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Os poderes legislati-
vos de todo o país, incluin-
do câmaras municipais, 
assembleias de estado, o 
congresso e ainda o sena-
do federal, tem em seus 
regimentos   diretrizes que 
autorizam auxílios aos par-
lamentares. Esses auxílios 
podem ser denominados de 
várias formas como: auxí-
lio paletó, auxilio moradia, 
ajudas de custo operacio-
nal, entre outras denomina-
ções que, por força de lei, 
permitem ao parlamentar 
ter acesso a mais verbas 
para um melhor desenvol-
vimento de seu trabalho. 

Desde 15 de julho de 
2004, quando foi aprova-
do o projeto de lei 2.223, 
que os vereadores eleitos 
em Unaí  adquiriram o di-
reito de ter o seu subsídio 
aumentado em um per-
centual ínfimo para a rea-
lidade atual mas, mesmo 
sendo um valor irrisório 
em comparando as ativida-
des de um parlamentar em 
um município com 80 mil 
habitantes e ainda um terri-
tório quase do tamanho do 
estado de Sergipe, apenas 
500 reais, (quinhentos re-
ais), essa verba despertou 
incompreensão por parte 
de pessoas ligadas à polí-
tica que acharam por bem 
denunciar a pratica como 
ilegal. 

Mesmo estando com-
pletamente dentro da lei e 
ainda podendo citar milha-
res de jurisprudências de-
vido a mesma ação aconte-
cer em milhares de outras 
casas, a Mesa Diretora da 
câmara de Unaí, por inter-
médio de seu presidente, 
Hermes Martins Souto, re-

CÂMARA DE UNAÍ 
acaba com subsídios 

aos vereadores
Em uma iniciativa inédita na região noroeste e uma das poucas 
em milhares de Casas Legislativas do país, Unaí sai na frente e 

acaba de vez com verba extra concedida aos parlamentares

solveu colocar em votação 
um projeto de lei que acaba 
definitivamente com esse 
recurso, ficando assim o 
município livre de especu-
lações e, os senhores parla-
mentares, mesmo com me-
nos verba, mais a vontade 
para a realização de seus 
trabalhos. Aprovado na tar-
de da ultima segunda-feira 
(01/08), por unanimidade, 
o projeto 45/2011, segue 
agora o tramite normal até 
que seja dada a redação fi-
nal e passe a vigorar. 

Vereador Hermes Mar-
tins Souto, presidente da 
casa falou sobre a mudan-
ça. “ Nos fomos e somos 
muito cobrados pela po-
pulação que as vezes não 
entende que o trabalho do 
vereador é limitado devi-
do não termos máquinas e 
muito menos dinheiro para 
realizar os trabalhos que 
nos são solicitados. Alguns 
colegas estiveram há al-
gum tempo com problemas 
de justificativa desses va-
lores e correm até o risco 
de tornarem-se inelegíveis 
em futuras eleições devido 
a prestação de conta desses 
pequenos valores. Perce-
bendo que essa verba trou-
xe mais dessabores do que 

benefícios, decidimos, eu e 
meus colegas, que iríamos 
determinar o cancelamento 
definitivo desse subsídio 
e que a partir da aprova-
ção total da nova lei, Unaí 
mostra a sua comunidade 
que os vereadores estão 
sintonizados com o desejo 
de mudança que impera em 
todas as regiões do muni-
cípio. Dando o exemplo, 
esperamos que a popula-
ção saiba valorizar o ato 
e ainda nos deem a sua 
parcela de confiança para 
sempre estarmos servin-
do nosso povo da melhor 
forma possível. Agradeço 
aos demais vereadores pela 
compreensão e votação 
maciça obtida e espero ain-
da que possamos sempre 
estar a frente de novas con-
quistas e sintonizados em 
a vontade do povo”. Disse 
em entrevista o presidente 
vereador Hermes Martins 
Souto. 

Ainda neste mês o pro-
jeto terá percorrido todo o 
seu tramite e será sancio-
nado, acabando de vez com 
ação no município de Unaí 
que mais uma vez mostra 
vontade politica e determi-
nação democrática.

www.camaraunai.mg.gov.br
(38) 3676-1477

A cerimônia foi presidida 
pelo Comandante da 16ª 
Região da Polícia Mili-
tar, Coronel PM Geraldo 
Donizete Luciano, que du-
rante discurso honroso 
falou sobre as conquistas 
da Polícia Militar de Minas 
Gerais nos últimos anos. 
Prestigiaram o evento di-
versas autoridades civis e 
militares, dentre elas o Co-
mandante do 28º Batalhão 
da Polícia Militar, Major 
PM José Reinaldo Parreira, 
O Prefeito Municipal de 
Unaí - Antério Mânica, 
o MM Juiz de Direito da 
Comarca de Unaí, Ra-
fael Ferreira de Moreira, 
o Presidente do CONSEP, 
Zacarias Tavares da Silva, 
o Presidente do CONSEP 
Rural, Irmo Casavechia e o 
Comandante do 2º Pelotão 
do Corpo de Bombeiros, 2º 
Tenente BM Elias Simão. 
O aluno do Programa Ado-
lescente Cidadão - PROAC, 
Adilson Escobar Júnior, 

Editorial
Já se passaram cinco 

meses desde a nossa 
primeira edição e a cada 
novo número, é com 
satisfação que vemos as 
informações, os anúncios 
e a história de nossa região 
ser contada e anunciada. 
Passados os meses de 
frio na região noroeste, 
chegamos agora ao fim da 
seca. Dentro de dois meses 
no máximo começam as 
chuvas, retorna o verde 
e a população começa 

um novo ciclo de plantar e 
construir. Nossa meta para 
esse ano é sempre estar 
junto as comunidades, veri-
ficando os fatos, apontando 
os erros e os acertos e, 
sinceramente, gostaríamos 
mesmo que fossem apenas 
acertos. Queremos neste 
nosso editorial agradecer 
a todos os empresários e 
demais pessoas que estão 
nos ajudando com os tra-
balhos. Lembramos que 
sem informação não se faz 

um jornal, mas lembramos 
também que nos dias de 
hoje sem dinheiro, também 
não se faz. Por esse motivo 
agradecemos a todos que 
nos ajudam a levar cada vez 
mais informações sobre o 
nosso município e região 
e  a toda a Gerais. Uma 
boa leitura e que possamos 
estar juntos por muitos 
anos afins. Obrigado a 
todos. 

A Redação.

Polícia Militar recebe 15 novas viaturas 
que reforçarão a segurança dos unaienses

Na manhã do dia 05/08,  foi realizada a solenidade de 
Entrega de Viaturas da Gestão Terceirizada Fase III 

abrilhantou o evento to-
cando em viola o Hino Na-
cional Brasileiro. O projeto 
de aquisição de viaturas 
com manutenção e Gestão 
Terceirizada, iniciou-se 
em 2005 ficando restrita à 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, e devido 
aos aspectos positivos, foi 
expandido para a cidade 
de Unaí em 2011, em sua 
Fase III. A Polícia Militar 
recebeu do Estado, 15 via-
turas de quatro rodas. Estes 
veículos serão empenhados 
para a modernização da 

frota de Unaí. O Major 
PM Reinaldo, recebeu das 
mãos do Cel PM Luciano 
acompanhado do Juiz de 
Direito Rafael Ferreira de 
Moreira a chave simbólica 
representando as novas 
viaturas. Após encerra-
mento da solenidade, foi 
realizada uma carreata pelas 
principais ruas da cidade 
de Unaí. 

Fonte: Assessoria de Co-
municação Organizacional 
da 16ª Rpm 

No Ultimo sábado 
dia 20/08, foi realizado 
no Hotel Fazenda Curva 
do Rio o Baile de For-
matura do Inesc.

As turmas de 
administração,ciências 
contabeis, direito e pe-
dagogia realizaram um 
grande baile com anima-
ção a cargo de Emanuel-
le e Banda(paracatu), 
formandos e convidados 
viveram momentos de-
extrema  alegria e reali-
zação.

As festividades da 
formatura tiveram início 
na quarta-feira, com o 
culto, missa a colação-
de grau e fechando com 

Baile de Gala encerra as festividades 
de formatura do Inesc em 2011

chave de ouro o baile que 
foi realizado nas depen-
dências do Hotel Fazenda 
Curva do Rio.

O vereador Thiago 
Martins disse que se sentiu 
honrado em ter sido convi-
dado, para ser o paraninfo 
da turma de 
pedagogia, 
p r inc ipa l -
mente, em 
pa r t i c i pa r 
da forma-
ção desses 
novos pro-
fissionais, 
“O Inesc 
entrega não 
só profis-
sionais com 

base técnica, mas também 
cidadãos aptos a ajudar no 
desenvolvimento do país. 
É um momento de muita 
felicidade poder festejar 
essa conquista com os fa-
miliares”, comenta o ve-
reador.

As matérias assinadas e 
comercializadas não refletem 
necessariamente a opinião 
do jornal, e o conteúdo dos 
anúncios é de responsabilidade 
dos anunciantes. 
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O deputado estadual 
Inácio Franco (PV), 2º 
vice-presidente da Assem-
bleia Legislativa, recebeu, 
nesta terça-feira, dia 12, 
em seu gabinete, um grupo 
formado por políticos, 
produtores rurais e em-
presários de Paracatu, na 
região Noroeste do Estado. 
Liderados pelo prefeito 
Vasco Praça Filho e pelo 
vice-prefeito José Maria 
Porto, eles solicitaram ao 
parlamentar a interven-
ção, junto ao Governo do 
Estado, para que o projeto 
de pavimentação asfáltica 
do trecho entre Paracatu 
(Entr. LMG-690 – Entre 
Ribeiros) e Brasilândia de 
Minas (Entr. MG-181) seja 
tratado de forma prioritária 
na liberação dos trechos 

Deputado Inácio Franco recebe 
solicitação de lideranças do Noroeste

Pavimentação asfáltica de trecho da estrada que liga 
Paracatu a Brasilândia de Minas está contemplado no 
programa Caminhos de Minas, do Governo do Estado

do programa Caminhos de 
Minas.

