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Serviços Altamente
Especializados
Desmontamos
Embalamos
Montamos

3492-2524

Locais e

Interesta
duais

3426-3488

A GaiolaA GaiolaA GaiolaA GaiolaA Gaiola

Rua Jacuí, 3598
Bairro Ipiranga

Rações e Produtos
Agro-Veterinários

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO
3421-8212
99103-4745
Av. Clara Nunes, 386
Renascença - BH/MG

Plantão24h

CHAVEIRO RENASCENÇA
chaves codificadas

3421-8212

Rua Joaquim Francisco
da Silveira, 745
Bairro Ipiranga

Tel: 3426-1018
3426-5797 / 99148-7589
E-mail: restaurantedonapreta@yahoo.com.br
Visitenosso site:www.restaurantedonapreta.com.br

C O M I DA

Confiranossas
Promoções

Descontos incríveis

Preçosespeciais
paraBANHO

e TOSA

em produtos e
serviços para
seu animal de
estimação

ypirangafiltros@terra.com.br

(31) 3426-4409
ypirangavendas@terra.com.br

21anos

Rua Jacuí, 3641 - Ipiranga / BH
www.ypirangafiltros.com

PJ 5019

www.alternativaimobiliaria.com.br

LOJA RENASCENÇA:
Rua Jacuí, 2622

3421-1054

LOJA PLANALTO:
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 350

3785-7000

Quer o seu imóvel bem alugado?

Quer vender com rapidez e tranquilidade?

Quer comprar com segurança?

FFFFFeliz Dia das Mães!eliz Dia das Mães!eliz Dia das Mães!eliz Dia das Mães!eliz Dia das Mães!
Amor de mãe vence preconceitos, supera os

limites, enfrenta todos os desafios, ajuda o filho
vencer e não tem data de vencimento.

Comemore com carinho esse dia!
(Página 05)

A você,
trabalhador, que
faz a diferença
na construção
do presente e do
futuro da nação.
Parabéns pelo

Dia do
Trabalho!

(Página 03)
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Nesta edição cupons exclusivos para os leitores com
descontos em produtos e serviços. Confira! (Página 12)

EsporteEm maio, oque não vaifaltar é futebol
(Página 06)

Pelo fim d
a

violência
sexual

de criança
s e

adolescen
tes
(Página 08)

E ainda!
� Editorial � Crônicas � Entretenimento � Cultura
� Aniversariantes � Homenagem � Reivindicações...
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Rua João Gualberto Filho, 1402 - Sala 05

·Emissão de Boletos
·Cobrança Administrativa / Jurídica
·Folha de Pagamento
·Prestação de Contas Mensais
·Serviços na Internet (Boletos � Balancetes
� Fornecedores, etc)

Visite nosso site: www.oficialadministradora.com.br

Assessoria Contábil, Jurídica e Financeira.

2526-3505

·Inscrição do Condomínio na
Receita Federal (CNPJ)
·Inscrição do Condomínio na
Prefeitura (DES)
·Serviços Eventuais

O F I C I A LO F I C I A LO F I C I A LO F I C I A LO F I C I A L
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

15
An o sA n o sA n o sA n o sA n o s

Sagrada Família - (Próx. ao Colégio Logosófico)

Para Refletir...

EDITORIAL

Às Margens do Ipiranga Publicações de Jornais LTDA
CNPJ: 07.303.552/0001-18

Registro Cartório Jero Oliva, nº 1020
R. Maria Rita, 255 A, Ipiranga CEP: 31.160-060 - BH/MG

E-mail: doipiranga@oi.com.br

3318-8553 / 99158-8826

E X P E D I E N T E
Site: www.asmargensdoipiranga.com.br

Diretor: Rogério Gonsalez Mota
Colaboradores: Míriam Rocha, Leandro Stênio, Paulo César Oliveira, Roberto Rêgo,

Carlos Emércio, Mônica de Catella, Galeno Germano, JG
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Venha tomar um
cafezinho com o

Ângelo

Tel: 3424-2210
98774-4444

·Som ·Alarmes ·Acessórios ·Consertos ·Insulfilm
·Autoportas·Reparos·Consertos deVidros

Av. Bernardo Vasconcelos, 1679
Palmeiras

Não diga as coisas com pressa. Mais vale um si-
lêncio certo que uma palavra errada. Demora

naquilo que você precisa dizer... Livre-se da pressa de
querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a
gente se arrepender de uma palavra que de
um silêncio.

Palavra errada, na hora errada, pode se
transformar em ferida naquele que disse, e tam-
bém naquele que ouviu. Em muitos momentos da
vida o silêncio é a resposta mais sábia que podemos
dar a alguém.

Por isso, prepara bem a palavra que será dita.
Palavras apressadas não combinam com sabedoria.
Os sábios preferem o silêncio. E nos seus poucos
dizeres está condensada uma fonte inesgotável
de sabedoria.

Não caia na tentação do
discurso banal,
da explicação
s im p l ó r i a .
Queira a profundidade da fala que nos pede calma.
Calma para dizer, calma para ouvir.

Hoje, neste tempo de palavras muitas, queira-
mos a beleza dos silêncios poucos.

Se soubéssemos quantas e quantas vezes as

Maio é o mês da comunicação.
E o futuro da transmissão de

informação? Como será daqui uns
anos, algumas décadas?

O mundo se transforma com
muita velocidade e a tecnologia
avança com incrível rapidez. Atu-
almente são 3 bilhões e 200 mi-
lhões de usuários de internet em
todo planeta, com perspectivas
de chegar a 7 bilhões em 2020. Se
hoje com esta quantidade de pes-
soas navegando na web, já expe-
rimentamos ummundo frenético
em novidades, inovações e pos-
sibilidades, o que se esperar para
os próximos anos commais gen-
te conectada e interagindo de
forma cada vez mais intensa?

Questões como o fim do
jornal impresso constante-
mente vema tona,mas a certe-
za é a imprevisibilidade quan-
to ao futuro da comunicação.
As transformações estão pre-
sentes diariamente, a começar pelamáquina de escre-

ver que deu lugar aos computadores de alta geração,
o quadro negro foi substituído por equipamentos
multimídia. E por aí vai...

Para oDiretorGeral doSistemaGlobodeRádio:
- "Provavelmente no futuro os alunos assisti-

rão as aulas da praia, de casa, no carro ou no avião.
Mas nada substituirá também a
importância do encontro, das dis-
cussões, da troca de informações
e do aprendizado para a formação
profissional."

José Guilherme Vereza Di-
retor da agência de publicidade
11:21 tem essa opinião:

- "As profissões do manhã
serão aquelas que o mercado
suplicar e a tecnologia ofere-
cer. Mas o talento, a criativida-
de, a perseverança, a reflexão e
o conhecimento serão sempre
exigidos, seja qual for a enge-
nhoca que está por vir."

Neste emaranhado de in-
certezas, seguimos aqui editan-
do nosso periódico impresso e

digital. Até quando? Só o futuro dirá.

Silêncio e Palavras
nossas palavras sãomal interpretadas, haveriamuito
mais silêncio nestemundo. No final, não nos lembra-
remos das palavras dos nossos inimigos, mas do

silêncio dos nossos
amigos.

A melhor men-
sagem é aquela que
sai em silêncio de nos-
sos corações e aque-
ce com ternura os co-
rações daqueles que
nos acompanham em
nossa caminhada pe-
la vida.

Há momentos na
vida, em que se deve-
ria calar e deixar que o
silêncio falasse ao co-
ração, pois há emo-
ções que as palavras

não sabem traduzir!
Na procura de conhecimentos, o primeiro pas-

so é o silêncio, o segundo ouvir, o terceiro relembrar,
o quarto praticar e o quinto ensinar aos outros.

(07 de Maio - Dia do Silêncio)

Internet

Internet

GANHE 10%
de desconto na
apresentação
deste anúncio.

Remanufaturamento de
Induzidos em Geral e Comércio de

Peças para Autos

(31) 3426-6317
induthel.com.br

indutheleletropeças

Rua Japurá, 450 - Lojas B e C
Bairro Renascença
induthel-ltda@hotmail.com



327 de Abril/2017

Rua Pitt, 266 - B. União / Cidade Nova - 3486-9429
Filial: Rua Três Bicas, 40 - Santa Inês - 3488-7768

Marcelo Festas
Alugamos Material

para Festas
Mesas -Cadeiras
Toalhas - Tambores

Taças - Pratos - Talheres9 9 9 5 3 - 3 6 6 89 9 9 5 3 - 3 6 6 89 9 9 5 3 - 3 6 6 89 9 9 5 3 - 3 6 6 89 9 9 5 3 - 3 6 6 8
Aluguel de sítio e casa na praiaAluguel de sítio e casa na praiaAluguel de sítio e casa na praiaAluguel de sítio e casa na praiaAluguel de sítio e casa na praia

e-mail: harmoniadafesta@gmail.com - www.harmoniafesta.com.br

HarmoniaHarmoniaHarmoniaHarmoniaHarmonia
FestasFestasFestasFestasFestas

Rua Itú, 1.171
Renascença - BH/MG 3442-3624

Pão Quente Com Qualidade 18 Vezes ao Dia
Fornecemos lanches para empresas da região. Com qualidade de sempre.

* Consulte condições.

BAR DA
CÁSSIA

Rua Jacuí, nº 2299
Renascença - BH/MG

3421-7
267

Horário de funcionamento: seg a sab 8 às 20h
Domingos e Feriados 8 às 12h30

Av. Clara Nunes,641B - Renascença

Controle Remoto para Portão Eletrônico
Chaves Codificadas Automotivas

chaveiro.pontual@hotmail.com

Serviço Completo
de Chaveiro

24
HORAS

3422-3063
99976-2031

Rua Jacuí, 2565 - Renascença/BH
(esquina com Caconde, ao lado da Formatec)

ODia do Trabalho ouDia do Trabalhador é co-
memorado anualmente em Primeiro deMaio

no Brasil e em diversos países do mundo.
Nessa data é homenageada a luta dos traba-

lhadores que reivindicaram por melhores condições
trabalhistas. Graças à coragem e persistência des-
ses trabalhadores, os direitos e benefícios atuais
que usufruímos foram conquistados.

Não importa se é professor, advogado, faxi-
neiro, médico, vendedor, empresário ou porteiro...
Todos os trabalhos são dignos e os trabalhadores de-
vem ser respeitados e reconhecidos pelos serviços
que prestam ao bem da comunidade!

As datas significativas para os trabalhadores
geralmente não nascem de um evento feliz da his-
tória, mas representam marcos da luta por melho-
res condições de trabalho.

Com o 1º de maio, a situação não foi diferen-
te, pois desde 1886 este dia lembra as dezenas de
trabalhadores mortos pela repressão policial, da-
quele país que se considera a maior e melhor de-
mocracia do mundo, os Estados Unidos.

Ao transportar a comemoração para a reali-
dade brasileira, através dosmovimentos operários
do início do século XX, o Dia do Trabalho não
perdeu a sua característica de luta e reivindicação
por melhores condições de vida, para a classe tra-
balhadora. Lembrando que o dia é propício para
reflexão sobre a vida, a dignidade, a liberdade, a
sanidade física emental de quem trabalha, seja ho-
mem, mulher, adolescente, idoso, negro, branco
ou portador de deficiência. E comemorar as vitó-
rias obtidas pelos esforços passados e manifestar
a esperança de que dias melhores aguardam os
trabalhadores no futuro.

Em nossa nação, a data foi consolidada em
1925, após um decreto do então presidente Artur
Bernardes. "A data era lembrada pelos anarcos-

Feliz Dia Do Trabalho!
sindicalistas e, posteriormente, pelos comunistas,
grupos que conduziram o movimento operário no
país. Contudo, o poder público também se apro-
priou da data como forma de ganhar a simpatia
dos trabalhadores. Além disso, a propaganda tra-
balhista do governo de Getúlio Vargas transfor-
mou o 1º de maio, que antes era visto como um dia
para protestos e críticas às estruturas socioeco-
nômicas do País, e passou a ser comemorado com
festas populares, desfiles e outras celebrações. E
ainda, Vargas instituiu leis trabalhistas numa ten-
tativa de esvaziar omovimento operário, conduzi-
do por comunistas, e de construir a imagem de
�Pai dos pobres�. Outro ponto muito importante
atribuído ao Dia do Trabalhador foi a criação da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1º
demaio de 1943, por Getúlio Vargas, sendo a prin-
cipal referência para a nossa atual legislação Tra-
balhista, que fora incorporada à Constituição de
1988�, é o que a história conta.

Mas, como festejar se o número de desem-
pregado cresce e os trabalhadores que ainda pos-

suem trabalho com seus sa-
lários defasados estão preo-
cupados com a inconstitu-
cional proposta de reforma
previdenciária do governo,
caso for vitoriosa e outras
medidas aprovadas na ca-
lada da noite pelo legislativo
que foram armadas para fle-
xibilizar as leis trabalhistas e
diminuir o custo da mão de
obra e claro, beneficiando in-
teresses escusos.

Ao que parece, o Pri-
meiro de Maio continuará
sendo um dia de sentimentos
contraditórios para os traba-
lhadores brasileiros: enquan-
to uns dançarão ao som de
milionários cantores popula-
res, outros manterão vivo o
sentimento que moveu os

�Mártires de Chicago� � a indignação diante da
injustiça - e irão para as ruas continuar a luta por
uma vida melhor.

