do ano.
O título foi conferido ao guanhanense em um evento
da Federaminas em Araxá que reuniu os melhores
empresários de 2017 das cidades que possuem uma
Associação Comercial. Em Guanhães, a ACIG também
realizou uma solenidade local para homenageá-lo no
dia 2 de dezembro.
Gilberto também recebeu
uma homenagem no Quinta
na Praça do dia 8 de dezembro. No evento cultural que
acontece semanalmente em
Guanhães, a bateria da Escola de Samba Vai Quem Qué
dedicou um batuque especial
ao empresário, que ainda recebeu uma placa da Diretoria
da ACIG, representada pelo
Diretor Financeiro Hélio Maciel e um dos fundadores e
ex-presidente da Associação,
Célio Augusto da Silva.
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