Para o deputado, a so-
licitação se justifica pela 
importância do trecho, 
que é responsável pelo 
escoamento da produção 
agrícola da região. “Vamos 
levar essa solicitação ao 
Governo do Estado, no 
intuito de fazer com que 
esse trecho seja liberado 
o quanto antes”, disse ele. 
De acordo com o prefeito, 
o projeto Entre Ribeiros 
engloba duas escolas que, 
juntas, têm mais de mil 
alunos matriculados, além 
de gerar mais de quatro 
mil empregos em empresas 
de semente e usinas de 
álcool. “Temos o com-
promisso do governador 
Antonio Anastasia de que 

a obra será feita. Inclusive, 
ela já está contemplada 
pelo Caminhos de Minas. 
Viemos até o deputado 
Inácio Franco solicitar ap-
enas que ele articule com 
o Estado a prioridade no 
atendimento”, afirma Vasco 
Praça Filho. Segundo ele, a 
obra beneficia não apenas 
o município de Paracatu, 
mas também outras cidades 
da região Noroeste, como 
João Pinheiro e Brasilândia 
de Minas.

A estrada é um grande 
corredor de produção de 
feijão, milho, arroz, soja, 
leite, carne, etanol, ener-
gia elétrica e açúcar. O 
trecho previsto no programa 
Caminhos de Minas é de 
106 km. Além do prefeito 
e do vice-prefeito, os vere-

adores João Batista dos 
Santos e Glewton de Sá, o 
assessor Luciano Campos, 
os produtores rurais Luís 
Antônio de Paiva, Adson 

Ribeiro, Adelson Cunha, 
Antônio José Machado, 
Joaquim Santiago e Thiago 
Santiago e o diretor superin-
tendente da Destilaria Vale 

do Paracatu Agroenergia 
Ltda, engenheiro Carlos 
Augusto Campos.

Deputado Inácio Franco, o prefeito Vasco 
Praça Filho, os vereadores Glewton de Sá e 
João Batista dos Santos e os produtores Joaquim 
Santiago e Adson Ribeiro.

O deputado fe-
deral Bernardo San-
tana participou no 
dia 18 de agosto de 
audiência no Palá-
cio da Liberdade, 
em Belo Horizonte, 
com o governador 
Antônio Anastásia. 
O parlamentar foi 
acompanhado do 
prefeito de Unaí, 
Antério Mânica e 
do vice Branquinho, 
que foram reivin-
dicar pleitos para o 
município unaiense, 
entre eles: canali-
zação da Grota do 
Taquaril, construção 
de duas unidades 
do Programa Saúde 
da Família (uma no 
bairro Cachoeira e 
outra no Politécni-
ca), e ainda a refor-
ma e modernização 
do campus da Uni-
montes. 

O governador 
Anastasia ouviu 
atentamente os pe-
didos e prometeu 
atender o mais rápi-
do possível.

Após a audiên-
cia, Bernardo San-
tana comunicou ao 

Audiência com governador Anastasia 
busca ações para crescimento de Unaí

prefeito Antério e 
ao seu vice Branqui-
nho que já está tudo 
pronto para a assi-
natura do contrato 
com o BDMG, que 
vai liberar recursos 
para obras de asfal-
tamento em Unaí. A 
solenidade acontece 
no próximo dia 1º 
de setembro, no Pa-
lácio da Liberdade.

Unaí ganhará 
campus da 

UFVJM 

O deputado fede-
ral Bernardo Santa-
na de Vasconcellos 
participou no dia 
16 de agosto, junta-
mente com o prefei-
to de Unaí Antério 
Mânica e o vice-
prefeito José Go-
mes Branquinho, da 
cerimônia na qual 
a presidente Dilma 
Rousseff anunciou 
a criação de univer-
sidades e a abertura 
de 47 câmpus uni-

versitários espalha-
dos em todo o país. 

Unaí será con-
templada com um 
Campus da UFVJM 
- Universidade Fe-
deral dos Vales do 
Jequitinhonha e Mu-
curi. A previsão é 
que as unidades se-
jam instaladas den-
tro de três anos.
Luta pela educação 

Em maio, o depu-
tado Bernardo San-
tana participou de 

audiência com o mi-
nistro da Educação, 
Fernando Haddad, 
quando cobrou agili-
dade na liberação do 
recurso para atender 
13 municípios mi-
neiros - entre eles 
Unaí - contempla-
dos com o Programa 

Brasil Profissionali-
zado, em convênio 
com a Unimontes. 

Cada municí-
pio foi contemplado 
com cerca de R$ 7,5 
milhões para im-
plantação de escola 
técnica. 

Dep. Bernardo Santana, Prefeito Antério Mânica, Vice Prefeito 
Branquinho junto ao Governador Antônio Anastásia

Fotos: Eurípedes Santana 

Deputado Bernardo Santana, ladeado pelo Prefeito An-
tério Mânica e o Vice-prefeito José Gomes Branquinho

Deputado Bernardo Santana e o Ministro da Educação 
Fernando Haddad em recente encontro em Brasília  
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Thiago Martins reivindica 
UTI’s para Unaí

Sabedor das dificuldades por parte dos pacientes 
em busca de atendimentos e, até mesmo da 

Administração em como atendê-los, vereador Thiago 
Martins pede urgência na instalação das UTI’s - 

unidades de terapia intensiva.
Poucas cidades estão 

devidamente aparelhadas 
em termos hospitalares 
a ponto de atender suas 
comunidades sem que os 
moradores tenham que se 
aventurar por estradas em 
busca de melhores recursos. 
Em Minas Gerais, a maioria 
dos municípios que tem em 
sua sede cidades reconhe-
cidas como pólo, possuem 
unidades hospitalares que 
as credenciam a serem 
realmente pólos regionais 
auxiliando as cidades vizin-
has, desprovidas de equipa-
mentos, hospitais e as vezes 
até mesmo de profissionais 
da área. Vereador Thiago 
Martins há muito observa 
a situação e resolveu que 
irá de vez entrar na luta 
pela instalação de UTI’s 
- unidades de terapia inten-
siva em Unaí, tanto adulto 
quanto neonatal, procurando 
assim amenizar o sofrimento 
de pacientes e familiares 
destes, que sentem na pele 
e no bolso o desgaste da 
locomoção do enfermo para 
outras cidades. Verificou o 
vereador unaiense que as 
remoções são feitas para as 
cidade de Brasília e Patos de 
Minas. Constatou também 
que o custo operacional 
para cada paciente é de 1 
mil reais para as remoções 
à capital federal e 2 mil 
reais para a cidade mineira 
de Patos. Calculando uma 

média de 10 pacientes ao 
mês, Thiago Martins chegou 
à soma aproximada de 120 
mil por ano. O vereador fala 
à nossa reportagem: “Estou 
realmente muito interessado 
em ajudar esses pacientes 
que, precisando de auxí-
lio médico, ainda tem que 
submeter-se a uma viagem 
que por menor que seja o 
trajeto, será desgastante 
para ele. Vejo também o 
problema dos familiares que 
se organizam em momentos 
de dor para ficarem juntos 
ao seu ente querido e, na 
maioria das vezes, não tem 
condições financeiras sufi-
cientes para acompanhá-lo 
como teriam em sua própria 
cidade. As facilidades e 
comodidade que virão serão 
bem maiores que as dificul-

dades que a Administração 
deverá enfrentar para uma 
implantação definitiva de 
uma unidade deste porte 
no município. Sei que com 
a instalação da mesma, 
cidades vizinhas também 
irão  receber o benefício, 
porém, saberemos que os 
nossos cidadãos, o morador 
de Unaí, que aqui paga 
seus impostos, será aten-
dido aqui, será tratado aqui, 
perto de sua família e das 
pessoas que lhe querem 
bem. Pensando em nossa 
gente quero, e juntos sei que 
conseguiremos colocar em 
funcionamento, em Unaí, 
esta importante unidade 
de auxílio à vida”. Disse o 
vereador Thiago Martins, 
líder do Governo na Câmara 
e também líder do PR.

O Vice – Prefeito de 
Unaí, Branquinho, é o 
mais novo reforço do 
PSDB para a disputa 
das eleições do ano que 
vem. A assinatura da 
ficha de filiação acon-
teceu no final da tarde 
de quinta feira (18) 
em Belo Horizonte, na 
presença do governador 
Antônio Anastasia.

 Mais do que apenas 
fazer parte da legenda, 
Branquinho chega com 
a disposição de disputar 
a Prefeitura em 2012.

Segundo Branquinho, 
o convite para 
se f i l iar  ao 
PSDB partiu 
do prefeito An-
tério Mânica e 
do governador 
Anastásia.

O prefei to 
Antério Mâni-
ca,  também 
p r e s i d e n t e 
municipal da 
legenda, não 
poupa elogios 
ao novo cor-
religionário, 
r e s sa l t ando 
que o mesmo 
é um excelente 
companheiro, 
uma pessoa 
trabalhadora, 
que tem feito 
um belo tra-
balho em prol 
da comunidade 
unaiense.

Branquinho se filia ao PSDB

O prefeito Antério Mânica, também presidente 
municipal da legenda e correligionários recpcionaram 
Branquinho
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Aconteceu  sábado 13 de agosto o 7º 
Lual Gospel da Igreja Família de Deus.Cen-
tenas de pessoas compareceram para louvar 
o senhor Deus, comandados pela banda Mi-
nistério Louva a Deus. O Pastor Vilmar e a 
Pastora Marli,do Ministério Evangélico Fa-
mília de Deus, abriram a noite com orações 
e agradecimentos. O público teve o conforto 
de centenas de mesas disponíveis, área de 
alimentação, com batidas deliciosas, cachor-
ro quente, refrigerantes e churrasquinho. A 
organização do evento ficou por conta dos 
membros da Igreja Família de Deus, que não 
mediram esforços para o sucesso do evento, 
e agradecem a todos que de uma forma ou 
de outra colaboraram para realização desse 
7º Lual Gospel.