Todos nós sabemos que o mundo mudou
que a realidade do trabalho modificou, mas o
fundamento do lucro do capital continua ser a
exploração, a opressão dos trabalhadores e a
imposição de condições de vida e trabalho absolu-
tamente desumanas. E o capital hoje, como sem-
pre prende, tortura e mata quem contesta ou faz
morrer de miséria e de exploração sem fim.

Portanto a data é um momento de reflexão e
conscientização sobre os direitos adquiridos,melho-
res condições de trabalho e o senso de cidadania.

Salve os trabalhadores!
Míriam Rocha

Parabéns a todos os trabalhadores, que buscam diariamente
através do seu trabalho a construção de um mundo melhor

Fone: 3423-1494

ARMAZÉMMEXIANA

Parabéns Mamães!

Sempre presente

em todas as datas

98625-5973 2511-5973

Banho e tosa
Táxi Dog
Tele ração
eacessórios

Rua Ester de Lima, 220
BairroSantaCruz

dicaopragatopetshop@gmail.com

Aceitamos cartões

Não cobramos taxa de entrega

Maio -Mês dasMãesMaio -Mês dasMãesMaio -Mês dasMãesMaio -Mês dasMãesMaio -Mês dasMães

Alguém tão especial com
o você a

gente só encont
ra uma vez na vida.

Parabéns!

Internet
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LAVA-JATO DO BINHA
QUEM CONHECE CONFIA

E-mail: lavajato.dobinha@hotmail.com
Site: www.lavajatodobinha.com.br
Facebook: Lava-Jato-Do-Binha

BINHA

Ducha

espec
ial

Rua Pio X, 50 - Esquina de Matos da Silveira
Ipiranga - 3426-6738 / 99252-6802

21 anos no mercado

Quem gosta de qualidade é o lugar certo

Geral
Lava-jato, guariba, polimento c/ máquina
Cristalização, revitalização e
espelhamento de pintura
Hidratação banco de couro
Lavagem: bancos, carpete, teto, motor,
chassi, etc.

Pintura, Lanternagem,
Instalação de Vidro e Trava Elétrica

·Mesas · Cadeiras · Toalhas
· Talheres · Pratarias · Pratos · Taças

Aluguel dematerial para festas

Rua Iça, 30 - Renascença
3022-2550 / 3568-6417 / 99605-9699

Cama Elástica, Piscina de Bolinhas, Pula-Pula, Algodão Doce

Espaço de
Yoga, Reiki e

Massoterapia
no Palmares
3309-3016

ALMAC MÁQUINAS DE COSTURAS LTDA

Rua Jacuí, 2159 - Renascença - BH
3422-8579 / 2555-8579 / 99972-4853

Compra, venda e manutenção
Conserta-se máquinas domésticas

e industriais em domicílio

Linhas e
aviamentos
em geral

Pronto Socorro dos EstofadosPronto Socorro dos EstofadosPronto Socorro dos EstofadosPronto Socorro dos EstofadosPronto Socorro dos Estofados
Reforma seu

estofado, à vista
ou em 3 vezes.
Orçamento sem
Compromisso.

(31) 3442-4911 / 2555-0734 / 99983-8744

NOVO ENDEREÇO:
Rua Descalvado, 312 - Loja 02 Renascença

Consertos, Confecções, Aluguel de Roupas
e Acessórios de Festas

(31) 99351-5016 98943-2815
Rua Dulce Maria, 308 - (Esquina Rua Jacuí) - B. Ipiranga

2514-9517

Nossa região continua alvo de bandidos. Assaltos a
mão armada, roubos de veículos, arrombamentos de em-
presas, comércios, instituições, escolas, residências e
até posto de saúde. A notícia de que alguém foi assal-

tado é cada vez mais comum basta olhar nos jornais, ou
assistir TV. E essa falta de segurança, vem gerando medo
e sensação de prisão domiciliar. Várias famílias estãomu-
dando suas rotinas, evitam sair de casa e investem cada
vez mais em tecnologia. Estamos perdendo o direito de
ir e vir. A violência só aumenta, mas isso não pode con-
tinuar. Moradores amedrontados aguardam provi-
dências eficazes.
Moradores da região nordeste uma vez mais denun-

ciam a falta de respeito de alguns moradores que acham
que levar o animal de estimação para fazer suas neces-
sidades fisiológicas
na rua é um jeito de
se livrar da limpeza.
Mas as fezes que fi-
cam por dias expos-
tas podem transmi-
tir doenças, infectar
pessoas e outros
animais.Semmenci-
onar o mau cheiro e
proliferação de in-
setos no local.Ame-
lhor maneira de evi-
tar a contaminação
é ter sempre um saco
plástico para recolher as fezes do bicho. Depois é fechar
o saco plástico e depositá-lo numa lixeira. Respeite o
direito do outro para ter o seu respeitado.
Quem transita pelas ruas da nordeste se surpreende

com motoristas transgredindo o Código de Trânsito.
Carros em cima das calçadas, motoqueiros ziguezague-
ando nas vias de trânsito congestionado, condutores
fazendo retorno irregular, avançando semáforo, paran-

do na faixa de pedestre, excedendo na velocidade, con-
versando ao celular. Todos esses atos são infrações
e engrossam as estatísticas de acidentes de trânsito. As
imprudências de alguns motoristas estão causando
muitos acidentes graves. Respeitar as regras preser-
va a vida.
22 de Maio é Dia Internacional do Abraço! Para dar

um abraço, basta abrir os braços, formar um laço e
encher-se de afeto. Abraço é conforto, é proteção,
saudade e união, amizade e paixão. Esse gesto tem poder

de transmitir energias boas e explica sentimentos que
as palavras não conseguem transmitir. Ele alivia tensão.
Reduz o estresse. Ajuda na autoestima. Melhora o flu-
xo sanguíneo... É de graça. Então, abrace muito e um
forte abraço para você!
O Dia Mundial Sem Tabaco é celebrado anualmente

em 31 de maio. Instituído pela OrganizaçãoMundial da
Saúde (OMS), com o intuito de sensibilizar o maior nú-
mero possível de pessoas sobre os males causados pelo

consumo do tabaco e seus derivados. Esta data é assina-
lada anualmente por todos os países que aderem à pro-
posta de controle do tabagismo no mundo, porque o há-
bito de fumar, independentemente da qualidade, quanti-
dade ou frequência, é considerado pela OMS como a
principal causa de morte evitável em todo o mundo. Sa-
bemos que parar definitivamente de fumar não é uma
coisa fácil. No entanto, isso não significa que seja impos-
sível. Basta ter determinação e desejar de fato se livrar
do tabaco. Faça desse dia um marco da sua vida. Pare de
fumar ou convença alguém a parar.
Fora dengue, chikungunya e zika! Mantenha a caixa

d�água, o tambor, a cisterna bem tampados. Evite deixar
ao relento objetos que acumulem água. Limpe as calhas.
Lave, sempre, com sabão a vasilha de alimento e água do

seu animal de estimação. Retire ou coloque areia até a
borda do prato do vaso de plantas. Deixe o lixo bem acon-
dicionado. Converse com seu vizinho e peça para ele
também ajudar no combate dessas doenças. Os ovos do
mosquito Aedes aegypti são capazes de resistir a longos
períodos de ressecamento, assim consegue sobreviver
por um ano inteiro até o próximo verão, quando o clima
quente e chuvoso poderá levar à eclosão e à formação
das larvas e depois, do mosquito.

A MELHOR TROCA DA REGIÃO
TEMOS TAMBÉM:
�FILTROS
�PASTILHAS
�VELAS
�CABOS

Troc
a de

óleo
a par

tir

de R$35,00

�Trocamos correia dentada
�Serviços de suspensão

CONFIRA!
(31) 2526-1676

Rua Jacuí, 3725 - Ipiranga
Localizado dentro da TAXICAR VEÍCULOS

(Ao lado do Sindicato dos Taxistas)

Ilustrações: Internet
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SSSSSeusorrisomais belo...eu sorrisomais belo...eu sorrisomais belo...eu sorrisomais belo...eu sorrisomais belo...
e ao se ao se ao se ao se ao seu alcance!eu alcance!eu alcance!eu alcance!eu alcance!

Atendimento paraAtendimento paraAtendimento paraAtendimento paraAtendimento para
todas as idadestodas as idadestodas as idadestodas as idadestodas as idades

Aparelho Ortodôntico
Clareamento e Estética
Clínica Geral
Implantes e Cirurgias
Prótese Fixa e Removível
Tratamento de Canal
Botox

@drajuliamattar
/drajuliamattar

Atendemos convênio!

(31) 3088-9118

Rua Dr. Antônio Mourão Guimarães, 18 - Cachoeirinha (Lateral do Hospital Belo Horizonte) MG-40161

LAVAN D E R I A

SUA FAMÍLIA MERECE ESTE CARINHO

WWW.LAVANDERIAJARAGUA.COM.BR

RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1484 3054-8774
8 LOJAS PARA SERVÍ-LOS

RUA JACUÍ, 715 3423-0228

LOCAÇÃODE BRINQUEDOS

R. Nelson Lemos de Carvalho, 77 - Palmares. 31 3032-3940

www.rizzofestas.com.br

Instituto Recrear
Ensino de qualidade:

um presente

para o futuro do seu f
ilho.

Matrícu
las

Abertas Aqui, você e seu filho encontram:

(31) 3564-6805
3442-6805

� Material didático com proposta
pedagógica exclusiva e inovadora
� Equipe de professores qualificados
� Infraestrutura completa
� Excelente custo-benefício

REDE

Domingo (14 de maio) é o Dia das Mães!
Uma data especial e esplêndida no cora-

çãodosfilhos.Momentoidealparacelebrareagra-
decer a todas as mães, as que estão presentes e
as que já não mais se encontram aqui na terra.

Sei quemuitos já se aventuraram emmú-
sicas, poesias e flores para falar de amor tão es-
pecial.Diante de tantas homenagens, fico a ma-
tutar o que iria dizer para as suas mães os mui-
tosmembros do executivo, legislativo e judici-
ário, assim como, grandes empresários e fun-
cionários públicos, intimamente entrelaçados
em conchavos de corrupção e delapidação do
dinheiro do contribuinte. Pois a mãe é sempre
a última fronteira que não queremos de modo
algum ultrapassar e causar vergonha. A nossa
mãe é, em suma, o principal referencial de pa-
drãoéticoque temos.Geralmentepensamoscom
carinho na figuramaterna e a ela entregamos omelhor
de nós. Ser um esportista decente, ser um profissio-
nal responsável, ser um servidor público ou um po-
lítico comprometido como bem comum. Ser um bom
filho, pai, marido ou ser boa filha, mãe e esposa. Ser
mulher ou homem honrado. Ser um cidadão constru-
tor de uma sociedade igualitária e pacífica.

O que aconteceu, o que deu errado com essa ge-
ração?

O que diria a mãe de cada pessoa envolvida em
atos ilícitos. E o que cada umdiria para sua própriamãe
sobre seus malfeitos? É claro! Que as mães não pre-

cisamcarregar tal pesode responsabilidade, e não que-
ro sugerir que as mães sejam eternas vigilantes de seus
filhos já crescidos e independentes, pois prezomuito
a expressão livre-arbítrio.Mas devemos, sim, esperar
que cada pessoa, todas indistintamente, tenha pelo me-
nos a ousadia de pensar, antes de praticar algo con-
trário à moral ou que causaria desonra ao outro. Até
mesmo os que já perderam suas genitoras, cujas co-
branças morais e éticas estão na dimensão de suas me-
mórias, deveriam se perguntar a mesma coisa: o que eu
iria dizer paraminhamãe?

Minha mãe é boa!

Quando o filho escolhe algo mais precioso do
que o ouro, o dinheiro, a fortuna, a glória, o triunfo.
Quandoescolheocaminhodahonraedadignidadee faz
valer tudo o que suamãe lhe ensinou. Esse certamen-
te é o melhor presente que um filho pode dar a sua
mãe.

Mãe é fonte de vida, símbolo de aconchego, res-
guardo, carinho e segurança.Mesmo depois de adul-
tos e independentes ainda costumamos manter os
velhos e amáveis laços com nossas mães. Apesar
das diferenças e desavenças, brigas e descompas-
sos, pela figura materna sempre sentimos um cari-

nho especial e devemos sempre que possí-
vel demonstra-lo.

Minhamãe foi a primeira pessoa queme
falou sobreDeus eme ensinou a rezar. Ela pa-
recia ter olhos em todos os lugares, pois era
capaz de enxergar coisas que ninguém mais
conseguia ver. Ensinou-me a respeitar o es-
paço das pessoas, a ser educada com gente de
toda idade, a ser cuidadosa com as plantas e
os bichos, a nãome apropriar de nada que não
me pertencesse, enfim me deu lições sobre
o ponto de vista do bem e do mal. Encapava
meus cadernos. Assim que chegava me per-
guntava o que havia acontecido na escola.
Minha mãe costumava cantarolar junto com
o rádio, lá na cozinha, enquanto preparava
o almoço. Nunca soube se era também por
isso que a comida ficava tão gostosa e ti-
nha um cheiro que eu não encontro em ne-
nhum outro lugar. Costurava até altas horas
da noite, fazia tricô, crochê, bordava... Nos

meus tempos de �primário� (início da alfabetiza-
ção e com vocabulário limitado) para falar sobre
minha mãe escrevi inúmeras vezes: �Minha mãe é
boa�.