Na madrugada de terça-
feira, 09/08, aconteceu um 
acidente envolvendo uma 
carreta, carregada com es-
pigas de milho, que seguia 
sentido ao Bairro Centro e 
um carro Astra, que seguia 
sentido ao Bairro Mamoe-
iro, na MG 188, (na curva 
do Bairro Mamoeiro). O 
motorista do carro e mais 
os três passageiros, mor-
reram na hora. De acordo 
com o motorista da carreta, 
o condutor do Astra não 
conseguiu fazer a curva 
existente no local, rodou 

Acidente na curva 
do Mamoeiro mata 

quatro pessoas
na pista, provavelmente 
pelo excesso de velocidade, 
e depois de ir para a contra 
mão, o carro entrou debaixo 
da carreta, pela lateral. O 
motorista da carreta disse 
que tentou frear, “mas não 
deu tempo”. Os quatro ocu-
pantes do carro morreram. 
A polícia teve dificuldade 
para identificar os corpos, 
devido á gravidade do 
acidente, pois eles ficaram 
irreconhecíveis. Porém 
após o trabalho da perícia, 
as vítimas foram identifica-
das. O motorista era Lucas 

Fotos: 16ª CIA. PM. 
IND.de Meio Ambiente e 
Trânsito

O Comandante da 16ª 
Região da Polícia Militar, 
Coronel PM Luciano 
ministrou palestras sobre 
extensão e aperfeiçoa-
mento da legislação ambi-

A 16ª Companhia PM realizou o  
Seminário de Nivelamento de Meio 
Ambiente e Trânsito  em um clube 

naútico as margens do Rio Paracatu
ental. Na oportunidade o 
inspetor da PRF Nivaldo 
Leal da Silva, palestrou 
sobre a fiscalização de 
excesso de peso feito 
por veículos de cargas 

nas rodovias do Noroeste 
de Minas. Ao final o co-
mandante da Unidade, 
Capitão PM Adinan, fez 
a entrega de certificados 
em agradecimento ao 
Coronel Luciano, ao ins-
petor Nivaldo e ao senhor 
Cristiano responsável 
pelo clube náutico. Em 
sua fala aos militares 
ressaltou a importância 
da dedicação de cada um, 
na aplicação correta das 
leis ambientais e trânsito 
rodoviário, da eficiência 
no procedimento de fis-
calização operacional e 
a padronização das ações 
na área de atuação da 
Unidade sob o enfoque 
da polícia orientada por 
resultados. Participaram 
deste encontro um total 
de 32 militares (co-
mandantes de Fração; 
operacional e adminis-
trativo) que atuam no 
policiamento ambiental 
e rodoviário nos municí-
pios de Arinos, Buritis, 
Bonfinópolis de Minas, 
Brasilândia de Minas, 
João Pinheiro, Paracatu, 
Vazante e Unaí.

Alves Da Silva, 25 anos; 
Edson Barbosa De Lima, 
29 anos, vaqueiro; Tatihet 
Da Gama Cordeiro, 22 
anos, manicure e Priscila 
Barbosa Da Silva, sem 
maiores dados. A Polícia 
Militar (PM) verificou 
que Lucas da Silva, que 
dirigia o carro, não possuía 
carteira de habilitação 
(CNH). O motorista da 
carreta nada sofreu, e foi 
submetido ao teste do 
bafômetro, o qual detectou 
que ele não havia ingerido 
bebida alcoólica.



PáGINA 7UNAÍ - MG  / AGOSTO / 2011 

 Aconteceu no plenário 
da Cãmara Municipal 
de Unaí no dia 20/08, 
o Seminário de apre-
sentação de negócios, 
com palestras de mo-
tivação e apresentação 
de negócios de opor-
tunidade, ministradas 
pelo professor Sandro 
Costa da Faculdade de 
Patos de Minas e o pal-
estrante Ivan Mendes 
vindo do Piauí.  Foi um 
sucesso total, e, desde 
já os organizadores 
convidam a todos para 
o próximo evento que 
será realizado no mês 
de outubro. Aconte-

SEMINáRIO COM 
PALESTRAS DE MOTIVAçãO

cerá também todas as 
segundas feira  a partir 
das 19:00 hs, reuniões 
abertas, na Avenida For-
mosa nº 1106, no bairro 

cachoeira.
Maiores informações 

pelos fones,  3676-
4188 ou 9973-2771 
com Maria Alves.    

Palestra com o professor Sandro Costa de Patos de Minas

Momento de entrega do brinde sorteado após o 
Seminário 

Começou  domingo, 
21/08, a Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla real-
izada pela Associação dos 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Unaí (Apae). O 
encerramento acontece no 
dia 26 de agosto, sexta-feira, 
com um coquetel dançante 
para alunos adolescentes e 
adultos da Apae.

Alunos e colaboradores 
da Apae fazem caminhada 
temática“Esta é a data mais 
vibrante para as Apaes do 

Apae realiza a Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência 

Intelectual e Múltipla
Brasil, pois é o momento 
em que as pessoas com 
deficiência quebram a cul-
tura da indiferença, em 
que elas mostram que é 
preciso ter coragem para ser 
diferente!”

Trecho retirado do pan-
fleto distribuído durante 
a caminhada dos alunos e 
funcionários da Apae, nesta 
segunda-feira. A caminhada 
saiu da praça São Cristóvão 
e seguiu pela Av. Governa-
dor Valadares e tinha como 
tema: Tenha a coragem 

de ser diferente: quebre a 
cultura da indiferença.

A Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla conta 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania 
(Semdesc), do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
(Comped) e com a parceria 
da Casa da Amizade Mar-
lene Vieira Coelho.

Alunos e colaboradores da APAE, fazem caminhada temática

Fonte: www.portalatento.com
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Prefeitura de Unaí trabalhando mais por você

O vice-prefeito José 
Gomes Branquinho pe-
diu “espaço” na reunião 
dos vereadores de segun-
da-feira (22 ago.), para 
solicitar “maior rapidez” 
na votação do Projeto 
de Lei da Prefeitura que 
busca autorização para 
o município contratar 
operações de Crédito 
no âmbito do Banco 
de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG). 

Branquinho explicou 
aos vereadores que o 
município pode perder o 
recurso de R$ 3 milhões, 
destinados ao finan-
ciamento de máquinas 
e equipamentos, caso o 
Projeto de Lei não seja 
votado no menor prazo 
possível. 

“Não estou aqui ped-
indo a aprovação do pro-
jeto, porque seria uma 
interferência indevida no 

Branquinho pede rapidez em votação de projeto 
que autoriza liberação de crédito para Unaí  

Poder Legislativo. 
Ocupo esta tribuna 
para pedir que o 
projeto seja votado 
(aprovado ou re-
jeitado) ainda neste 
mês de agosto, a 
fim de que Unaí não 
perca esse recurso, 
que é disputado por 
muitos municípios 
mineiros. Unaí ainda 
não perdeu o recurso 
porque o vice-pres-
idente do BDMG, 
José Santana de 
Vasconcelos, está 
fazendo o esforço de 
esperar”, salientou o 
vice-prefeito. 

Caso o projeto seja apro-
vado pelos vereadores, 
Unaí poderá adquirir seis 
caminhões, duas patro-
las, duas carregadeiras, 
uma retro-escavadeira e 
um trator de esteira. As 
facilidades do crédito, 

segundo Branquinho: 
cinco anos para pagar 
e 7% de juros ao ano, 
com prazo de carência de 
seis meses. As parcelas 
mensais deverão girar 
em torno de R$ 50 mil. 

De acordo com o vice-
prefeito, caso a Prefeitura 
precise alugar as mesmas 
máquinas, o valor mensal 
do aluguel ultrapassaria 
os R$ 100 mil.

FRENTE DE 
TRABALHO 

B r a n q u i n h o 
explicou ainda 
aos vereadores 
que o município 
precisa dessas 
máquinas para 
dar seqüência aos 
trabalhos, “tanto 
no meio rural 
consertando as 
estradas, quanto 
na área urbana 
asfaltando as ruas 
da cidade”. 

A intenção da 
adminis t ração 
m u n i c i p a l  é 

abrir mais uma frente 
de trabalho, preparando 
a terraplanagem para a 
Tamasa (empresa vence-
dora da licitação) colocar 
a capa asfáltica nas ruas 
da cidade que ainda sem 
pavimentação. 

“Nós estamos passando 
por um aperto muito 
grande, porque estamos 
vendo as chuvas chega-
rem, e estamos tendo 
dificuldades de abrir no-
vas frentes de serviço”, 
salientou o vice-prefeito, 
lembrando que Unaí pos-
sui 12 mil quilômetros 
de estradas na área rural 
e outro tanto de ruas na 
cidade para serem asfal-
tadas ou recapeadas. 

“O que nós não podemos 
é perder o financiamento 
porque o município foi 
omisso, ou seja, não 
aprovou nem rejeitou o 
projeto”, cobrou Bran-
quinho, o que, segundo 
ele, é uma prerrogativa 
de acesso ao crédito que 
a maioria dos municípios 
de Minas Gerais corre 
atrás.

Cumprindo contrato as-
sinado com a Prefeitura 
no dia 7 de janeiro, a 
Cemig iniciou terça-feira 
(12 jul.) a obra de ilumi-
nação de um trecho de 
aproximadamente 1.200 
metros de extensão (das 
proximidades da unidade 
do Corpo de Bombeiros 
até a ponte da avenida 
São João). Com isso, 
toda a parte canalizada 
e urbanizada do córrego 
estará iluminada até o fim 
de julho.

Neste primeiro momento 
está sendo preparada a 
estrutura para receber a 
rede subterrânea que será 
instalada às margens do 
Córrego Canabrava, com 
146 caixas de inspeção 
tipo AZ/ZB. 

Integra o projeto a in-
stalação de 131 postes 
ornamentais de aço oc-
togonal leve, com 6,5 
metros de altura, equipa-
dos com lâmpadas vapor 
de sódio de 150 watts. O 
investimento da Prefeitura 
(recursos próprios do mu-
nicípio) na execução da 
obra é de R$ 542.718,00. 

“Estamos verificando in 
loco o início dos trabalhos. 
O compromisso da Cemig 
é entregar a obra pronta 
no final de julho”, disse o 
prefeito Antério Mânica, 
em visita de supervisão 
ao início dos trabalhos.
Acompanharam o pre-
feito, o vice José Gomes 
Branquinho e o secretário 

Calçadão do Córrego Canabrava estará 
totalmente iluminado em breve

Alino Coelho (Obras e 
Serviços Urbanos). 

“Isso é conforto para a 
população. E o que vale é 
a valorização das pessoas. 
Estamos trabalhando nessa 
direção e nesse sentido”, 
enfatizou Branquinho, 

comemorando mais este 
avanço e anunciando para 
breve outros serviços de 
“urbanização lateral das 
margens do córrego, com 
colocação de gramas e 
instalação de pequenas 
praças”. 

Preparação da área para receber a rede subterrânea

Prefeito Antério, vice Branquinho e secretário 
Alino (Obras) fazem visita de supervisão ao início dos 
trabalhos O prefe i to  Antér io 

Mânica anunciou na tarde 
de terça-feira (16 ago.) 
a instalação do campus 
em Unaí da Universidade 
Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM). O anúncio do 
prefeito deu-se na seqüên-
cia de reunião ocorrida em 
Brasília (Palácio do Plan-
alto), onde a presidente 
Dilma Rousseff recebeu 
mais de 130 prefeitos para 
assinar com os municípios 
o compromisso de insta-
lação de universidades, 
campi universitários e 
Institutos Federais de 
Educação Tecnológica 
(IFETs).

A Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhon-
ha e Mucuri é constituída 
de três campi, sendo o 
Campus I e o Campus JK 
localizados na cidade de 
Diamantina (MG), abrig-

Antério anuncia campus 
universitário federal para Unaí  

ando seis faculdades e 23 
cursos de graduação; e o 
Campus Avançado do Mu-
curi, localizado na cidade 
de Teófilo Otoni (MG), que 
abriga três faculdades com 
nove cursos de graduação.

Em Minas Gerais, somente 
Unaí e Janaúba (Norte de 
Minas) foram contem-
plados com um campus 
universitário. A previsão é 
que as unidades sejam in-
staladas dentro de três anos. 
A primeira contrapartida 
do município é a doação 
do terreno para criação 
do campus e, de acordo 
com o prefeito, empresários 
unaienses já demonstraram 
interesse nessa doação.

O prefeito explicou ainda 
que a escolha de Unaí 
pelo MEC para abrigar 
um campus da universi-
dade obedeceu a critérios 
como posição geográfica, 
demanda de vagas para 

cursos públicos federais 
e município em dia com 
seus compromissos. 

Durante a solenidade 
no Palácio do Planalto, o 
ministro Fernando Haddad 
(Educação) esclareceu 
que os critérios utilizados 
para a escolha das ci-
dades contempladas “não 
foram políticos e nem 
partidários”. Segundo 
Antério, na solenidade 
havia prefeitos, deputa-
dos, senadores e gover-
nadores de todas as siglas 
partidárias, tanto aliados 
quanto de oposição ao 
Governo Federal.

“Todos os deputados da 
bancada de Minas Gerais 
na Câmara Federal, tanto 
os que apóiam quanto os 
que se opõem ao governo, 
aprovaram o nome de 
Unaí. Queremos agradecer 
a todos pela conquista”, 
arrematou Antério.

Além do anúncio 
do campus 
universitário, 
Antério também 
falou de obras de 
asfaltamento e 
iluminação

Fonte/ Fotos: www.prefeituraunai.mg.gov.br
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Prefeitura de Unaí trabalhando mais por você

O vice-prefeito José 
G o m e s  B r a n q u i n h o 
representou Unaí no 95º 
Encontro das Cidades Pólo 
de Minas Gerais na quarta 
(10) e quinta (11). Durante 
o encontro em Ouro Preto, 
o prefeito de Divinópolis, 
Vladimir Azevedo, tomou 
posse como presidente da 
Frente Mineira de Pre-
feitos (FMP) para o biênio 
2011-2013. Durante os 
dois dias, foram discutidos 
temas caros aos municí-

pios. Ao final do encontro e 
após muito debate entre os 
prefeitos, Azevedo entregou 
ao vice-governador Alberto 
Pinto Coelho a “Carta de 
Ouro Preto”, que consolida 
os pleitos da FPM ao gov-
erno de Minas.

A Frente Mineira de Pre-
feitos foi criada em julho 
de 2003, com o objetivo de 
coordenar a ação política 
dos maiores municípios do 
Estado. Ela reúne cidades 

com mais de 35 mil habi-
tantes. Uma das diretrizes 
da Frente é ampliar o debate 
com o Estado e a União em 
torno de uma repactuação 
federativa que assegure uma 
distribuição mais equili-
brada dos recursos públicos, 
hoje concentrados na esfera 
federal. 

Entre as reivindicações 
feitas ao governo do Es-
tado, Branquinho destaca 
a compensação das perdas 
de ICMS impostas aos 
municípios pela crise de 
2009 e a compensação aos 
municípios pelo transporte 
dos alunos de escolas es-
taduais.

Para dar uma idéia do 
descompasso, o vice-prefeito 
observa que Unaí transporta 
aproximadamente 2.000 
alunos de escolas estaduais 
por dia, e o déficit do gov-
erno do Estado para com 
a Prefeitura gira entre R$ 
1,8 milhão e R$ 2 milhões. 
“O aluno está na beira da 

estrada esperando o trans-
porte escolar. Porque ele é 
aluno de escola estadual, não 
podemos deixá-lo lá”, afirma 
Branquinho, ao acrescentar 
que o gasto do município 
com transporte escolar chega 
aos R$ 6 milhões por ano.

Paralelamente ao en-
contro dos prefeitos das 
cidades-pólo em Ouro Preto, 
aconteceu o encontro dos 
secretários municipais de 
fazenda. Representaram 
Unaí o secretário municipal 
Waldir Wilson Novais (Fa-
zenda) e o procurador da 
Fazenda Municipal, Antônio 
Lucas. 

A temática mais discutida 
foi o encerramento dos 
mandatos dos prefeitos no 
ano que vem, quando haverá 
eleições municipais. No 
último ano de mandato, 
explicou Branquinho, há 
uma série de exigências da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal para que o mandato 
do prefeito seja encerrado 

sem problemas para o gestor 
municipal.

LAGAMAR
Branquinho também rep-

resentou Unaí sexta-feira 
(12) na cidade de Lagamar, 
onde o governador Antônio 
Anastasia inaugurou as 
obras da Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE), 
do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
e da Unidade da Farmácia 
de Minas. 

De acordo com o vice-
prefeito de Unaí, todos 
os municípios das regiões 
Noroeste e Alto Paranaíba 

estiveram representados 
em Lagamar. “Lá, tive a 
oportunidade de conversar 
com o governador Anas-
tasia sobre alguns pleitos 
de Unaí e também sobre 
a política partidária”, 
afirmou Branquinho, que 
é filiado ao partido do 
governador, o PSDB. 

Antério e Branquinho 
têm encontro marcado 
com Anastasia  nesta 
quinta-feira, 18 de agosto, 
quando serão abordados 
assuntos da agenda un-
aiense.

O prefeito Antério Mânica 
assinou na segunda-feira (15 ago.) 
ordem de serviço para reformas 
no Cemitério São João Batista, 
conhecido como cemitério novo. 
Localizado no bairro Primavera 
5, o local terá a capela toda refor-
mada (piso, telhado, banheiros, 
iluminação, vidros) e ganhará 
iluminação nas vias internas. 

A empresa vencedora da licitação 
para executar a obra de reforma é 
a Dionísio Cardoso Construções 
LTDA. O investimento da Pre-
feitura é de R$ 87.433,40 e o prazo 
previsto para execução da obra é 
de três meses.

Assinada ordem de serviço para reformas no cemitério novo  

Antério, Branquinho e Alino com o empresário responsável pela obra de reforma

Três casos confirmados de 
dengue no bairro Cidade Nova 
provocaram mobilização de 
agentes de saúde e estudantes 
na quarta-feira (17 ago.). O ob-
jetivo foi alertar a comunidade 
para prevenir a multiplicação 
do mosquito e evitar o descon-
trole no aumento dos casos da 
doença. 

Durante a mobilização no Ci-
dade Nova, as crianças (da Es-
cola Municipal Israel Pinheiro 
-CAIC) chamaram a atenção 
dos moradores, e os agentes 
(combate a endemias e comuni-
tários de saúde) visitaram casa 
por casa no bairro, distribuindo 
material de informação e con-
scientizando os moradores para 
a necessidade da participação 
geral nas medidas de combate 

Casos confirmados de dengue provocam 
mobilização de agentes de saúde e 

estudantes no Cidade Nova  
à dengue.

Foram distribuídos 800 
panfletos com orientações 
sobre prevenção e 700 sacos 
plásticos para a guarda de 
material recolhido. “Não foi 
propriamente um trabalho de 
recolhimento de lixo, mas foi 
uma intensificação das ações 
sobre os potenciais criadouros, 
nos focos onde o mosquito 
pode proliferar”, explicou o 
supervisor geral de Endemias, 
Carlos Louzada.

Ele informa que o trabalho de 
conscientização comunitária 
na região vai continuar no fim 
de semana, especialmente na 
feirinha que acontece domingo, 
no bairro Novo Horizonte.

AçãO 
O supervisor esclareceu que 

a ação efetiva de combate 
foi desencadeada tão logo 
houve notificação dos casos 
no bairro, ou seja, antes mesmo 
da confirmação da doença, via 
resultado de exames. “Fizemos 
um cordão de isolamento no 
quarteirão e borrifamos inseti-
cida em todas as casas da região 
onde apareceram os casos 
suspeitos de dengue”.

Foco de preocupação, se-
gundo Louzada, é o surgi-
mento de casos de dengue 
antes mesmo do período mais 
crítico, que começa em no-
vembro. Antes das chuvas, 
porém, a Secretaria Municipal 
de Saúde e parceiros farão 
mutirões de limpeza, a fim de 
preparar a chegada do período 
chuvoso. As ações de preven-

ção, todavia, fazem parte do 
trabalho rotineiro de agentes 
de combate a endemias, agen-
tes comunitários de saúde e 
educadores em saúde. 

Diariamente os agentes 
realizam ações: o agente de 
combate a endemias faz visitas 
bimestrais a uma mesma casa; 
O agente comunitário de saúde 
faz visitas mensais a uma 
mesma família em áreas onde 
há unidades de PSF; e o edu-
cador em saúde faz palestras 
e dá orientações nas escolas, 
empresas e instituições. 