Atualmente, tenhomuitomais do que sete anos
e, ao longo das décadas, aprendi a escrever frases
mais elaboradas, mas esta ainda continua a minha
preferida.

Feliz Dia das Mães!!!
Míriam Rocha

Minha mãe me ensinou tudo...

Harmonia Academia: Rua Dr. Jarbas Vidal Gomes, 247 - Cidade Nova /3484-3010
musculação · pilates · treinamento funcional

· spinning · step · local · mix-dance
Harmonia Studio de Dança: Av. José Cândido da Silveira, 497 - Cidade Nova /2127-0252

www.harmoniaacademia.com.br

Salas climatizadas e projetadas para o ensino da dança:

RESGATE OLIVEIRARESGATE OLIVEIRA

Transporte de veículos nacionais e importados em
todo o território nacional com qualidade e garantia

de um bom serviço 24h por dia
(31)98612-3279
(31)97518-0860

Rodolfo

Ilustrações: Internet
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PRECISA DO EXAME
DE VISTA

MARCAMOS PARA VOCÊ.

Pensou em Óculos!
ÓPTICA RENASCER

· Aviamos sua receita com rapidez e qualidade.
· Financiamos seus óculos em 3 pagamentos sem juros.
· Desconto especial para pagamento à vista.
· Trabalhamos com cartões: Visa, Credicard, American

Av. Silviano Brandão, 870 - Loja B. Floresta - BH/MG
Telefones: (31) 3467-2166 / 3423-9959

Atendimento
emdomicílio
para idosos

e pessoas com
necessidades
especiais.

opticarenascer@opticarenascer.com.br

Em Sabará

www.pousadavillareal.net pousadavillareal@gmail.com
Av. Prefeito Serafim Motta Barros, 76 - Centro - Sabará - MG

(31) 3671-2121 / 3674-1731
98893-1731

SERRALHERIA
RENNERAÇO

GRADES, PORTÕES, ESCADAS, ES-
TRUTURAS METÁLICAS

Gilson G. Souza
(Gilson Boy)

(31) 98859-4622 Oi / 99358-7110 Tim

Rua Ozanam, 396 - Bairro Ipiranga

Liu: 99978-3687
Rua Jacuí, 3586
Bairro Ipiranga

Abertura de:
Carros, Portas,

Chaves com Código
e Fechaduras em Geral

Chaves
Codificadas

24hs

chaveiro.ipiranga@hotmail.com
3426-1812 / 3426-4829

Os campeonatos
estaduais estão

em suas fases decisi-
vas. EmMinasGerais
mais uma vez Atléti-
co e Cruzeiro fazem a
final do torneio. Mas
isso é história para a
próximaediçãodo jor-
nal. ACopa doBrasil
chega as oitavas de
final. Aos cinco clas-
sificados na fase an-
terior, Cruzeiro, Internacional, Sport, Paraná e Flu-
minense se juntam os oito participantes da Copa
Libertadores. Palmeiras, Grêmio, Santos, Flamengo,
AtléticoMG,Atlético PR, Botafogo e Chapecoense.
Mais Paysandu, campeão daCopaVerde 2016; Santa
Cruz campeão daCopa doNordeste 2016 e oAtlético
GO, campeão da Série B 2016. Os confrontos das
oitavas de final ficaram assim definidos: Atlético PR
X Santa Cruz, Grêmio X Fluminense, Flamengo X
AtléticoGO, Palmeiras X Internacional, BotafogoX
Sport, Santos X Paysandu, Chapecoense X Cruzeiro
e Atlético MG X Paraná.

Maio tem início o Campeonato Brasileiro
2017. Um dos mais disputados torneios de futebol
em todo o mundo. Onde não existem só um, dois,
três, quatro favoritos ao título. Muitas são as equi-
pes que podem se tornar vencedora no final do cam-
peonato. No Brasil existem quatro divisões naci-
onais e todas têm início em maio.

ASérieA brasileira é disputada por 20 equipes.
Que jogam em turno e returno. Sendo declarado
campeão o time que obtiver maior número de pontos
após as 38 rodadas. Ao final do torneio os seis pri-
meiros colocados se classificam aCopa Libertadores
2018, os seis subsequentes (do 7º ao 12º lugar) se
classificarão a Copa Sul-Americana 2018, e os
quatro últimos são rebaixados a Série B do ano
seguinte. Os vinte participantes são Atlético GO,
Atlético MG, Atlético PR, Avaí, Bahia, Botafogo,
Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Fla-
mengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Ponte Pre-
ta, Santos, São Paulo, Sport, Vasco da Gama e Vi-
tória. O campeonato tem início em 13/05 e término
previsto para 03 de dezembro.

Atlético e Cruzeiro são os representantes mi-
neiros na Primeira Divisão do futebol brasileiro. Em
maio são estes os jogos das duas equipes. Na primei-
ra rodada dia 13/05 provavelmente no Maracanã o

Flamengo recebe o Galo. No domingo, 14/05 noMi-
neirão o Cruzeiro enfrenta o São Paulo. Na segunda
rodada dia 20/05, domingo, às 16 horas no Indepen-
dência o Atlético recebe o Fluminense e no mesmo
dia às 19 horas o Cruzeiro enfrenta o Sport na Ilha do
Retiro. Dia 28/05, domingo, às 11 horas damanhã no
Horto, o Galo joga com a Ponte Preta. E o Cruzeiro
volta a jogar fora de casa enfrenta o Atlético PR às
16 horas na Arena da Baixada.

A Série B tem início dia 12/05/2017 e término
previsto para 29/11/2017. Como na SérieA, a Segun-
daDivisão brasileira conta com20 equipes que jogam
em turno e returno no sistema de pontos corridos. O
campeão será a equipe que obtiver omaior número de
pontos após as 38 rodadas. Os participantes minei-
ros são América e Boa Esporte. Emmaio serão estes
os confrontos destas equipes. Dia 12/05, sexta-feira,

Maratona de futebol
Boa Esporte X Vi-
laNovaGOemVar-
ginha. No mesmo
dia às 21h30Náuti-
co X América no
Recife. Na segun-
da rodada dia 16/
05, terça-feira, às
21h30 no Castelão
Ceará X Boa Es-
porte. Sexta-feira,
19/05, no Indepen-
dência América X

Goiás. Terceira Rodada 26/05, sexta-feira no Está-
dioMunicipal de Varginha Boa Esporte X Oeste SP.
No sábado, 27/05 o Criciúma recebe no Herberto
Hulse às 19 horas o América.

ASérieC é a competição que equivale àTerceira
Divisão do futebol do Brasil. Será disputada também
com 20 clubes, onde os quatro mais bem colocados
terão acesso a Série B de 2018. Diferentemente das
séries A e B, os vinte times são divididos em dois gru-
pos. Cada grupo com 10 equipes jogam em turno e re-
turno. Os quatro melhores de cada grupo avançam
para a fase eliminatória. Os dois últimos colocados de
cada grupo serão rebaixados a Série D de 2018. Após
a fase eliminatória os quatro semifinalistas automati-
camente estão garantidos na Série B de 2018.

Os mineiros participantes são Tombense de
Tombos e o Tupi de Juiz de Fora. As duas equipes
estão no Grupo B. Em maio fazem as seguintes par-
tidas. Na estreia da competição dia 13/05 elas se en-
frentam em Tombos. Na segunda rodada dia 20/05
o Tupi recebe em Juiz de Fora o Ypiranga RS. No
mesmo dia em Sorocaba o Tombense enfrenta o São
Bento. Na 3ª rodada dia 26/05, sexta-feira, o Joinville
SC recebe o Tupi. No sábado, 27/05 Tombense X
Mogi Mirim SP em Tombos.

A Série D (quarta divisão) terá 68 clubes di-
vididos em 17 grupos de quatro equipes organiza-
das regionalmente. Os times jogam dentro do gru-
po em turno e returno. Os primeiros classificados
de cada grupo, além dos 15 melhores segundos co-
locados estarão classificados para segunda fase.
Desta etapa em diante todas serão em mata-mata.
Os quatro semifinalistas conquistarão o direito de
disputar a Série C de 2018.

Os representantes de Minas Gerais são Cal-
dense, URT e Villa Nova. A URT está no grupo 12
comAudax SP, Itumbiara GO e Portuguesa RJ. Seus
jogos em maio são: dia 21/05 enfrenta a Portuguesa
no Rio de Janeiro e dia 28/05 recebe em Patos de
Minas o Itumbiara. O Villa Nova está no grupo 13
com Bangu RJ, Portuguesa SP e Desportiva Ferro-
viária ES. Na primeira rodada, 27/05, Villa X Bangu
em Nova Lima. Segunda rodada, 28/05, Desportiva
FerroviáriaXVillaNovanoEspíritoSanto.ACaldense
está no Grupo 14 junto com Boa Vista RJ, Espírito
Santo ES e RB Brasil SP. Primeira rodada, 21/05 em
Poços de Caldas Caldense X Boa Vista. Segunda
rodada, 28/05 em São Paulo RB Brasil X Caldense.

Maio: finais dos estaduais, Copa do Brasil,
Libertadores da América, Sul-Americana e início
do Campeonato Brasileiro o que não falta é futebol.
Que seja com qualidade, emoção, sem brigas de
torcidas, sem interferência de terceiros e que vença
os melhores.

Série A

Série B

Série C

Série D

A promessa de um amor para
sempre é meu presente para você.

Feliz Dia das Mães!

Ilustrações: Internet

Arte do Vale

Camisas criativas de várias cores e
estampas que retratam a arte e
culturadoValedo Jequitinhonha.
Ligue: 99158-8826 99397-4277

3318-8553 e peça a sua.
Rogério Gonsalez Mota
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TTTTTheu Eventosheu Eventosheu Eventosheu Eventosheu Eventos
Espaço para Eventos Empresariais, Festas,
Aniversários, 15 Anos, Bodas, Casamentos

Capacidade para 500 pessoas
Disponibiliza 4 freezer, fogão industrial,
3 banheiros (1 masculino e 2 femininos),

cozinha, mesas para 80 pessoas, área coberta
e área descoberta.

RUA NELSON, 25 - Esquina com Rua Alberto Cintra - BAIRRO UNIÃO
99289-4894 / 99487-0018 / 2516-0333

tudocomamorcriacoes@hotmail.com

Dra. Fernanda Nogueira
Azzi Maciel

Cirurgiã Dentista - CRO/MG 39.555

� Clareamento Dental
� Ortodontia
� Estética
� Reabilitação Oral
� Implante
�Tratamento de Canal

Rua Cardeal Stepinac 856, Cidade Nova - BH
Telefone: 3090-8584 / 99827-4245

Atendimento de Convênios e Particular

Consultórios Associados
de Fisioterapia

Rua Descalvado, 234 - Renascença 3442-8515

Atendimentopersonalizado
Dra.SilvaniaM.Campos
Crefito 4.3481 - F - MG

� Drenagem Linfática Especializada
� Fisioterapia Ortopédica Neurológica
� Fisioterapia Ortopédica e Desportiva
� Acupuntura
� Nutricionista
� Massoterapia
� Ginástica Especializada para pessoas
acima de 50 anos

Advocacia Imobiliária
Inventários, Alvarás, Retificação de Escrituras

Consultas Gratuitas
DR. HERBERT TADEU TRIGINELLI AZZI

3484-8281 / 99972-1949
herbertadvogado@terra.com.br

Rua Cardeal Stepinac, 856 - Cidade Nova

3072-2686 / 3423-0693 / 99663-1923

Aluguel de Mesas,
Cadeiras, Algodão Doce,
Pipoca, Cama Elástica,
Piscina de Bolinha,
Pula-pula, Artigos para
Festas, e muito mais.

lifefesta2@gmail.com
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Aero hockey - Mini boate

Av. Clara Nunes, 199 - B. Renascença

Os mais vividos como eu (melhor assim
do que os mais antigos) devem se lem-

brar das histórias do Sítio do Pica-Pau Ama-
relo. Narizinho, Pedrinho, Emília, Tia Anas-
tácia e Dona Benta.

�Tia Anastácia é o personagem que re-
presenta a sabedoria popular, sabedoria do po-
vo. Negra, de beiços grandes, assustada e me-
drosa, uma cozinheira de mão cheia. Sem seus
quitutes, a vida no sítio não teria sabor... Quan-
do Lobato escreveu as histórias do Sítio do
Pica-PauAmarelo, entre 1920 e1947, as avós da
elite brasileira não iam para a cozinha. Esse era
o lugar dos empregados, quase sempre negras
jogadas na pobreza após a Abolição da Escravatu-
ra.� (Site: Colher de pau)

Nossa herança culinária é muito rica, plural.
Adaptações vindas desde o Brasil colônia, dos pra-
tos afros aos hábitos europeus e ingredientes lo-
cais. Uma boa cozinha são produtos de ideias, co-
mo uma arte.

Em 10 de maio é comemorado no Brasil o Dia
do Cozinheiro ou Cozinheira. São eles responsá-
veis por fazer maravilhas gastronômicas na cozi-
nha. Esta data foi instituída a partir da Lei 6.049 de
2005 do deputado Alex Canzini, que
regulamenta e oficializa a profissão
de cozinheiro no país.

Os cozinheiros não precisam
ser grandes chefs ou trabalharem em
algum lugar para serem reconheci-
dos neste dia, o cozinheiro do lar que
faz pratos para você comer diaria-
mente também merece os parabéns.

Dona Preta e família
Em nossa região uma família

tradicional na arte de cozinhar são os
Barbosas. Dona Preta e filhos. Ir a
Quadra Imperial aos domingos jogar
uma �pelada� com os amigos e de-
pois bater um bom papo, regado a cerveja e saborear
os petiscos feitos por Dona Preta era o programa
obrigatório de quase todos ipiranguenses nos anos
80. Como fechamento da quadra surge o Restaurante
Dona Preta. Mesma gentileza, mesma qualidade e
diversidade de sabores.

Maria RaimundaCampolina Barbosa, mais co-

Quem cozinha com amor nunca perde
o tempero nem esquece o sabor

nhecida comoDona Preta. A arte para cozinha come-
ça com a confecção de cocadas que eram entregues
em bares, festas e escolas. �Saía de casa cedo com a
sacola cheia de cocadas, levando para as escolas Ana
de Carvalho, Francisco Bressane de Azevedo no
Bairro São Paulo, Tito Fulgêncio, CrecheMenino de
Jesus no Bairro da Graça e Flávio dos Santos. Volta-
va, almoçava e fazia mais doces para no outro dia
continuar a rotina da entrega. Também fazia para ba-
res e festas�, relembra Dona Preta.

A vida de cozinheira seguiu com doces e sal-
gados para festas. Depois a família
abriu o Restaurante Pizza Bar na
AvenidaAmazonas,BairroNovaSuí-
ça. Durante quatro anos o bar daQua-
dra Imperial funcionou tambémcomo
restaurante. E há 14 anos existe na
Rua JoaquimFrancisco das Silveira
745, Bairro Ipiranga � telefones:
3426-1018 e 3426-5797 o Restau-
rante Dona Preta.

Cássia Maria Barbosa de Oli-
veira é sua filha. Depois de lecionar
durante 21 anos na Escola Infantil
Tio Mickey, Bairro Ipiranga, onde
desenvolveu um trabalho educativo
de grande relevância na região. Com
o fechamento da escola passou a

ajudar amãe na cozinha do restaurante. �Nunca ima-
ginei que deixaria a educação para trabalhar como
cozinheira�. Cássia como quase todas as mulheres
cozinhava em casa para a família, quando passou a
trabalhar no restaurante e sentiu que poderia se apri-
morar e resolveu fazer um curso de gastronomia. �Ti-
nha vontade de continuar meus estudos, a princípio
pensei em continuar na área de educação, mas como
estava no restaurante procurei me especializar em
gastronomia�, coloca Cássia. Hoje ela é a chef de co-
zinha do restaurante.

Para Dona Preta o segredo da cozinha é gostar
do que faz. E sempre agradece a Deus pela oportuni-
dade de trabalhar com aquilo que gosta de fazer.

Através de Dona Preta e sua filha CássiaMaria
felicitamos a todos os cozinheiros (as) pela data que
celebra o profissional, ou não, que se dedica a prepa-
rar refeições. Nessa arte de imensos sabores. Para-
béns a todos os cozinheiros e cozinheiras deste
imenso país!

Rogério Gonsalez Mota

DonaPreta

Cássia Barbosa

Filha e mãe unidas na arte de cozinhar

Fotos: Bárbara Barbosa



27 de Abril/2017 8

(31) 3423-7924
(31) 98664-6659

Rua Javari, 1209 - Renascença
BeloHorizonte

Limpeza e higienização de caixas
d�água.
Limpeza e desentupimento de caixas
de gordura.
Desentupimento de:
· Vasos sanitários · Ralos · Pias
· Tanques · Colunas de prédio e esgoto

em geral.
Desentupimento com máquinas sem
danificar pisos e paredes.
Reformamos esgotos danificados.

Troca ou reparo de válvulas de
descarga, registros e torneiras de
todas as marcas e modelos.
Todo e completo serviço de bombeiro.

OFICINA DE BOMBEIRO

DEDETIZAÇÃO

VENDAE
INSTALAÇÃODE
BLOQUEADORES

DE AR

E DESENTUPIDORA

Empresa especializada na Área
de Engenharia de Segurança
e Medicina do Trabalho

E-mail: pc@pcpericias.com.br

PC Perícias &
Consultoria Ltda.

Coordenação
Paulo César de Oliveira

·Montagem de PPRA e PCMSO
·Elaboração de Laudos Técnicos
·Projeto de Combate a Incêndio
·Ministramos Treinamentos,
Cursos e Palestras
·Laudo de PCI p/ Alvará PBH

0800-2831103
3481-1106 / 3426-8690

LIGUE E PEÇA SEU GÁS

Revendedor
Autorizado

RENOVADORA

NOVO ENDEREÇO:
Rua Conde Monte

Cristo, 234

Consertosde
Calçados,

Bolas,Bolsas
e Botas de
Trilha

Mais de 50 anos50 anos50 anos50 anos50 anos
no Bairro Ipiranga

CARNEIRO

2552-1084

Salão Dog
Atendimento
diferenciado

Buscamos e Entregamos
R. Conde de Monte
Cristo, 228 - Ipiranga

3426-8107

7º· BANHO E TOSA
· PET SHOP
·RAÇÕES
·ACESSÓRIOS
·ÁGUAMINERAL

Aniversário

R. Coronel Jairo Pereira, 155 - Palmares - BH
31 3426-0296 / 98661-4540

Servimos jantar

�Super Qualidade, Super Atendimento,
Supergasbras�

Aviolência sexual contra crianças e adolescentes
é um fenômeno complexo e de difícil enfren-

tamento, apesar deste fato ter ganhado certa visibi-
lidade nos últimos tempos a sua compreensão e com-
bate ainda precisa ganhar muito espaço.

O abuso sexual acontece quando o adulto
utiliza o corpo de uma criança ou adolescente para
sua satisfação sexual. Já a exploração sexual é quan-
do se paga para ter sexo com uma pessoa de idade
inferior a 18 anos. As duas situações são crimes de
violência sexual.

Essa data instituída através Lei Federal nº.
9.970/2000 que foi criada com o objetivo de mobi-
lizar a sociedade brasileira e convocá-la para o
engajamento contra a violação dos direitos sexu-
ais de crianças e adolescentes evidencia como é
importante combater essa realidade.

Praticamente em todos os estados brasileiros
existememmenor ou maior grau, mais ou menos ar-
ticulados, Redes, Fóruns ou Frentes onde a soci-
edade civil organizada em parceria com Governos,
Judiciário e Ministério Público se reúne para de-
bater e buscar formas de enfrentamento deste fe-
nômeno de acordo com as características e espe-
cificidades que ele se apresenta nos respectivos
estados, ou região.

Esta forma de violência contra a criança e ado-

lescente se configura entre as mais difíceis de ser
detectada e consequentemente combatida, pois
na maioria das vezes se dá dentro de casa, por pa-
rentes ou vizinhos e amigos mais próximos da fa-
mília. É muito comum, portanto, crianças serem
abusadas e outros membros da família como mãe
e irmãos ou irmãs mais velhos protegerem o abu-

Não seja cúmplice!
18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso
e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

sador com medo de represálias, a mãe na maioria
das vezes protege o marido por não ter como sus-
tentar a casa caso o marido vá embora.

Romper com os pactos de silêncio que enco-
brem as situações de abuso sexual é uma das ques-
tões cruciais do enfrentamento da violência sexual
contra crianças e adolescentes. Denunciar é o pri-
meiro e decisivo passo, sem o qual nada pode ser
feito.

A denúncia e a notificação permite a eluci-
dação de um crime e a responsabilização de seu
autor, bem como a proteção e defesa das pessoas
envolvidas na situação, principalmente a criança
ou o adolescente. Isso implica pessoas dispostas
a correr riscos e a contribuir para o desmonte des-
ses pactos de silêncio que alimentam a impunidade
e criam um círculo vicioso expondo a vítima a con-
tinuar a ser abusada por tempo indefinido.

Quatro décadas após o dia18/05/73, quando
no Estado do Espirito Santo, uma menina de 8 anos,
chamadaAraceli, foi sequestrada, violentada e cruel-
mente assassinada (seu corpo apareceu seis dias
depois carbonizado) e os seus agressores, jovens
de classe média alta, nunca foram punidos. Infeliz-
mente, essa barbárie e situações absurdas de vio-
lência continuam a se repetir.

Precisamos refletir sobre o tema e a importância
de formas eficazes de combate ao abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes, porém se faz ne-
cessário a participação de todos, seja através da fa-
mília, da sociedade, ou do Estado, pois, a exploração
sexual infanto � juvenil deve ser efetivamente banida
do nosso contexto social.

Proteja nossas crianças e adolescentes. De-
nuncie! Disque 100.

Míriam Rocha

Ajude a combater a violência sexual
contra crianças e adolescentes

Celulares
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
CELULARES E SMARTPHONES

Rua Japurá, 44B
Esq/ Jacuí - Renascença

(31) 3309-6005 / 99777-7893

Qualidade e compromisso

Há 36 anos atendendo com honestidade e seriedade

silverata@ig.com.br

MATERIAISDECONSTRUÇÃOSILVERATA LTDA
Rua Javari, 481- Renascença - BH/MG - (31) 3446-1929 / Fax: 3446-1598

MADEIREIRASILVERATA LTDA
Rua Javari, 385 - Renascença - BH/MG - (31) 3421-6046

O melhor preço da regiãoO melhor preço da regiãoO melhor preço da regiãoO melhor preço da regiãoO melhor preço da região
Entrega imediata

Fotos: Internet
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R$ 159,90

À vista

CONJUNTOMESA
PLÁSTICA C/4 CADEIRAS

Conj. a partir de

R$ 399,00
À vista

ARMÁRIO APOLO
1,20 m

Unid. a partir de

Aceitamos cartões: Visa, Credicard,
Construcard, Financiamento Bradesco

e Banco do Brasil

R$ 172,00
À vista

Unid. a partir de

BACIA ACOPLADA
SANTA CLARA ARAXÁ

Branca

R$ 9,50M²

PISOEXTRA
a partir de

À vista

TUBOESGOTO
PLASTILIT
CLASSE A
100mm6m-Pc.
a partir de

R$ 39,90

R$ 149,90
À vista

KIT AGATA
Unid. a partir de

CAIXA
D�ÁGUA
500 Lt.

FORT LEV

R$ 179,90

À vista

Preços válidos somente com
pagamento em dinheiro

Restaurante e Pizzaria

Rua Jacuí, 3489 - B. Ipiranga - 3426-4109

Umaboa ideia!
51 anos de
tradiçãoem

comidamineira

DE 2ª A 6ª
Self-Service
Por R$24,90 Kilo

R$2,49 (100 gramas)
(Exceto feriado)

QUALIDADE, VARIEDADE
E PREÇO BAIXO

Novidade
Você almoça ou janta
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Self-Service com Churrasco

R. Pitangui, 34 - Concórdia - BH - (Em frente ao Chico do Peixe)

RESTAURANTE
PORTO SEGUROPORTO SEGURO

SSSSSegun
da a Segund
a a Segund
a a S

egund
a a S

egund
a a Se

xtaextaextaextaexta

11h às
15h

11h às
15h

11h às
15h

11h às
15h

11h às
15h

SábadosSábadosSábadosSábadosSábados
DomingosDomingosDomingosDomingosDomingos
FFFFFeriadoseriadoseriadoseriadoseriados

11h às 15:30h11h às 15:30h11h às 15:30h11h às 15:30h11h às 15:30h

Com e s
Com e s
Com e s
Com e s
Com e sememememembalança todos

balança todos
balança todos
balança todos
balança todosos dias!
os dias!
os dias!
os dias!
os dias!

(31) 3444-1320

EMBREVE

abrirem
os

à noite

LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS E
OUTROS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE

VENHA CONHECER! PRÓXIMO AO MINAS SHOPPING
Rua Patriarca, 198 - Bairro Ipiranga - BH/MG

(31) 98896-5223 � (31) 99608-9052

EXCELENTE AMBIENTE
SALASMOBILIADAS
SECRETÁRIA
GERENCIAMENTO DE AGENDAS
AMPLA SALA DE ESPERA

Pet Shop do Bel, Rua José Clemente Pereira, 566
Bairro Ipiranga � telefones: 2516-8990 e 3423-6091.

Horário de funcionamento de segunda a sexta-feira
de 8 às 18 horas e aos sábados de 8 às 13 horas.

Oferece Banho, Tosa, Produtos Veterinários, Rações, Acessórios, Transporte,
Desembolo, Cauterização, Disponibiliza TécnicoVeterinário.
Hotelzinho (exclusivo para clientes do Pet Shop do Bel).
Aceita cartões de crédito Visa e Mastercard.
Nas compras ou serviços acima de R$ 100,00 parcelamos

em 2 vezes nos cartões.

�Deus é
fiel�E-mail: belartesemcaes@hotmail.com

PET SHOP DO BEL

Saúde bucal dos cães
Cuidar da saúde bucal é muito importante, de

acordo com pesquisas mais de 70% de cachor-
ros desenvolvem doenças bucais/dentárias. O tár-
taro é um sintoma fácil de identificar e muito preo-
cupante, é um sintoma da doença periodontal, ca-
racterizada por ser crônica.