“Após 45 dias que o agente 
percorreu um local, há um 
serviço de pesquisa larvária. 
E os bairros onde o índice de 
infestação larvária ficou muito 
alto, as ações de saúde são 
empreendidas de forma intensa 
e integrada”, Carlos Louzada 
explicou.

NúMEROS 
Período epidêmico da doença, 

o verão de 2009-2010 foi crítico 

em Unaí: foram 1.338 casos 
de dengue confirmados e mil-
hares de casos sem notificação 
oficial.

No último verão (2010-2011), 
foram 73 casos suspeitos da 
doença e nenhuma confirmação 
registrada de casos de dengue 
em Unaí.

Em 2011, até agora, Unaí já 
registrou sete casos confirma-
dos de dengue: Cidade Nova 
(3), Cachoeira (1), Serenata (1), 
Santa Luzia (1) e Divinéia 

SERVIçO 
Os casos de dengue, tanto 

suspeitos quanto confirmados, 
são de notificação obrigatória 
na Secretaria Municipal de 
Saúde (rua Natal Justino da 
Costa, 682). O telefone é o 3677 
5049 – ramal 204.

Ao verificar a presença do 
mosquito transmissor, os ci-
dadãos devem informar aos 
agentes de saúde ou ligar no 
telefone da Sesau (Epidemiolo-
gia): 3677 5049 – ramal 204.

Alunos da E.M.Israel Pinheiro-CAIC saíram da escola no Novo 
Horizonte em direção às ruas do Cidade Nova
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A anorexia vem ating-
indo um público cada 
vez maior. Ela é pro-
vocada pelo excesso de 
preocupação com o peso 
e por uma visão comple-
tamente distorcida que 
uma determinada  pessoa 
tem com relação ao seu 
corpo. 

O individuo que sofre 
desse mal, se submete a 
vários tipos de métodos 
para poder emagrecer. 
Ele começa a praticar ex-
ercícios físicos de forma 
descontrolada, come 
muito pouco, faz o uso 
de laxantes e diuréticos, 
induz o próprio vomito, 
jejua, entre outros. 

Mais de 90% de casos de 
anorexia ocorre entre as 
mulheres. A idade média 
com que esse problema 
surge  gira em torno dos 
17 anos. Entretanto, ele 
pode durar por um bom 
tempo, caso não seja 
tratado adequadamente. 

A prevenção se dá 
através da diminuição da  
pressão cultural e familiar 
com relação à valoriza-

ANORExIA

ção de aspectos físicos, 
forma corporal e beleza 
pode eventualmente re-
duzir a incidência desses 
quadros. É fundamental 
fornecer informações a 
respeito dos riscos dos 
regimes rigorosos para 
obtenção de uma silhueta 
“ideal”, pois eles têm 
um papel decisivo no 
desencadeamento dos 
transtornos alimentares.

O tratamento contra a 
doença baseia-se, prin-

cipalmente, em consultas 
com psiquiatras espe-
cialistas em distúrbios 
alimentares. Não existem 
medicamentos específi-
cos para a anorexia  mas, 
pode se fazer o uso de 
alguns antidepressivos, 
isso se o médico indicar, 
é claro. A família deve 
ficar atenta ao assunto 
e oferecer todo o apoio 
possível para que a pes-
soa possa superar esse 
problema.

ORIGEM: Pertence à famí-
lia dos “solanáceos” seu nome 
científico é “Solanun lycopersi-
cum” tem sua origem no Peru. 
Sua variedade é grande as mais 
importantes são a corrente de 
tamanho médio 5 a 10cm. O 
redondo bem pequeno 2 a 3 
cm. O oblongo e o monstro 
notável pelo tamanho podendo 
pesar até um quilo possui uma 
rodela cinzenta em torno do 
pedúnculo. 

COMPOSIçãO QUÍMI-
CA:  Segundo estudos o 
tomate possui a cada 100gra-
mas de polpa fresca e seca 
ao ar 92,37% de água, 1,25% 
de elementos nitrogenados, 
0,84% de lignina, 0,63% de 
cinzas encontram-se também 
solanina, saponinas, corantes 
e vitaminas como A,B,C, e 
E, possui ainda elementos 
vitamínicos como: rádio, ferro 
, cobre, boro, níquel, cobalto, 
licopeno, flavonóides, fósforo, 
magnésio e potássio.

BENEFÍCIOS DO TO-
MATE: Estimula as enzimas, 
previne a coagulação san-
guínea, anticancerígeno porque 
inibe as enzimas responsáveis 
pela metástase das células 
cancerígenas. Como possui 
ferro previne e cura anemia, 
fraqueza, palidez, o fósforo 
contido aumenta a resistência 
física, age sobre os ossos, 
distúrbios nervosos, stress 
e problemas de obesidade, 

TOMATE

além de fortalecer o cérebro 
auxiliando no aprendizado.

O magnésio protege contra 
doenças cardiovasculares, hip-
ertensão, nervosismo, tensão 
pré-menstrual, problemas da 
próstata, combate depressão 
e tremores, enquanto que o 
potássio, age também contra 
fraqueza em geral, arritmia e 
também pressão alta.

A vitamina B2 (riboflavina) 
protege contra distúrbios nos 
olhos, distúrbios digestivos, 
ferimentos na boca. Apresenta 

ainda outros benefícios pro-
venientes da vitamina C que 
aumenta a imunidade contra 
resfriados e outras infecções 
inclusive AIDS.

O tomate pode ser consumido 
cru, cozido ou em molhos que 
não perde suas propriedades, 
evite o consumo de tomates 
verdes pois é contra indicado 
para os rins e sempre que pos-
sível também os molhos e 
extratos industrializados por 
conterem químicas que não 
são saudáveis. 
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A síndrome de Down é 
a forma mais freqüente de 
retardo mental causada por 
uma aberração cromoss-
ômica microscopicamente 
demonstrável. É caracter-
izada por história natural e 
aspectos fenotípicos bem 
definidos. É causada pela 
ocorrência de três (tris-
somia) cromossomos 21, 
na sua totalidade ou de uma 
porção fundamental dele. 

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS 

A síndrome de 
Down, uma com-
binação específica 
de características 
fenotípicas que 
inclui  retardo 
mental e uma face 
típica, é causada 
pela existência 
de três cromos-
somos 21 (um 
a mais do que o 
normal, trissomia 
do 21), uma das 
anormalidades 
cromossômicas 
mais comuns em 
nascidos vivos. 

É sabido, há 
muito tempo, que 
o risco de ter uma criança 
com trissomia do 21 au-
menta com a idade materna. 
Por exemplo, o risco de 
ter um recém-nascido com 
síndrome de Down, se a mãe 
tem 30 anos é de 1 em 1.000, 
se a mãe tiver 40 anos, 
o risco é de 9 em 1.000. 
Na população em geral, a 
freqüência da síndrome de 
Down é de 1 para cada 650 a 
1.000 recém-nascidos vivos 
e cerca de 85% dos casos 
ocorre em mães com menos 
de 35 anos de idade. 

As pessoas com síndrome 
de Down costumam ser 

menores e ter um desenvol-
vimento físico e mental mais 
lento que as pessoas sem 
a síndrome. A maior parte 
dessas pessoas tem retardo 
mental de leve a moderado; 
algumas não apresentam 
retardo e se situam entre as 
faixas limítrofes e médias 
baixa, outras ainda podem ter 
retardo mental severo. 

Existe uma grande varia-
ção na capacidade mental 
e no progresso das crianças 
com síndrome de Down. O 
desenvolvimento motor des-

tas crianças também é mais 
lento. Enquanto as crianças 
sem síndrome costumam 
caminhar com 12 a 14 meses 
de idade, as crianças afetadas 
geralmente aprendem a andar 
com 15 a 36 meses. O desen-
volvimento da linguagem 
também é bastante atrasado. 

É importante frisar que 
um ambiente amoroso e 
estimulante, intervenção 
precoce e esforços integrados 
de educação irão sempre 
influenciar positivamente o 
desenvolvimento desta cri-
ança.  Embora as pessoas com 
síndrome de Down tenham 

características físicas espe-
cíficas, geralmente elas têm 
mais semelhanças do que 
diferenças com a população 
em geral. As características 
físicas são importantes para 
o médico fazer o diagnóstico 
clínico; porém, a sua pre-
sença não tem nenhum outro 
significado. Nem sempre 
a criança com síndrome 
de Down apresenta todas 
as características; algumas 
podem ter somente umas 
poucas, enquanto outras 
podem mostrar a maioria 

dos sinais da sín-
drome. 

A p r o x i m a d a -
mente cinqüenta 
por cento de todas 
as crianças com a 
síndrome têm uma 
linha que cruza a 
palma das mãos 
(linha simiesca), 
e há, freqüente-
mente, um espaço 
aumentado entre 
o primeiro e se-
gundo dedos do pé. 
Freqüentemente 
e s t a s  c r i anças 
apresentam mal-
formações con-
gênitas maiores. 

CITOGENéTICA 

A maior parte dos indi-
víduos (95%) com trisso-
mia do 21 tem três cópias 
livres do cromossomo 21; 
em aproximadamente 5% 
dos pacientes, uma cópia 
é translocada para outro 
cromossomo acrocêntrico, 
geralmente o 14, o 21 ou 
o 22. Em 2 a 4% dos casos 
com trissomia do 21 livre, 
há mosaicismo, isto é, uma 
linhagem de células com 
trissomia e uma linhagem 
de células normal na mesma 
pessoa. 

H i p e r t e n s ã o  a r t e -
rial é a pressão arterial 
acima de 140x90 mmHg 
(milímetros de mercúrio) 
em adultos com mais 
de 18 anos, medida em 
repouso de quinze minu-
tos e confirmada em três 
vezes consecutivas e em 
várias visitas médicas. 
Elevações ocasionais da 
pressão podem ocorrer 
com exercícios físicos, 
nervosismo, preocupa-
ções, drogas, alimentos, 
fumo, álcool e café. A 
hipertensão arterial é um 
dos problemas médicos 
mais comuns da popu-
lação mundial. É muito 
sério, porque é silen-
cioso e só reconhecido 
pelas lesões dos órgãos 
atingidos. É uma doença 
vascular de todo o organ-
ismo e deixa “marcas” 
nos órgãos atingidos: 
coração, cérebro, rins, 
vasos e visão. 

Há duas formas de 
tratamento: sem e com 
medicamentos. 

O tratamento sem me-
dicamentos tem como 
objetivo auxiliar na 
diminuição da pressão, 
e se possível evitar as 
complicações e os riscos 
por meio de modificações 
nas atitudes e formas de 
viver, são elas: 

  
1. Reduzir o peso corpo-

ral através de dieta calóri-
ca controlada: substituir 
as gorduras animais por 
óleos vegetais, diminuir 
os açúcares e aumentar a 
ingestão de fibras 

2. Reduzir o sal de 
cozinha, embutidos, 
enlatados, conservas, 
bacalhau, charque e quei-
jos salgados 

3. Reduzir o consumo 
de álcool 

4. Exercitar-se regular-
mente 30-45 minutos, 
de três a cinco vezes por 
semana 

5. Abandonar o tabag-
ismo 

6.  Controlar as alterações 
das gorduras sangüíneas 
(dislipemias), evitando 
os alimentos que au-
mentam os triglicerídeos 
como os açúcares, mel, 
melado, rapadura, álcool 

HIPERTENSãO 
ARTERIAL

e os ricos em colesterol 
ou gorduras saturadas: 
banha, torresmo, leite 
integral, manteiga, creme 
de leite, lingüiça, salame, 
presunto, frituras, frutos 
do mar, miúdos, pele de 
frango, dobradinha, mo-
cotó, gema de ovo, carne 
gorda, azeite de dendê, 
castanha, amendoins, 
chocolate e sorvetes 

7. Controlar o estresse 
8. Reduzir o sal é muito 

importante para os hip-
ertensos da raça negra, 
pois neles a hipertensão 
arterial é mais severa e 
provoca mais acidentes 
cardiovasculares, neces-
sitando controles médicos 
constantes e periódicos 

9. Evitar drogas que 
elevam a pressão arte-
rial: anticoncepcionais, 
antiinflamatórios, mod-
eradores de apeti te, 
de sconges t i onan t e s 
nasais, antidepressivos, 
corticóides, derivados da 
ergotamina, estimulantes 
(anfetaminas), cafeína, 
cocaína e outros. 

O tratamento medica-
mentoso visa reduzir as 
doenças cardiovasculares 
e a mortalidade dos pa-
cientes hipertensos. Até 
o momento, a redução 
das doenças e da mortali-
dade em pacientes com 
hipertensão leve e mod-
erada foi demonstrada de 
forma convincente com 
o uso de medicamentos 
rotineiros do mercado. 
Na hipertensão severa e/
ou maligna, as dificul-
dades terapêuticas são 
bem maiores. A escolha 
correta do medicamento 
para tratar a hipertensão é 
uma tarefa do médico. 

Na hipertensão arterial 
primária ou essencial, o 
tratamento é inespecífico 
e requer atenções especi-
ais por parte do médico. 
A hipertensão secundária 
tem tratamento específi-
co, por exemplo, cirurgia 
nos tumores da glândula 
supra-renal ou medica-
mentos no tratamento do 
hipertireoidismo. 

PARA MAIORES INFORMAçõES CONSULTE SEU MéDICO
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Mitos da Música

CRUZADINHA

Mais de três décadas 
de puro rock’n’roll, que 
não mostra sinais de abran-
damento ou desistência, o 
AC / DC, com sua eletri-
cidade, oferece ao mundo 
uma fonte essencial de 
poder e energia. Desde sua 
formação em 1973, o AC/
DC, rock’n’roll de alta vol-
tagem, fluiu para o mundo 
com suas turnês sempre 
lotadas e, totalizando mais 
de 150 milhões de álbuns. 
São ainda os artistas nº 1 da 
Sony Music Entertainment 
em todo o mundo na venda 
de catálogo, o AC / DC já 
vendeu quase 70 milhões de 
álbuns nos EUA tornando-
se uma das cinco bandas de 
maior sucesso na história 
da música americana. Uma 
das obras mais amadas do 
grupo, o enorme sucesso e 
influente “Back In Black”, 
recebeu o “álbum duplo 
de diamante”, por vendas 
superiores a 22 milhões de 
cópias nos Estados Unidos, 
e é o quinto maior álbum 
em numero de vendas nos 
EUA. A banda foi formada 
em Sydney, Austrália em 
1973 pelos irmãos Angus 
e Malcolm Young. A banda 
é normalmente classificada 
como hard rock  e conside-
rada uma das pioneiras do 
heavy metal, no entanto, 
os seus membros sempre 
classificaram a sua músi-

ca como rock and roll. O 
AC/DC passou por várias 
mudanças de alinhamento 
antes de lançarem o seu 
primeiro álbum, High Vol-
tage, em 1975. A formação 
manteve-se estável até o 
baixista Cliff Williams 
substituir Mark Evans em 
1977. Em 1979, a banda 
gravou o seu bem-sucedido 
álbum Highway to Hell. O 
vocalista e co-compositor 
Bon Scott faleceu a 19 de 
fevereiro de 1980, após 
consumir na noite anterior 
uma grande quantidade de 
álcool. O grupo considerou 
por algum tempo a sepa-
ração, mas rapidamente o 
ex-vocalista dos Geordie, 
Brian Johnson, foi sele-
cionado para o lugar de 
Scott. Mais tarde nesse 
ano, a banda lançou o seu 
álbum mais vendido, Back 
in Black. O álbum seguinte 
da banda, For Those About 
to Rock (We Salute You), 
foi também bem sucedido 
e tornou-se o primeiro ál-
bum de heavy metal a atin-
gir o 1º lugar nos Estados 
Unidos. O AC/DC caiu em 
popularidade pouco após 
a saída do baterista Phil 
Rudd em 1983. As fracas 
vendas continuaram até ao 
lançamento de The Razor’s 
Edge em 1990. Phil Rudd 
regressou em 1994 e con-
tribuiu para o álbum de 

1995 da banda, Ballbre-
aker. Stiff Upper Lip foi 
lançado em 2000, tendo 
sido bem recebido pela crí-
tica. Planos para um novo 
álbum foram anunciados 
em 2004, sendo cumpridos 
em 2008, com o lançamen-
to do álbum Black Ice no 
dia 20 de outubro de 2008. 
Os irmãos Angus, Malcolm 
e George Young nasceram 
em Glasgow, Escócia, e 
se mudaram para Sydney 
com a maioria de sua fa-
mília em 1963. George foi 
o primeiro a aprender a to-
car guitarra. Ele se tornou 
um membro da Easybeats, 
uma das bandas mais bem 
sucedidas da Austrália da 
década de 1960. Em 1966, 
eles se tornaram o primei-
ro ato local de rock a ter 
um sucesso internacional, 
com a canção “Friday on 
My Mind”. Malcolm se-
guiu os passos de George 
tocando com uma banda 
de Newcastle, New South 
Wales, chamada de Velvet 
Underground (não deve ser 
confundida com a nova-
iorquina Velvet Under-
ground). Angus e Malcolm 
desenvolveram uma idéia 
para o nome da banda de-
pois de ver as iniciais “AC/
DC” na parte de trás de 
uma máquina de costura 
da irmã mais velha deles, 
Margaret Young. “AC/
DC” é uma abreviação de 
“alternating current/direct 
current” (que em portu-
guês significa “corrente 
alternada/corrente contí-
nua”). Os irmãos sentiram 
que esse nome simboliza-
va a energia da banda e o 
amor deles pela música. A 
primeira exibição do AC/
DC nos Estados Unidos foi 
em Michigan, numa esta-
ção de rádio em 1977. O 
dono da estação, Peter C. 
Cavanaugh, reservou para 
a banda uma apresentação 
no Flint’s Capitol Theater. 
AC/DC abriu com a famo-
sa música “Live Wire” e 
fecharam com “It’s a Long 
Way to the Top (If You 
Wanna Rock ‘n’ Roll)”. O 
grande avanço na carreira 
da banda veio na colabora-
ção com o produtor Robert 
Lange no sexto álbum, Hi-

ghway to Hell, lançado em 
1979. Foi o último álbum 
do AC/DC com Bon Scott 
nos vocais. Foi o primeiro 
álbum do AC/DC a entrar 
no Top 100 Americano, al-
cançando o 17º lugar. Cliff 
Williams em 1981 durante 
a turnê For Those About to 
Rock.Após a morte de Bon 
Scott, a banda estava pen-
sando em desistir, no en-
tanto, Scott teria desejado 
que o AC/DC continuasse. 
Vários vocalistas foram ci-
tados para substituir Scott, 
incluindo Buzz Shearman, 
ex-vocalista do Moxy  e 
Terry Slesser, ex-vocalista 
do Back Street Crawler. 
Os membros do AC/DC 
finalmente decidiram que o 
novo vocalista seria Brian 
Johnson, ex-Geordie. A ul-
tima apresentação do AC/
DC no Brasil aconteceu em 
27 de novembro de 2009, 
após 13 anos, no Estádio 
do Morumbi. O vocalista 
Brian Johnson diz que a 
banda deve se reunir quan-
do a banda completar 40 
anos de carreira em 2013 
para gravar um novo disco 

e uma turnê de comemora-
ção, mas Brian disse que 
não há data para entrar nos 
estúdios para evitar pres-
são, e segundo Brian, eles 
nunca trabalham pressio-
nados .

DISCOGRAFIA

Álbuns de estúdio

1975: High Voltage  y
1975: T.N.T. y
1976: Dirty Deeds Done  y

Dirt Cheap 
1977: Let There Be  y

Rock 
1978: Powerage y
1979: Highway to Hell y
1980: Back In Black y
1981: For Those About  y

to Rock We Salute You
1983: Flick of the Swi- y

tch
1985: Fly on the Wall y
1986: Who Made Who y
1988: Blow Up Your  y

Video
1990: The Razors Edge y
1995: Ballbreaker y
2000: Stiff Upper Lip y
2008: Black Ice y

O FISCAL E O 
PESCADOR 

O pescador estava à 
beira de um rio quando 
chega um homem, e eles 
ficam dialogando.