A doença periodontal ocasiona de uma ação
agressiva no periodonto, que são estruturas de
proteção e suporte dos dentes. Os principais sin-
tomas são: tártaro (cálculo dentário), mau hálito,
gengivite e perda de dentes. Mas a doença não faz
mal só aos dentes e boca, ela inclui alterações sis-
têmicas, como: doença cardíaca, doença hepática,
doença renal, entre outras.

ConformeentrevistacomaDra.PaulaPessoa,para
isso não ocorrer com o seu cachorro você tem que es-
tabelecer uma rotina de higiene. Escove os dentes do
animal no mínimo três vezes por semana, use escova

própria para cachor-
ros. A pasta de dente
deve ser especial para
cães, pois a pasta de
dente humana faz mal
ao estômago, podendo
prejudicar a saúde do seu
cão. Opte por pastas que real-
mente previnem o tártaro e não
somente pastas de sabor sem ne-
nhuma tecnologia auxiliar.

Faça uma avaliação regular
com seu médico veterinário, pois
periodicamente é necessária a re-
moção do tártaro pelo profissional.
Esta necessidade de limpeza é indi-
vidual e só o veterinário saberá a ho-
ra certa para limpeza dos dentes de seu animalzinho.

O ballet fit é uma modalidade
que combina exercícios tradi-

cionais do ballet clássico com exer-
cícios de condicionamento físico co-
muns no treino funcional, como aga-
chamentos,abdominais e flexões.As
atividades são realizadas focando a
repetiçãodospassos, o tempo de iso-
metria (permanência em uma posi-
ção fixa por determinado tempo) e a
sustentação muscular.

Recomendada para um públi-
co bastante variado, a modalidade
tem se tornado altamente procura-
da por oferecer diversos benefíci-
os. Fisicamente, os resultados são
surpreendentes e englobam a de-
finição muscular, o alto gasto calórico (atrelado ao
emagrecimento), a oxidação de gordura, a flexibili-
dade, a resistênciamuscular, o condicionamento car-
diorrespiratório, a melhora do equilíbrio e da pos-
tura e o trabalho do corpo como um todo. Contudo,
não é apenas o físico que apresenta melhoras com
as aulas, visto que com a dança elas promovem in-
teração, redução do estresse, descontração, dinâ-
mica, bem-estar, elegância e aumento da autoes-
tima.

Ballet Fit
Uma modalidade que uni o prazer da dança

com os benefícios do fitness

Agende conosco uma aula experimental!
FAÇA POR VOCÊ, FAÇA MEGACORPUS!

LIGUE 3426-3013
www.studiomegacorpus.com.br

Rua Princesa Leopoldina, 337 - Ipiranga

3422-9907 comercialartemoveis@gmail.com

MÓVEIS E ELETRO
"Comprovado menor preço,

ninguém faz"
"Comprovado menor preço,

ninguém faz"

RUA JACUÍ, 3704 - BAIRRO IPIRANGA
facebook.com/lojaartemoveis

De R$ 459,00
Por R$ 349,00 à vista

ou 6X de R$ 64,83 no cartão
Total à prazo: R$ 389,00

RACK C/ PAINEL AMÉRICA

De R$ 1.199,00
Por R$ 859,00 à vista ou

10X de R$ 95,90 no cartão
Total à prazo: R$ 959,00

ROUPEIRO IMOLA De R$ 679,00 Por R$ 519,00 à vista
ou 10X de R$ 57,90 no cartão

Total à prazo: R$ 579,00

CONJ/BOX SOLTEIRO MOLA BONNEL

De R$ 1.199,00
Por R$ 849,00 à vista

ou 10X de R$ 99,70 no cartão
Total à prazo: R$ 997,00

CONJ. BOX MOLA
ENSACADA TORAFLEX CASAL De R$ 339,00

Por R$ 269,00 à vista
ou 6X de R$ 49,83 no cartão

Total à prazo: R$ 299,00

CONJUNTO MESA BIANCA

De R$ 1.799,00
Por R$ 1,429,00 à vista

ou 10X de R$ 159,00 no cartão
Total à prazo: R$ 1.590,00

CONJUNTO ESTOFADO
RETRÁTIL VÁRIAS CORES

3426-6577

· Presentes · Aviamentos · Artigos de informática
· Batem-se botões · Fura-se orelhas · Xerox · Plastificação
· Encadernação · Impressos fiscais · Material escolar
· Baterias de relógios, calculadoras e etc. · Papelaria

Aceitamos cartões
(Entre as Ruas Maura e Dulce Maria)

Recarga de cartuchos a laser e a tinta com melhor preço.
Trabalhamos também com cartuchos originais e compatíveis
(HP, Epson e Outros) · Fazemos chaves

Xerox e impressão colorida

E-mail: lojaviviedani@gmail.com

Rua Jacuí, 3837 - Ipiranga

GRANDE VARIEDADE DE FANTASIA INFANTIL

GRANDE VARIEDADE DE PRESENTES PARA
O DIA DAS MÃES E DOS NAMORADOS

doipiranga@oi.com.br

PARA ANUNCIAR:
3318-85533318-85533318-85533318-85533318-8553 · 99158-882699158-882699158-882699158-882699158-8826
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SUPORTANDO O CASTIGO
Um francês, um argentino e um

Brasileiro estão visitando um país
árabe e resolvem tomar umas doses
de whisky, quando a polícia apare-
ce e os prende.
A simples posse de bebida alco-

ólica é uma ofensa grave naquele
país e os três são sentenciados à mor-
te, num julgamento sumário.
Entretanto, após vários meses,

e com a ajuda de bons advogados,
eles conseguem que a sentença de
morte seja transformada em prisão
perpétua.
Por um capricho da sorte, no ani-

versário do país, o benevolente Sheik
resolve abrandar ainda mais a pena
e decreta que os mesmos poderão
ser soltos após receber 20 chibatadas
cada.
Quando eles estão se preparan-

do para a punição, o Sheik anuncia:
- Hoje é aniversário de minha

esposa, e ela me pediu para permitir
a cada um de vocês um desejo antes
da punição!
O Francês foi o primeiro da fila,

pensou um pouco e pediu:
- Por favor, amarrem dois traves-

seiros nas minhas costas!
Assim foi feito, mas os tra-

vesseiros só duraram 10 chibata-
das antes de completar a punição
e quando tudo terminou ele teve
que ser carregado sangrando e com
muita dor.
O Argentino, sabido como sem-

pre, viu o que tinha acontecido e
sendo segundo, pediu:
- Por favor, amarrem quatro tra-

vesseiros nas minhas costas!
Porém, mesmo assim, após quin-

ze chibatadas os travesseiros não
suportaram o Argentino foi leva-
do sangrando e maldizendo o acon-
tecido.
O Brasileiro foi o último e antes

que pudesse dizer o seu pedido, foi

interrompido pelo Sheik:
-Você é umde umpaís belíssimo,

do futebol e das mulatas. Eu adoro o
Brasil, e vou lhe agraciar com dois
pedidos antes da punição!
- Obrigado, sua Alteza! - disse o

Brasileiro - Em reconhecimento a sua
bondade, meu primeiro desejo é que
eu receba cem chibatadas e não vin-
te como previsto, pois eu me sinto
culpado pelo ocorrido!

Ao que o Sheik respondeu:
-Alémde ser umhomemhonrado

e gentil, o senhor tambémumhomem
corajoso. Que assim seja! Mas e seu
segundo pedido?
- Quero que amarrem o Argenti-

no às minhas costas!
· · ·

A NOIVA QUER O
CASAMENTO NO CÉU
O casal de noivos estava indo

para o casamento na igreja quando
morrememumgrave acidente de car-
ro. Na entrada do céu, a noiva estava
fula de raiva e protesta:
- Pô São Pedro, logo hoje que a

gente ia casar, acontece uma coisa
dessas.
- Milha filha, assim é a vida, isto

é, amorte. � explica o porteiro do céu.
- Será que não tem jeito do se-

nhor resolver a nossa situação - diz
o noivo. - e fazer o nosso casamen-
to aqui?
- Aguardem um pouco aí, deixa

eu ver o que posso fazer.
Ele demora pra voltar... Duas

horas depois, chega trazendo um pa-
dre com ele.
- Muito bem! Aqui tem um pa-

dre para fazer o casamento de vo-
cês. Mas tem uma condição.
- Qual?
- Aqui não tem divórcio! O ca-

samento vai ter de ser por toda a eter-
nidade.
- Puxa, mas toda a eternidade é

muito tempo! - reclamaonoivo. - E se
o nosso casamento não der certo?
- Azar o de vocês! Pra achar um

padre aqui no céu já foi um custo,
imagina um advogado!

· · ·

A HIERARQUIA
DOS PAPAGAIOS

O cliente entra numa loja especi-
alizada em pássaros, fala ao vende-
dor que está interessado em comprar
para sua mãe, porque ela gosta muito
deste tipo de bicho. O vendedor lhe
mostra três papagaios muito pareci-
dos e ele pergunta os preços.
- O primeiro sai por quinhentos

reais - diz o vendedor.
- Barbaridade! Que caro! Por que

esse preço todo?
-Esse papagaio é muito esperto �

explica o vendedor. - Sabe operar mi-
crocomputadores.
- Puxa! Que interessante. E o se-

gundo, quanto vale?
- É um pouquinho mais caro, es-

se custa mil reais.
- Nossa, mas por que custa tão

caro?
- Ah, porque além de saber ope-

rar vários computadores, também
domina Windows 2000, XP, Vista e
Linux.
-Muito experto ele! E o papagaio

do poleiro de cima?
- 5 mil Reais!
- Meu Deus. Caramba! O que

ele sabe fazer de tão especial, para
valer tudo isso?
- Bem, pra falar a verdade - diz o

vendedor, - nunca vi esse aí fazer
coisa nenhuma...
Mas os outros dois chamam ele

de chefe.
· · ·

JOÃOZINHO E
OS SEUS AMIGOS

A mãe pergunta ao Joãozinho:
�Joãozinho, porque é que tu não
passas o tempo com o teu amigo
Marco?�
Joãozinho: �Mãe, tu gostas de

passar tempo com alguém que fu-
me, beba e diga palavrões?�
Mão: �Claro que não, Joãozi-

nho!�

Joãozinho: �Pois, o Marco tam-
bém não gosta.�

· · ·
DIAGNÓSTICO MÉDICO...
Com dor Lombar... Fui Consul-

tar um ortopedista.
Após olhar a radiografia, ele re-

ceitou anti-inflamatório e teceu
considerações a respeito da colu-
na, nervo ciático, disco interverte-
bral, etc...
Aí eu perguntei:
-Dr, o que eu estou fazendo, que

pode ter originado essas dores?
E ele respondeu:
- Aniversários!

· · ·
MANUEL EM MANAUS
O Sr. Manuel (é, aquele mes-

mo da padaria) chegou no hotel
em Manaus, e como estava mui-
to quente ele abriu a janela, só que
começaram a entrar vários perni-
longos.
Então ele ligou para a recepção e

reclamou. A atendente disse para ele
apagar a luz que eles iriam embora.
Ele fez o que ela disse. Depois de um
tempinho começaram a entrar vários
vaga- lumes e então ele tornou a ligar
para a recepção reclamando, e a
atendente:
- Mas o que foi agora..?
Ele responde:
- Não adiantou, eles voltaram

com lanterna�
· · ·

O CAIPIRA NO MÉDICO
O caipira vai a uma consulta e o

médico pergunta:
- O que senhor tem?
O caipira responde:
- Uma muié, uma vaca e uma

galinha...
- Não é isso... O que o senhor está

sentindo?
- Ah, tá! Vontade de largá amuié,

vendê a vaca e comê a galinha com
quiabo!

Somos CORRESPONDENTE CAIXA autorizado pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL.

LOJA RENASCENÇA: Rua Jacuí, 2622 tel. 3421-1054 - LOJA PLANALTO: Av. Dr. Cristiano Guimarães, 350 tel: 3785-7000
Visite nosso site: www.alternativaimobiliaria.com.br

PJ 5019

ALTERNATIVA IMÓVEIS

a imobiliária da sua região!!!

fale direto com nossos corretores:
Gabriel Gonçalves: 99919-9412 Creci 14562
Gabriel Junior: 99618-9412 Creci 28773

Loja Renascença: 3421-1054 ou Loja Planalto: 3785-7000
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Rua Engº. Bernardo Sayão, nº 61 - B. Ipiranga

www.academiagolfinhodourado.com.br
(Altura do Nº 3900 da Rua Jacuí)(Altura do Nº 3900 da Rua Jacuí)(Altura do Nº 3900 da Rua Jacuí)(Altura do Nº 3900 da Rua Jacuí)(Altura do Nº 3900 da Rua Jacuí)

3426-3128 /3088-9767

MATRÍCULAS
GRÁTIS

Natação para crianças acima de 5 anos
no turno da noite.

Natação

Hidroginástica
e

Você em forma
e com saúde!!