- vc está fazendo o 
quê?

- Pescando…
- Já pescou alguma 

coisa?
- Xiiii…muitos, mas 

muitos mesmo…peixes 
de todos os tipos!

- Você sabe quem eu 
sou?

- Não…
- Sou o fiscal do IBAMA 

e aqui é proibido pescar!
- E você, sabe quem 

eu sou?
- Não faço a maior 

idéia…
- Sou o maior mentiroso 

do mundo!

NOME DO VIZINHO 
Após o nascimento de 

seu filho, o homem foi 
registrá-lo no cartório.

-Qual é o nome da 
criança?- o atendente 
pergunta

- Ele se chama Arquiban-
cada do Corinthians

-Porque voce vai batizar 
seu filho de “Arquiban-
cada do Corinthians”?

-Ora, o filho do Meu 
v i z i n h o  s e  c h a m a 
“ G e r a l d o  S a n t o s ” , 
porque meu filho não 
pode ser Arquibancada 
do Corinthians?

HUMOR

INGREDIENTES:
1 litro de leite 
12 espigas de milho 
verde
1 xícara de açúcar refi-
nado 
Canela em pó

PREPARO:
Corte o milho com uma 

faca e bata no liquidifica-
dor com o leite ou rale e 
coe espremendo bem, veja 
abaixo) 

Adoce (1 xícara de açú-
car aproximadamente) 
e leve ao fogo mexendo 
sem parar ate sentir gosto 
de cozido. 

Coloque uma travessa e 

polvilhe canela em pó.
Bagaço de Milho
Quando você prepara 

um curau, é necessário, 
depois de bater ou ralar o 
milho, colocá-lo dentro de 
um pano fino, tipo fralda, 
espremendo bem para tirar 
o suco que vai ser usado na 

receita. 
A fibra ralada que sobra 

é o que chamamos de 
bagaço de milho. 

Ele pode ser aproveitado 
para fazer um bolo deli-
cioso, que fica macio e 
com a textura delicada 

CURAU DE 
MILHO VERDE
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Classificados

VENDE-SE  VW - KOMBI
ANO 96 – LATARIA BOA

ÓTIMA MECâNICA
COR BRANCA

TRATAR: 9972-4388

REQUERIMENTO 
DE LICENçA

Edilio Perón Ferrari 
por determinação do 
Conselho Estadual 
de Política Ambien-
tal – COPAM, torna 
público que solicitou 
através do processo nº 
15291/2011, Licença 
para Operação Corre-
tiva para as atividades: 
Barragem de irrigação 
ou de Perenização para 
Agricultura; Produção 
de Carvão Vegetal ori-
undo de floresta  plan-
tada na Fazenda “ Boa 
Sorte”, localizada no 
município de Paracatu 
– MG.  

Fiat Strada 1.8 MPI Adven-
ture Locker CE 8V Flex 2P 
Manual 2009/2009 
R$ 36.900 
Volkswagen CrossFox 1.6 
MI 8V Total Flex 4P Manual 
2008/2009 
R$ 36.900 
Fiat Punto 1.4 ELX 8V Flex 
4P Manual 2008/2008  
R$ 32.500 
Volkswagen Gol 1.0 MI 8V 
Total Flex 4P Manual G.V 
2009/2010 
R$ 30.500 
Volkswagen Saveiro 1.6 MI 
Super SURF CS 8V Total Flex 
2P Manual G.IV 2007/2008  
R$ 28.900  
Volkswagen Voyage 1.0 MI 
8V Total Flex 4P Manual 
2009/2010 
R$ 28.900 
Volkswagen Parati 2.0 MI 
Track e Field 8V Gasolina 4P 
Manual G.III 2004/2004 
R$ 25.500 
Volkswagen Polo Sedan 
1.6 8V Gasolina 4P Manual 
2004/2004 
R$ 25.500 
Volkswagen Gol 1.0 MI 8V 
Total Flex 4P Manual G.IV 
2007/2008 
R$ 24.900 
Fiat Siena 1.0 MPI Fire 8V 
Flex 4P Manual 2007/2007 
R$ 24.900 
Fiat Palio 1.6 MPI Adventure 
Weekend 8V Gasolina 4P 
Manual 2002/2003 
R$ 22.500 
Volkswagen Gol 1.6 MI Power 
8V Gasolina 4P Manual G.III 
2004/2005 
R$ 21.500 
Fiat Palio 1.0 MPI Fire 8V 
Flex 4P Manual 2006/2007  
R$ 21.500 
Fiat Palio 1.0 MPI Fire 8V 
Flex 2P Manual 2007/2007 
R$ 21.500 
Chevrolet Corsa 1.0 MPFI 
Maxx Sedan 8V Flexpower 4P 
Manual 2005/2005 
R$ 20.900 

Volkswagen Gol 1.0 MI City 
8V Total Flex 4P Manual G.IV 
2006/2007
 R$ 19.900 
Volkswagen Saveiro 1.6 
MI City CS 8V Gasolina 2P 
Manual G.III 2002/2003 
R$ 19.500 
Fiat Palio 1.0 MPI Fire 8V 
Flex 4P Manual 2005/2006 
R$ 18.900 
Chevrolet Corsa 1.0 MPFI 
Maxx Sedan 8V Flexpower 4P 
Manual 2002/2002 
 R$ 18.500 
Volkswagen Gol 1.0 MI Plus 
8V Total Flex 4P Manual G.IV 
2008/2009 
 R$ 18.500 
Fiat Uno 1.0 MPI Mille Fire 8V 
Flex 2P Manual 2005/2006 
 R$ 16.900 
Ford Fiesta 1.0 MPI 8V Flex 
4P Manual 2003/2003 
 R$ 16.900 
Chevrolet Corsa 1.0 MPFI 
Classic Sedan 8V Gasolina 4P 
Manual 2001/2001 
 R$ 16.900 
Volkswagen Gol 1.0 MI Spe-
cial 8V Gasolina 4P Manual 
G.III 2003/2004 
 R$ 16.900 
Volkswagen Gol 1.0 MI City 
8V Gasolina 4P Manual G.III 
2002/2003 
 R$ 16.500 
Volkswagen Gol 1.0 MI 8V 
Gasolina 2P Manual G.III 
2005/2005 
R$ 16.500 
Fiat Uno 1.0  MPI Mille 
Fire 8V Gasolina 4P Manual 
2003/2003 
R$ 15.900 
Chevrolet Corsa 1.0 MPFI 
Sedan 8V Gasolina 4P Manual 
2001/2001 
 R$ 15.500 
Fiat Uno 1.0 Mille 8V Gaso-
lina 4P Manual 2002/2003 
 R$ 15.500 
Chevrolet Corsa 1.0 MPFI 
Super 8V Gasolina 4P Manual 
2002/2002 
 R$ 14.900 

Fiat Uno 1.0  MPI Mille 
Fire 8V Gasolina 4P Manual 
2004/2004 
 R$ 14.900 
Chevrolet Corsa 1.0 MPFI 
Super Sedan 8V Gasolina 4P 
Manual 1998/1999 
 R$ 13.500 
Fiat Uno 1.0 IE Mille EX 
8V Gasolina 4P Manual 
2001/2001 
 R$ 12.900 
Volkswagen Parati 1.8 CLI 
8V Gasolina 2P Manual 
1997/1998 
R$ 12.900 
Fiat Palio 1.5 MPI EL 8V Gas-
olina 4P Manual 1997/1998 
 R$ 12.900 
Volkswagen Gol 1.6  MI 
8V Gasolina 4P Manual 
1999/1999 
R$ 12.900 
Fiat Palio 1.0 MPI ED 8V Gas-
olina 4P Manual 1998/1999 
 R$ 12.500 
Fiat Uno 1.0 IE Mille EX 
8V Gasolina 2P Manual 
1999/2000 
R$ 10.900 
Volkswagen Gol 1.0  MI 
8V Gasolina 2P Manual 
1997/1997 
 R$ 9.900 
Chevrolet Corsa 1.0 EFI 
Wind 8V Gasolina 2P Manual 
1997/1997 
 R$ 9.900 
Ford Fiesta 1.0 MPI 8V Gaso-
lina 4P Manual 1998/1998 
 R$ 9.500 
Fiat Uno 1.0  MPI Mille 
Smart 8V Gasolina 2P Manual 
1996/1996 
 R$ 9.500 
Chevrolet Corsa 1.0 EFI 
Wind Super 8V Gasolina 2P 
Manual 1996/1997 
R$ 9.500 
Volkswagen Gol 1.0 MI Spe-
cial 8V Gasolina 2P Manual 
1995/1995 
 R$ 8.500 
Volkswagen Gol 1.0 8V Gaso-
lina 2P Manual 1993/1994 
R$ 7.300 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ (MG) – TORNA PÚBLICA 
– CONCORRÊNCIA 006/2011 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBA-
NAS NO MUNICÍPIO DE UNAÍ, PROGRAMA SOMMA, (CONTRATO 
BDMG Nº 108.274/11). JULGAMENTO 22/09/11, EDITAL COMPLETO 
NO SÍTIO WWW.PREFEITURAUNAI.MG.GOV.BR. MAIORES IN-
FORMAÇÕES NO TEL. (38) 3677-9610 – RAMAL 9016, UNAÍ-MG, 
EM 16/08/11. ANA MARI MâNICA – PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
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ESPORTES

Cerca de 100 corredores 
participaram na manhã 
do domingo, dia 14/08, 
da 2ª Corrida do Dia Dos 
Pais, prova que vem se 
tornando tradição entre 
os corredores de rua da 
região.

A organização da prova 
teve á frente o “incansav-
el” atleta André Ricardo, 
que vem se destacando 
na organização de diver-
sas corridas em nossa 
cidade.

O apoio  foi da SEGEL 
- Secretária de Esportes 
Juventude e Lazer, e 
participação da ASCO-
RUNA - Associação dos 
Corredores de Rua de 
Unaí, e atletas de várias 
cidades da região.