Piscina
Aquecida
e Coberta

Hidroginástica
com Horários

Flexíveis

TEMOS HORÁRIOS ECONÔMICOS DE HIDROGINÁSTICA

MAIO

Rua 18 de Julho, 361 - Bairro Ipiranga

3426-2972
Bazar Monte Cristo na nossa frente só você

Aceitamos cartões

Bazar Monte Cristo
·Uniforme Escolar ·Xerox ·Aviamento ·Bate-se Botões ·Furo de
Orelhas ·Artigos para Presentes ·Plastificação ·Encadernação

·Impressos Fiscais ·Papelaria ·Artigos para Informática
·Trocamos pulseira, baterias de relógios, calculadoras, etc.

·Serviço de impressão (preto e colorido) ·Recarga de cartuchos,
cartuchos originais e compatíveis (HP, Epson e Outros) ·Xerox

·Impressão Colorida ·Scanner ·Artigos para Festa

Aqui você encontra de tudo:

E-mail: loja.bazarmontecristo@gmail.com

GRANDE VARIEDADE DE FANTASIA INFANTIL

GRANDE VARIEDADE DE PRESENTES PARA
O DIA DAS MÃES E DOS NAMORADOS

ODONTOLOGIA
A CONQUISTA DA 3ª DENTIÇÃO
· Implantes de última geração
· Implantes de carga imediata.
· Enxertos ósseos maxilares
· Sedação por equipe especializada
· Reabilitação oral
· Clareamento dental
· Restaurações estéticas
· Próteses totais retidas por implantes
(dentaduras)
· Facetas de porcelana
· Cirurgia plástica gengival
· Aparelhos ortodônticos
(fixos/removíveis)

· Tratamento de canal
· Aparelho antirronco e apneia
· Dentadura e ponte com caracterização
natural

· Laboratório próprio (30 anos de
experiência)

Dr. Daniel Dias de Araújo
CROMG-12927

Dr.Cornelis R. Araújo Springer
CROMG-34132

danieldiasaraujo@hotmail.com

3271-5083
Rua Timbiras, 1940
Sala 606 - Centro

Lourdes

02 - Cleide Soares
Célia Maria Abreu Diniz

04 - Taynara Soares Neri
Aline Ribeiro Rocha

05 - Luiz Jorge Corrêa
Mônica de Catella
Jovelina Martins Alves
Constantino Martins do Rêgo Filho

06 - Rodelnégio Gonçalves Netto
07 - Maria das Graças Freitas
Antônio Carlos Santini

08 - Matias Lima
Simone Mara Pacheco

09 - Maria Lúcia Martins dos Santos
Ceusimar do Carmo
Sandro Augusto Silveira Diniz
Laide Gonçalves

11 - Juliana Fátima Silveira Diniz
12 - Thomas Pacheco
Rosemary Martins

13 - Ítalo Rezende
Marcelina Araújo Cotta
André Marques

18 - Julia Neri Ruas
Maria Helena Freitas
Irlene Oliveira

19 - Frederico Diniz Silveira
Mateus Bonfioli

20 - Juliene Santos
Jane Monteiro

21 - Nélio Santos
22 - Roberto Gonsalez Mota
24 - Deusdélia Silveira
Fernando Miguel Pacheco
Cláudio Silveira
Maria de Lourdes Figueiredo Andrade

25 - Edna Malta
26 - Andréa Estrela Arantes
Sarah Chaim
Márcia Alves Neri

27 - José Antônio de Oliveira
Miguel Chaim

29 - Marilza Agostinho Moreira
30 - Raimundo Gomes
Fernando Estrela Arantes

31 - Ivan Diniz Barbosa

Viva! Viva!
Dia 19 de maio
Isabelly Cristine
comemora mais um
ano de vida.
Aproveite essa data
para sorrir, brincar,
cantar e comer muito
brigadeiro.
Desejamos que sua
vida seja um mar
cheio emoções,
alegrias e conquistas.
Parabéns garota!!!

INGREDIENTES
� 5 ovos � 3 colheres de sopa de re-
queijão light � 3 colheres de sopa de
farelo de aveia � 5g de fermento em pó
(2 colheres de sobremesa) � 500g de
frango � 2 colheres de sopa de molho
de tomate � 1 cebola grande � 1 cenoura
ralada � Cheiro verde, sal e ervas

MODO DE PREPARO
Tempere o frango do seu jeito,

cozinhe, desfie e reserve. Enquanto
isso bata os ovos no liquidificador por
2minutos, acrescente o farelo de aveia,
o requeijão, o fermento e bata nova-
mente até obter umamistura homogê-
nea. Em uma panela grande refogue a
cebola com o frango, a cenoura, omo-
lho de tomate e o cheiro verde. Acres-
cente a mistura do liquidificador e

SSSSSEGREDINHOSEGREDINHOSEGREDINHOSEGREDINHOSEGREDINHOS DADADADADA VVVVVOVÓOVÓOVÓOVÓOVÓ

Torta de frango Fit

deixe cozinhar em fogo baixo pormais
ou menos 3 minutos. Para finalizar
despeje tudo em uma forma antiade-
rente e leve ao forno por aproximada-
mente 30 minutos. É deliciosa e sau-
dável! Fica sequinha por fora e mo-
lhadinha por dentro.

Espetinho do Ronan e Família

Rua Colatina, 175 (Esquina com Jacuí, 3065) - 98776-2167

Diariamente a partir das
17 horas, churrascos variados
e um prato diferente.
De segunda a sexta-feira
Os tipos mudam,
mas o amor não.
Feliz Dia das Mães!

3444-7838
E-mail: jncontabilidade@zipmail.com.br

vv.menezes@uol.com.br
R. Maria Rita, 142 - Renascença, BH/MG

Serviços contábeis
em geral, consultoria,
assessoria, abertura
e baixa de empresas,

declaração de
Imposto de Renda
Pessoa Física
e Jurídica.CRC-MG 26.956

José Newton Machado de Menezes

Vívian Vanessa de Menezes
CRC-MG 82.640

20 a
nos

20 a
nos

20 a
nos

20 a
nos

20 a
nos

Rua Jacuí, 2722 - Renascença - BH
3442-8611

LOJA DO COSTA
Quase Tudo

Conserto e peças para
Panela de Pressão
Copo e peças para
Liquidificador
Peças para Gás
Canalizado

Vendemos Panelas de
Pressão de 3 a 20 litros

Parafusos

Aqui se faz um jornal
de qualidade

doipiranga@oi.com.br
JORNAL ÀS MARGENS DO IPIRANGA

3318-8553 - 99158-8826

AME/CEAME
Promove deliciosa
Tarde do Macarrão
Em benefício das crianças e
adolescentes com deficiência

Dia: 07 de maio Horário: 11h30 às 16h30
Local: Rua Maura, 749 (esquina com Rua Patriarca) - Bairro Ipiranga

Valor: R$20,00 (Adquira já o seu convite)

Música ao vivo com Marcelo Paiva

Arroz - Macarrão na Chapa
Macarrão a Bolonhesa - Nhoque

INFORMAÇÕES: 3425-4136 / 3421-4539

Tragam
seus amigos
e familiares

FAÇO CARRETOS
BeloHorizonte e

RegiãoMetropolitana

Gilmar

(31) 99137-2386

20 a
nos

no

merc
ado
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Para validar seu cupom, registre-se no site:
www.bondsclub.com.br/cupom/104479

e você terá R$ 5,30 de CashBack de Boas Vindas.
Dirija-se a qualquer uma das lojas abaixo e utilize o cupom

Informando o código 104479

NÃO SERVE PARA COMPRAS ANTERIORES / NÃO PODE SER TROCADO POR DINHEIRO / UM CUPOM POR CLIENTE / UM CUPOM POR VISITA / NÃO CUMULATIVO / NÃO PODE SER
COMBINADO COM OUTRA PROMOÇÃO / QUALQUER TENTATIVA DE USO DE OUTRA FORMA SE CONSTITUIRÁ EM FRAUDE / LIMITADO À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE / NÃO SE APLICA

A PRODUTO SIMILIAR / NULO SE ALTERADO OU RASURADO / TODA RESPONSABILIDADE DO CONTEÚDO DESTE CUPOM É DO ANUNCIANTE / DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

No último dia 06/04/2017, realizou-se uma palestra, na Usina de
Cultura - Centro Cultural Nordeste, Rua Dom Cabral, 765 -

Bairro Ipiranga.
A palestra foi ministrada pelo Sargento Renato da 22ª Cia - 16º

BPMMG, aos moradores integrantes da Rede de Vizinhos Protegidos
�Olhares do Ipiranga�, e aos interessados em fazer parte desta Rede
que vem mobilizando a todos, em busca de segurança.

Desde a sua implantação, foram 04 palestras, e todas ministra-
das pelo Sargento Renato.

Hoje, já contamos com 222 famílias, num total de 750moradores.
Nosso objetivo é alcançar um número maior de pessoas para que todos
estejam unidos em torno da segurança do bairro.

Rede de Vizinhos Protegidos: uma parceria entre a PMMG e
a comunidade para garantir e melhorar a segurança de todos!
Juntos somos mais fortes!

Rede de Vizinhos
Protegidos Olhares

do Ipiranga

Centro Cultural
PROGRAMAÇÃO MAIO/2017

OFICINASARTÍSTICAS
Ballet para Baby Classe - Para crianças entre 3 e 5 anos.

Treinamento inicial, onde suas brincadeiras esporádicas e movimentos começam
a tomar forma. - 2ª e 4ª de 15 às 15:30h

Ballet e Jazz para crianças - 2ª e 4ª de 16 às 17h
Para adolescentes - 2ª e 4ª de 17 às 18h

As oficinas de dança propõe melhoria da saúde e qualidade de vida. Oferece exercícios corporais,
alongamentos e técnicas, considerando o desenvolvimento individual de cada participante.

Ministrante: Ueslei Barbosa - Bailarino do Ballet Jovem Minas Gerais
Dança Livre - 4ª feira de 20 às 21h - 5ª feira de 08 às 09h
Público: Jovens e Adultos- Ministrante: Marcos Miranda

OFICINAS DE TEATRO
Serão trabalhados os fundamentos da arte teatral, expressão corporal, técnica vocal,

ritmo, construção de personagens e jogos cênicos.
A finalização será com apresentação na Casa de Candongas!
Adulto - Sábado de 14 às 16h - Professora: Cláudia Henrique

Infanto-juvenil - Sábado: de 09:30 às 10:30 -Professora:Cláudia Henrique.Mensalidades:R$ 30,00

Mais informações
pelos telefones
(31) 3444-1964

98699-2770
Cia Candongas

Centro Cultural Casa de Candongas
Av. Cachoeirinha, 2.221

Santa Cruz, Belo Horizonte
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6ª MOSTRA CANTAUTORES
BELO HORIZONTE

Data: de 06/05/2017 até 13/05/2017
Local: Teatro Bradesco, Idea Casa de Cul-

tura, Funarte

AMOSTRA CANTAUTORES BH é um en-
contro intimista de criadores da canção contem-
porânea e tem por conceito-base a realização de
apresentações solo, em que cantores-composi-
tores tocam suas canções em formato bruto,
acompanhados apenas por seu instrumento.
Nesse ano será uma semana de mergulho na

canção, que além de apresentar 16 artistas em
suas múltiplas expressões realiza também uma
programação de debates e atividades diurnas.

http://www.mostracantautores.com.br/
E-mail:mostracantautores@gmail.com

MIGUEL AUN
Data: até 13/05/2017
Local: CâmeraSete - Casa da Fotografia de

Minas Gerais
Com curadoria de GuilhermeHorta, a mostra

reúne 67 obras que expressam a singularidade do
olhar artístico do fotógrafo, imprimindo em seu
trabalho uma identidade muito própria. Reco-
nhecido como umdosmais importantes fotógra-
fos deMinasGerais, Aun é apaixonado pela sim-
plicidade do cotidiano do interior, característica
evidenciada em seu trabalho.
Um importante viés da exposição é o resgate

da história fotográfica de Belo Horizonte, por
meio da história do próprio Miguel e de seu pai
que, além de fotógrafo, foi também precursor na
produção de equipamentos fotográficos.
Terça a sábado das 9h30 às 21 horas.

http://www.fcs.mg.gov.br/
Telefone: (31) 3236-7400 - Entrada Franca

BRASIL NA TELA
Data: até 13/05/2017
Local: MIS Cine Santa Tereza
Amostra �Brasil na Tela�, com longas brasi-

leiros da última década que foram viabilizados
pela Agência Nacional de Cinema (Ancine).
Na programação estãomegaproduções, como

Xingu, que para contar a história dos irmãos
Villas-Boas foi filmado quase que integralmente
em lugares selvagens e belíssimos. E a cinebio-
grafia Lula, Filho do Brasil, que conta a vida do
ex-presidente desde sua infância no nordeste até
sua ascensão política no sudeste. Mas há tam-
bém exibição de longas menos conhecidos pelo
público. Dentre eles �Corações Sujos� que relata
um capítulo obscuro da imigração japonesa no
Brasil e o denso �NomePróprio� que trazLeandra
Leal no elenco e foi premiado no Festival deGra-
mado nas categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz
e Melhor Direção de Arte.
De quarta a sexta-feira às 19h30, sábado às 19

horas.
http://www.bhfazcultura.pbh.gov.br/

Telefone: (31) 3277-6330 - Entrada Franca

COMIDA DI BUTECO
Data: até 14/05/2017
Local: Botecos selecionados da cidade.
Não é festival, é concurso. Cada participante

cria um tira-gosto para
concorrer. O público e
um corpo de jurados
tem que visitar os bo-
tecos, provar e votar.A
médiaentreosquesitos
avaliados garante o resultado da premiação.

http://www.comidadibuteco.com.br
Telefone: (31) 3342-3452

E-mail: contato@comidadibuteco.com.br
Realização: Comida di Buteco Produções

Gastronômicas

15ª SEMANA DE MUSEUS
Data: de 15/05/2017 até 21/05/2017
Local: diversos museus da cidade.