Corrida - Os corredores 
percorreram um trajeto de 
5 e 10km por várias ruas 
da cidade, num tempo mé-
dio de 30 min a 1h30min. 
A largada foi em frente a 
Praça da Prefeitura e teve  
premiação em todas as 
categorias.

2ª Corrida do Dia Dos Pais

Confira a classificação da 
Corrida do Dia Dos Pais:
Geral Masculina 10 km
1º Lugar - Luís Felipe 

- DF
2º Lugar - Deuzimar Teix-

eira de Paula - DF 
3º Lugar - Adelmo dos 

Santos Alves - DF 
4º Lugar - Francisco das 

Chagas Sousa - DF 
5º Lugar - João Paulo 

Oliveira - GO 
6º Lugar geral e 1º co-

locado entre os atletas de 
Unaí - Charles Martins de 

Barros - Unaí MG 
Geral Feminina 10 km 
1º Lugar - Evanderlina 

Maria Mendes da Fon-
seca

2º Lugar - Márcia Lúcia 
Vieira

 3º Lugar - Juliana Pereira 
da Silva 

4º Lugar - Alice da Silva 
Neves

5º Lugar - Marina de 
Sousa Carvalho da Silva

6º Lugar - Tereza de 
Jesus Fiusa

Novo Horizonte e Santa 
Maria num jogo bastante 
movimentado fizeram a 
grande final do campeonato 
municipal 2011.

O Estádio Urbano Adjuto 
á tempos não recebia um 
grande público, como no 
último sábado 02/08, o 
motivo foi a grande final 
do municipal 2011,Novo 
Horizonte e Santa Maria 
chegaram com méritos 
á grande final, depois de 
muito tumulto de bastidores 
e a paralização do torneio  
por algumas rodadas.

A Partida: O jogo foi 
equilibrado do início ao fim, 
com chances para ambos os 
lados, mas o primeiro tempo 
terminaria sem gols. No 
segundo tempo as equipes 
ariscaram mais e aos 27 
minutos do segundo tempo, 
o Novo Horizonte abriu o 
marcador através de Nilson 
Pit Bull. O técnico do Novo 
Horizonte colocou em cam-
po Carlos Marcelo(Arroz), 
que deu mais combate ao 
meio campo e logo aos 34 
minutos, no finalzinho da 
partida ele marcou e fechou 
o placar, final Novo Hori-
zonte 2 x 0 Santa Maria.

O Novo Horizonte sagrou-
se campeão com:Leandro,
Marcio,Netinho,Nilvinho,J
oão Marcos,Randes, Andr
inho,Rogério(Arroz),Vinic
ios,(Vanderlan),Nilson Pit 
Bull e Deniho(Anderson), 
Técnico-Tião Guaraná.

S a n t a  M a r i a  f o i 
de:Gilson,Rosserin,Claudio 
Negão,Binha,Marcelo(Mar
cio),Marcelio,Luan,Walisso
n(Francisco Wagner), Alan
Furmiga,Ricardinho,Dioge
nes, Técnico Rosival.

A Organização foi da Liga 
Desportiva Unaiense, Com 
Promoção da SEGEL – Sec-
retaria de Esportes Lazer e 
Turismo.

Na decisão da categoria B 
o Mamoeiro foi o Grande 
campeão vencendo o Juven-
tude Cidade nova.

Parabéns ao secretário 

Novo Horizonte é o 
grande Campeão do 

Municipal 2011

Floriano Collato e toda sua 
equipe, pela promoção do 
certame, patrocinando com 
uma premiação de encher 

os olhos e o também o 
bolso já que os finalistas 
levaram  uma bela quantia 
em dinheiro.

Novo Horizonte, grande campeão do municipal 2011

Santa Maria, aguerrido até o apito final

Vice-Prefeito Branquinho, secretário Floriano Collato 
e equipe da SEGEL, entregando a premiação.

O dia 12 de julho não é 
de tão boas lembranças 
para o torcedor brasileiro. 
Foi neste dia, há dez anos 
atrás, que a França con-
quistou sua única Copa 
do Mundo, em casa, ao 
bater o Brasil por 3 a 0, 
no estádio Saint-Denis, 
em Paris.

13 anos depois  da der-
rota mais doída da Seleção 
Brasileira em Copas do 
Mundo (depois, lógico, 
da final contra o Uruguai, 
no Maracanã, em 1950), o 
Futebol Interior relembra 
os jogadores que atu-
aram na partida contra a 
França.

Na Copa, o time-base 
do técnico Zagallo era 
formado por: Taffarel; 
Cafu, Aldair, Júnior Ba-
iano e Roberto Carlos; 
César Sampaio, Dunga, 
Leonardo e Rivaldo; 
Bebeto e Ronaldo.

Confira onde estão os  
jogadores do Brasil na 
Copa de 98

Gole i ro :  Taf fare l 
- Titular absoluto do 
Brasil nas Copas de 90, 
94 e 98, Taffarel foi um 
dos principais nomes da 
Seleção. Defendeu dois 
pênaltis na semifinal con-
tra a Holanda, e garantiu 
a vaga na decisão contra 
a França. Atualmente, o 
ex-camisa 1 é treinador 
de goleiros na Turquia.

Lateral-direito: Cafu - 
O eterno capitão do penta 
encerrou sua carreira. Seu 
último clube foi o Milan. 
Em 98, estava voando na 
lateral direita e foi um 
dos poucos que se salvou 

e fez uma Copa muito boa. 
Fez um gol, na estréia con-
tra a Escócia, e ficou de fora 
apenas da partida contra 
a Holanda, quando estava 
suspenso e foi substituído 
por Zé Carlos.

Zagueiro: Aldair - Al-
tamente técnico e seguro 
em campo, o zagueiro foi 
um dos remanescentes do 
título da Copa de 94, mas 
não esteve tão bem quando 
quatro anos antes. Em 98, 
Aldair teve atuações apenas 
razoáveis e só foi melhor 
do que seu companheiro, 
Júnior Baiano. Após encer-
rar sua carreira e trabalhou 
como empresário.

Zagueiro: Júnior Baiano 
- Este é um dos que con-
tinuam a jogar atualmente. 
Não vive a melhor de suas 
fases e, por isso, defende o 
Brasiliense, na atual Série B 
do Campeonato Brasileiro. 
Na Copa, ficou marcado 
pelas duas falhas contra a 
Noruega, primeira derrota 
do time na competição.

Lateral-esquerdo: Ro-
berto Carlos - Dono da 
bicicleta errada que quase 
entregou a partida contra 
a Dinamarca, nas quartas-
de-final, Roberto Carlos 
também não fez uma Copa 
muito boa. O jogador ex-
agerou nas gracinhas e ficou 
marcado como mascarado. 
Entretando, ele continua em 
atividade

Volante: Dunga - Esse 
cresceu na vida. Depois 
de ser o capitão do tetra, 
em 94, e quase levantar a 
taça novamente, em 98, 
Dunga é o atual técnico da 
Seleção Brasileira. Há dez 

anos, o volante brigador 
bateu boca com Leonardo e 
Bebeto, jogou com a perna 
sangrando, mas não trouxe 
a conquista para o Brasil.
( como Ex- Técnico da 
Seleção, sem comentar-
ios).

Volante: César Sampaio 
- Uma das boas surpresas da 
Seleção naquela campanha. 
Fez três gols (um contra 
Escócia e dois contra o 
Chile), mas não saiu com 
o título. Depois de jogar 
por Palmeiras, Corinthians 
e São Paulo, o ex-volante 
deixou os gramados e atual-
mente é diretor de futebol 
do Rio Claro.

Meia: Leonardo - Meia 
de classe e com um toque de 
bola refinado com a perna 
esquerda, o jogador fez uma 
Copa razoável, após entrar 
na vaga de Giovanni já na 
primeira partida. Leonardo 
voltou ao Brasil, defendeu 
São Paulo e Flamengo, mas 
encerrou sua carreira no 
Milan, onde exerce o cargo 
de dirigente nos tempos 
atuais.

Meia: Rivaldo - Mais um 
que continua em atividade. 
O jogador fez uma grande 
Copa do Mundo e marcou 
gols importantes, princi-
palmente os dois contra a 
Dinamarca, nas quartas-de-
final. Depois da Copa, deu 
a volta por cima na Seleção 
e foi campeão mundial em 
2002. No Brasil, jogou pelo 
Cruzeiro e, após sair do Mi-
lan pela porta dos fundos, 
brilhou com a camisa do 
AEK Atenas, e hoje atua no 
São Paulo.

Atacante: Bebeto - O 

j o g a d o r  n ã o 
r e p e t i u  a s 
grandes atuações 
da Copa de 94 
em 98, mas fez 
gols importantes, 
contra Marrocos, 
Noruega e Dina-
marca. Depois 
de lá, encerrou 
sua carreira na 
Seleção e per-
ambu lou  po r 
vários clubes, 
c o m o  B o t a -
fogo, Vitória, 
Vasco e times de 
México e Japão. 
Atualmente, é 
empresário de 
jogadores.

Atacante: Ronaldo - Prin-
cipal personagem brasileiro 
na final, pela convulsão 
sentida momentos antes do 

jogo, Ronaldo foi campeão 
mundial com a Seleção em 
2002, mas participou do fra-
casso em 2006. Defendeu as 
camisas de Inter de Milão, 

Real Madrid e Milan e 
Corinthians, e fez gols por 
onde passou. Atualmente, 
é empresário de marketing 
esportivo.
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Empretec é um curso desenvolvido pela ONU que testa e 

potencializa o seu comportamento empreendedor.

São seis dias de treinamento intensivo para você encarar 

seus medos, acordar para oportunidades, enfrentar 

limitações e fortalecer suas habilidades. Ninguém sai ileso 

de um Empretec. Nem você, nem a sua empresa.

EMPRETEC. PREPARE-SE 
PARA OS DESAFIOS 

DO MERCADO.

Quem tem conhecimento vai pra frente.  |  0800 570 0800  |  sebraemg.com.br

As fichas de inscrição devem ser entregues até o dia 15 de agosto,
na ACIU – Associação Comercial e Industrial de Unaí.

Seminário: 13 a 18 de setembro | Hotel Fazenda Curva do Rio – Unaí 
Informações: (38) 3677-5200  |  Vagas limitadas.