A SemanaNacional deMuseus acontece anu-
almente para comemorar o Dia Internacional de
Museus, 18 demaio, quandomuseus brasileiros,
convidados pelo IBRAM, desenvolvem uma pro-
gramaçãoespecialemproldessadata.Aeficáciadas
atividades desempenhadas pelo setor museal na
realização dessa ação comprova que o concerto
nacionaldeprogramaçõesculturaiséumverdadeiro
instrumento de ampliação do acesso à cultura e de
visibilidadedosmuseus.Ademais,elaéresponsável
por umsignificativo aumentodepúblico: durante a
semana em que ocorre, a média de visitantes dos
museus participantes sobe mais de 79%.

http://eventos.museus.gov.br
E-mail: semana@museus.gov.br

Realização: Instituto Brasileiro de Museus
(IBRAM/MinC)

CAIXA ACÚSTICA 2017
Data: 13, 20 e 27/05/2017 às 21 horas e 21

e 28/05/2017 às 19 horas
Local: Teatro Santo Agostinho

Encontro de gerações e estilos musicais são a
marca do Projeto Caixa Acústica BH 2017.
Atrações:SylviaKleineWagnerSander(13/05),

ZebetoCorrêa eBirola (20/05), DjalmaRamalhoe
OsRetirantes (21/05),ChicódoCéueDiSouza(27/
05), Sofia Cupertino e Iaiá Drummond (28/05).
http://www.teatrosantoagostinhobh.com.br/

Telefone: (31) 2125-6810

XXV FESTA DE ISRAEL - 69 ANOS
DE INDEPENDÊNCIA DO ESTADO

DE ISRAEL
Data: 28/05/2017 � das 10 às 17 horas
Local: Praça Estado de Israel - Mangabeiras

Apresentações de danças típicas de Israel, mú-
sicas folclóricashebráicas,apresentaçãodosalunos
daEscolaTheodorHerzl, coral daCongregação Is-
raelitaMineiraeoutrasatrações.Barracasdecomi-
das e bebidas típicas de Israel, livros e artigos.

http://www.fisemg.com.br
Telefone: (31) 3224-6673

E-mail: fisemg@fisemg.com.br
Entrada Franca - Realização: Federação
Israelita do Estado de Minas Gerais

(FISEMG)

Ilustrações: Internet

Implantado em 1982, com uma área de aproximadamente 120 mil m², diversas nascentes e duas la-
goas, o ParqueMunicipal Professor Guilherme Lage,
situado no Bairro São Paulo, Região Nordeste da
capital, deveria ser um espaço de lazer para a comu-
nidade. Entretanto, segundo frequentadores, o par-
que encontra-se abandonado, sendo alvo de vanda-
lismo e criminalidade. A situação foi constatada de
perto pelos vereadores em recente visita técnica ao
local. O assunto discutido noCentro deApoio Comu-
nitário (CAC) do Bairro São Paulo (Rua Aiuruoca,
501), em audiência pública da Comissão de Meio
Ambiente e Política Urbana.

O Parque Guilherme Lage abriga em sua estru-
tura quadras poliesportivas, brinquedos, mesa de jo-
gos, campo de futebol, trilha para caminhada, recan-
tos para contemplação, e uma pista de skate. Segundo
os vereadoresMarilda Portela (PRB) e EdmarBranco
(PTdoB), que solicitaram a audiência, a comunidade
que frequenta o local vem reclamando que o parque
tem se transformado num retrato do abandono, do

Vandalismo e criminalidade no
Parque Professor Guilherme Lage

vandalismo e da criminalidade. Há poucos anos, o
equipamento era referência quanto à preservação
do meio ambiente e intensamente utilizado pela
população.

Audiênciamarcada para abordar questões como
valor total que a Prefeitura de Belo Horizonte dispo-
nibilizou e executou com custeio e investimento no
parque nos últimos quatro anos; número total de ser-
vidores municipais e terceirizados que atuam no par-
que (limpeza urbana, portaria, vigilância da Guarda
Municipal, administrativo, manutenção e ativida-
des sociais); ações planejadas para mitigar os pro-
blemas existentes no local, como depredação, con-
sumo de drogas e assaltos; motivos para a falta de
manutenção no parque e providências a serem to-
madas para reestabelecer o local como espaço de
convívio com a família e prática de esportes; e via-
bilidade de uso de verbas oriundas de compensa-
ção ambiental para revitalização da área.

(Fonte Superintendência de Comunicação
Institucional - CMBH)

Pegue seu exemplar em
uma destas Bancas

doipiranga@oi.com.br
www.asmargensdoipiranga.com.br

PARA ANUNCIAR:
3318-85533318-85533318-85533318-85533318-8553 · 99158-882699158-882699158-882699158-882699158-8826

CIDADE NOVA - BANCA CAMPOLINA
Av. Cristiano Machado, 1702
BANCA DO NELSON

Rua Júlio Otaviano Ferreira, 415
RENASCENÇA - BANCA RENASCENÇA

Rua Jacuí, 2367
SANTA CRUZ - BANCARLOS
Av. Bernardo Vasconcelos, 1379
BANCASÃOPIOX (BANCADALILI)
R. Paulo Timóteo Nascimento, 660

NOVA FLORESTA - BANCA N. FLORESTA
Rua São Gonçalo, 1025

UNIÃO - BANCA BOM TEMPO
Rua Domingos Fernandes, 12
SILVEIRA - BANCA PEDROSA
Rua Ilacir Pereira Lima, 560

CACHOEIRINHA - BANCAMEXIANA
Av. Clara Nunes, 259

PALMARES - BANCA VIA PALMARES
Rua Cel. Jairo Pereira, 16LP

Foto: Abraão Bruck (CMBH)
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Rua Jacuí, 3582 - Ipiranga

Consertos em:
Calçados - Bolsas
Mochilas - Cinto

Botas de Trilha - Tênis
98523-7202
97318-2462

OFICINA DE BOMBEIRO

Desentupimento sem quebrar,
Limpeza de caixa d�água e
gordura, Bloqueador de ar.

DESENTUPIDORA BELODESENTUPIDORA BELODESENTUPIDORA BELODESENTUPIDORA BELODESENTUPIDORA BELO

RuaMogi, 15
BOMBEIRO ELETRICISTA - GERALDOBOMBEIRO ELETRICISTA - GERALDOBOMBEIRO ELETRICISTA - GERALDOBOMBEIRO ELETRICISTA - GERALDOBOMBEIRO ELETRICISTA - GERALDO

Desentupimento com

SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL

3444-43133444-43133444-43133444-43133444-4313·99681-440299681-440299681-440299681-440299681-4402

(Esq. de Jacuí em
frente Bradesco)

máquina moderna

99258-2772 · 3446-0672

Rua Tefé, 282 - Renascença

Serviço de Plantão

Waldemar

Oficina do Bombeiro

· Vasamentos· Desentupimentos
· Válvulas de Descarga

· Limpeza de Caixas D�água

SantoAfonso

Sua vida mais doce

Rua Tefé, 391 - Renascença

· Pé de Moleque · Doce de
leite · Cocadas· Figo em
Calda·Mamão· Goiabada
· Cocada Assada e
MUITO MAIS

2535-2873 / 3446-2873

Ardósia, Lagoa Santa,
São Tomé, Ouro Preto
Artesanatos, Mesas, Bancos, Pias

Mármores e Granitos CLÍNICAVETERINÁRIA
VACINA CONTRA LEISHMANIOSE

Dr. Nereu Costa
BANHO&TOSA

3444-7664

Av . Be rna r do Va s c on c e l o s , 1090 -BAv . Be rna r do Va s c on c e l o s , 1090 -BAv . Be rna r do Va s c on c e l o s , 1090 -BAv . Be rna r do Va s c on c e l o s , 1090 -BAv . Be rna r do Va s c on c e l o s , 1090 -B
Ca choe i r i n ha - Be l o Ho r i z on t eCa choe i r i n ha - Be l o Ho r i z on t eCa choe i r i n ha - Be l o Ho r i z on t eCa choe i r i n ha - Be l o Ho r i z on t eCa choe i r i n ha - Be l o Ho r i z on t e

A cada 5 banhos, o 6º é grátis

Av. Clara Nunes, 200
Renascença

Assistência Técnica e Reformas em:
Geladeiras - Máquinas de lavar roupas
Secadoras - Lavalouças - Tanquinhos

Bebedouros - Freezer
Eletrodoméstico em Geral

3421-7633 / 99616-7633

MONTADOR
DE MÓVEIS

ROMÉRIO

98698-4860

Rua José Cleto, 235 - Palmares
Tel.: (31) 3426-6271

Almoço c/ churrasco
Cerveja gelada
Picanha na chapa

Marina

3486-6504 / 99384-3247

Filmagem e Fotografia
Vídeo Produções

www.marinavideo.com.br

Rua Silva Fortes - 195 - (perto do
Minas Shopping) - Bairro União

� FilmagemdeCasamentona Igreja
ou Festa de 15 anos -R$ 590,00
� FilmagemInfantil ----R$ 390,00

BANHO
a partir de R$ 20,00
BANHO e TOSA
a partir de R$ 38,00

Leva e traz
(sem taxa)

3422-1523 / 99351-7023
Av. Bernardo Vasconcelos, 1.385

Promoção
De 2ª a 4ª Feira

Hoje é o primeiro dia do mês de abril, tradi-
cionalmente conhecido como o dia da

mentira, o que nos remete aos saudosos tem-
pos da nossa infância, quando para nós tudo era
festa, pureza, brincadeiras e muita alegria.

A gente aproveitava, começando logo
cedo a pregar peças nos outros, parentes, ami-
gos e conhecidos, tanto pessoas mais velhas
como aquelas da nossa faixa etária. E era uma
brincadeira atrás da outra,
se estendendo por todo o
dia até à noitinha, quando
as famílias botavam cadei-
ras e bancos nas calçadas
para uma prosa animada.

Naquele tempo não
havia televisão e nem inter-
net, o telefone era luxo para
os mais abastados, de for-
ma que as estrepolias ficavam por conta da
criatividade da meninada, como por exemplo:-
puxar uma corda preta de um lado ao outro
duma rua pouco iluminada, como se fosse uma

Roberto Rêgo

Acesse: www.recantodasletras.com.br/autores/robertorego

A LBV levou o circo até as crianças. Isso
mesmo! Por meio do projeto Mundo Má-

gico do Circo, os meninos e meninas partici-
param de atividades que resgatam a história
da milenar arte circense trabalhando o lado lú-
dico e educativo.

Durante o mês, a garotada que nunca as-
sistiu a um espetáculo circense fez pesquisas,
assistiu a diversos vídeos e, em rodas de con-
versas, compartilhou o aprendizado, além de
realizar algumas atividades, como: brincadei-
ras com bambolê, malabares, entre outras. E no
dia 27/03 quando é comemorado oDia do Circo
no Brasil (em homenagem ao palhaço brasilei-

Dia da Mentira
cobra grande, o que as-
sustava as pessoas, pro-
vocando correria e alguns
tombos. Aí, saíamos do
nosso esconderijo e gritá-
vamos para valer:-

�- Primeiro de abril,
primeiro de abril!...�

Nos tempos moder-
nos essa singeleza foi trocada
pela maldade, pela truculência
e pela agressividade que as re-
des televisas de todo mundo exi-
bem com fartura nos seus míni-
mos detalhes, não poupando
ninguém, homens, mulheres,
adultos e crianças, aqui e alhu-
res.

Fica aqui registrado o sen-
timento e a grande saudade que hoje, espe-
cialmente, invade nossa alma, nossa mente e o
nosso coração, agradecendo a Deus por ter ti-
do uma infância feliz.

Rosa era o seu nome, como também o
nome de uma das mais belas flores...

�RosaAmormina�...Aténo
sobrenome trazia amor...
Saudade cruciantemaltrata
este meu velho peito desde
então... Minha mãe, minha
heroína! Mulher que desde
criança teve seu calvário...
Desde os 10 anos de idade,
assimelanoscontava...Co-
meçoua trabalhar, receben-
do 500 Reis! Por mês e os
irmão também...

Ela a segunda filhade
uma série de dez irmãos
sendo três deles doentes mentais.

Vovó tambémsofria, apobreza reina-
va naquela casa, ali na Rua Jacuí 2126, on-
de eu nasci, meus avós eram estrangeiros...
Vovô da Áustria e vovó italiana, natural da
ilha da Cecília, na Itália.

Vieram para o Brasil em busca de um
sonho maior, mas tudo o que encontraram
foi muitas dificuldades.

Há! Como me orgulho de ter
nascido nesta família, de tão bom
caráter!

Mãe, os anos se passa-
ram,hoje aos77anosde idade,
sabe? Às vezes fecho os olhos,
me perco no tempo, fico ideali-
zando, você! Simplesmente
você mãe querida, seu rosto
tão querido e por entre as
rugas, aqueles lindos olhos
azuis, tão azuis como o céu, fi-
co a pensar em tantas lutas, dissa-
bores e perdas... Lembro-me bem,
eu tinha 10 anos de idade e emapenas
oito dias perdeu dois filhos, um com
13 anos e outro com apenas 1 aninho,
quanto sofrimento....Mas você nun-
ca abandonou o barco, muitas vezes

Hoje tem espetáculo?
Tem sim, senhor!

ro Piolin), os atendidos foram conhecer a Es-
cola do Circo do Ribeirão, em Ribeirão das Ne-
ves, e participar de algumas oficinas ofereci-
das no local.

A escola oferece Oficina de Circo com
malabares, pernas de pau, tecido, acrobacias

com bambolê, manipulação de bone-
cos, teatro, interpretação, música, al-
guns instrumentos de percussão. Além
das modalidades esportivas, que in-
cluem o judô, a capoeira, o taekwondo
e o balé infantil.

Por meio do programa Criança:
Futuro no Presente!, a LBV propor-
ciona a crianças e adolescentes de 6
anos a 14 anos, provenientes de famí-
lias em situação de vulnerabilidade,
oficinas nas áreas de esporte, música,
brincadeiras, artesanato e cidada-
nia ecumênica, além de alimentação,

material escolar e uniformes. Pedagoga, edu-
cadores sociais, assistente social e psicó-
loga acompanham os atendidos.

Na capitalmineira, oCentroComunitário
de Assistência Social da Legião da Boa Von-
tade está localizado na Av. Cristiano Macha-
do, 10.765 � Planalto. Para outras informações,
ligue: (31)3490-8101.

Homenagem para uma flor
que o vento desmanchou!!!

Minha amada e inesquecívelMãe!
ele balançava forte, mas nunca afundou,
porque agrande edeterminada �capitã�� era

por demais corajosa, uma
guerreira a toda prova!!!

Mãe que Deus em sua
infinita sabedoriacriouvocê
comotambémumabela flor,
ambas com nome Rosa...
que mil anos pudesse viver,
não poderia esquecer tanto
amor, cuidados e ensina-
mentos que nos dava, prin-
cipalmente de honestidade,
como também nunca esque-
ci das varadas bem dadas
nas pernas... Quando fazia

por merecer é claro!
Quemama corrige né?Quanta sauda-

de de tudo de bom que vivi por ter nascido
de você, por ser sua filha, se fosse expor
aqui tudo que gostaria com certeza não ha-
veria papel suficiente.

Qual o jornal que aceitaria todo meu
eterno agradecimento de ter nascido de vo-

cê? Que sempre dizia, quero
chegar aos 100 anos de vida!
Mas não foi a vontade de
nosso Deus, apesar de ter
sido tão generoso com
você em relação a saúde
que teve durante estes 95
anos vividos.

Nunca te vi doente,
ou indo para um hospital a não

ser aquele nefasto dia em que
passou mal.

O coração reclamou e mes-
mo sendo socorrido parou... pa-
rou para sempre!!!

Tudo que restouminhamãe
é o que até hoje, desde o dia 06/08/

2006 é está saudade latente...
Beijos, saudades eternas de sua fi-

lha... Eny.

Internet

Fotos: Arquivo

Salão de
Festas

COM
BRINQUEDOS

COM
BRINQUEDOS

3564-6805
3442-6805

J.A. Moto expresso
e entregas urgentes
J.A. Moto expresso

e entregas urgentes

(31) 99970-7658 / 99319-3534
Jailson

jailsonmotoexpressoja@hotmail.com
Antônio

Coletamos e Entregamos
suas Encomendas com
Rapidez e Segurança

R. Matos da Silveira, 16 - Ipiranga

Renascença

LIGUE E DIGA: QUERO UM DESCONTO

Renascença

RevendedorAutorizado

Àgua

E GANHE BRINDES EXCLUSIVOS
+++++Descontos de R$ 5,00 no Gás P13
+++++Descontos de R$ 20,00 no Gás P45

3421-1263
Somos revendedor autorizado

3444-0422
Entregamoscomrapidezequalidade

Àgua

RevendedorAutorizado

PROMOÇÃO
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HISTÓRIA DA
SUA REGIÃO

Éumdos bairros quemais cres-
cem emBeloHorizonte. Tem

fácil acesso a outras regiões da ca-
pital e adquirir um terreno nessas
terras está cada vez mais dispen-
dioso, graças à proximidade com
avenidas movimentadas e um co-
mércio bastante diversificado.

Quemhoje vê a paisagemdo
Bairro Ipiranga, na região nordes-
te deBeloHorizonte, nem imagina
que aquela área já fez parte das
terras de uma fazenda chamada
São João Batista, depois dividida
entre os herdeiros. Nela eram cri-
ados suínos e bovinos, plantava-
secafé, arroz, feijão,mandiocaeou-
tros produtos. Haviamoinho, paiol,
pedreira, córrego e até uma olaria.

Bairro Ipiranga

Relações de vizinhança, parentesco, amizade,
ainda encontram terreno para florescer no Bairro Ipiranga

O bairro da gente
Mas era principalmente conheci-
da pelas muitas árvores frutíferas
e pela produção de leite.

Por volta de 1960, a expan-
são urbana começou a alcançar os
limites das fazendas dos tempos do
�CurralDelRey�.Então,asfazendas
foram loteadas e seus terrenos ven-
didos a quem tivesse condições de
comprá-los. Foi assim com a pro-
priedade rural, que deu origem ao
Ipiranga, mas também ao Santa
Cruz, CidadeNova, Bairro daGra-
ça, Silveira, Palmares, União,Vila
Maria Virgínia, São João Batista,
Dom Joaquim e parte doNovaFlo-
resta. A partir daí, as grandes áre-
as verdes com o gado pastando à
vontade e pessoas comendo fru-
tas apanhadas direto do pé deram
lugar a muitas moradias.

A parte se denominouBairro
Ipiranga pertenceu ao Sr. Francis-

co da Silveira dono da
�FazendaVargemGran-
de�, cuja sede estava lo-
calizada no terreno do
conjunto habitacional
�SantaHelena�, local an-
teriormente era destina-
do ao �Curtume Santa
Helena�, importante in-
dústriaqueexportavaseus
produtos para diversas
regiões do país. Outra in-
dústria também contri-
buiu para o crescimento
do Ipiranga: �Fábrica de
Doce Vencedora�.

Foi através do De-
creto 3.611/79 (08/11/
1979) que aVilaCampos
Elíseos,VilaCarmem,Vila Ipiranga
(existe desde 1942) e CidadeOza-
nam (1938) se fundiram e se deu
início aoBairro Ipiranga.Seunome
é uma homenagem à história da
Independência do Brasil. Porém,
alguns antigos moradores acredi-
tam que o tributo deriva da cor da
terra antes do asfalto chegar. As
duas versões são bem-vindas pela
comunidade.

Na época da sua criação a
única via de acesso ao bairro era a
�Estrada de Santa Luzia�, depois
denominada Rua Jacuí. Ao seu re-
dor foram construídas as primei-
ras moradias.

Tal como a nossa capital o
logradouro cresceu, o progresso
trouxe prédios, shopping Center,
hotel de grande porte, residenciais
requintados. Escolas públicas e
particulares de qualidade, empre-

sas, templos religiosos, entidades
sociais, acesso fácil ao metrô e inú-
meras linhas de transportes co-
letivos.

A população é constituída
de crianças e jovens, por adultos e
idosos que são remanescentes da
sua criação que se lembramda épo-
ca em que o bairro ainda não con-
tava com uma infraestrutura con-
dizente com o meio urbano hoje
visto na capital. �Não tinha estru-
tura nenhuma, não tinha nada, e
eram poucas casas�, recordam.

O nome de suas ruas presta
homenagem a personalidades da
História do Brasil Império e tam-
bém a alguns membros da família
do antigo proprietário. A comuni-
dade é privilegiada pela localiza-
ção, pois está às margens da Rua
Jacuí e das avenidas Bernardo de
Vasconcelos e Cristiano Macha-

do.Ter tantas vias importantes dei-
xa o trânsito um pouco tumultua-
do, fator que também acaba geran-
do índicesmaiores de criminalida-
de. Outro problema são os alaga-
mentos da Avenida Bernardo de
Vasconcelos.Éumbairrobemresi-
dencial, as casas ainda são maio-
ria, o bairro temcarências de super-
mercado, banco e lojas maiores.

Mesmo sabendo dos proble-
masdalocalidade,amaioriadosmo-
radoresgostadeviverno logradouro
e não pensa em se mudar do bairro
onde nasceu. Um dos motivos para
isso são os laços de amizade que é
preservado pela vizinhança antiga.

IpirangavemdapalavraTupi
"Ypiranga", que significa "Y"- rio,
"Piranga"- vermelha (água verme-
lha ou água barrenta) e remete a
tribo de índios Guaianazes.

Míriam Rocha

Fotos: Internet



IMPLANTES DENTÁRIOS

ORTODONTIA

·Drª Priscilla Torres Freire

RuaJacuí, 2176 -Renascença�BH/MG (31) 3421-5252

QUALIDADE E PREÇOS
ACESSÍVEIS!

SEUSORRISO
ÉONOSSO

COMPROMISSO
·Dr. Carlos Augusto M N Coelho
Especialista Implantodontia � CRO 30835

Especialista Ortodontia - CRO 30823

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

CEMITÉRIO
DOS

AZULEJOS
Azulejos e Pisos
para reposição
3497-6499

CA

Av. Cristiano Machado, 8075
Bairro Primeiro de Maio - BH
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METAIS SANITÁRIOS
TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS, SIFÕES
ACESSÓRIOS PARA COZINHA E BANHEIRO

CUBAS DE LOUÇA E INOX
MATERIAIS HIDRÁULICOS

ARGAMASSAS PARA GRANITOS

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CONEXÕES / TUBOS

MATERIAIS DE ACABAMENTO

Atendemosbem
em toda BH

AGÊNCIA DE VIAGENS

TELEFONES
RESERVAS:

3274-9540(JoséVitor)
3426-1928(Isabel)

MAIO - APARECIDA DO NORTE
HOTEL VILA SANTA

R$ 350,00
Saída: 26/05/2017
Retorno: 28/05/2017

Transporte - Hospedagem - Café e Almoço

Rapidez,
Pontualidade
e Preço

Rapidez,
Pontualidade
e Preço

3446-1700
98711-6140
3446-1700
98711-6140

A MELHOR TROCA DA REGIÃO
TEMOS TAMBÉM:
�FILTROS
�PASTILHAS
�VELAS
�CABOS

Troc
a de

óleo
a par

tir

de R$35,00

�Trocamos correia dentada

CONFIRA! (31) 2526-1676
Rua Jacuí, 3725 - Ipiranga
Localizado dentro da TAXICAR VEÍCULOS

(Ao lado do Sindicato dos Taxistas)

�Serviços de suspensão

SEMANA
DA CRIANÇA
EM OUTUBRO

Comemorativa aos 129 anos da Abolição da Es-
cravatura e dos 73 anos da Guarda de Mo-

çambique Treze de Maio de Nossa Senhora do Ro-
sário e aos 19 anos da Guarda de Congo Treze de
Maio de Nossa Senhora do Rosário.

1º A 14 DE MAIO DE 2017
1º de maio � 19:00 horas �Na Sede, início da

Trezena em honra aos Santos Padroeiros e logo
após, saída do Bumba-Meu-Boi (Boi da Manta),
pelas ruas do Bairro Concórdia e circunvizinhos.

2 a 10 de maio � 20:00 horas � Saída do
Bumba-Meu-Boi pelas ruas e na Sede, continuação
da Trezena.

11 de maio � Antepenúltimo dia da Trezena.
12 de maio � 18:30 horas � Cortejo à casa do

Mordomo da Bandeira e às 20:30 horas, na Sede,
hasteamento das Bandeiras.

13 demaio � 05:00 ho-
ras � Alvorada;

10:00 horas �NaSede,
reunião das Guardas visitan-
tes, seguindo-se em cortejo
para à casadosReis para trazê-
los ao local da Festa;

14 demaio � 09:30 ho-
ras � Na Sede, reunião das
Guardas visitantes, seguindo-
se em cortejo à casa dos Reis

Festa de Nossa Senhora do Rosário

Endereço: Rua Jataí, nº 1.309 - Bairro Concórdia - BH
E-mail: mctrezedemaionsr@gmail.com - trezedemaionsr@gmail.com - Tel.: 9.8787-1309

Ônibus: 8107 (Concórdia/ São Pedro) ou 9805 (Santa Efigênia/Renascença)
ASSISTA - DIVULGUE - COLABORE - COMPAREÇA

�Um povo que não preserva a sua história, perde a sua identidade.�

e retorno ao local da Festa;
15:30 horas � Cortejo rumo à Igreja Nossa

Senhora Das Graças e Medalha Milagrosa, à Rua
Jequiriça, 54 - Concórdia;

16:00 horas � Missa
Conga pelas Almas dos Cati-
vos, celebrada pelo Frei Fran-
ciscoVanDer Poel (Frei Chico)
e Padre Walter De Cássia Mes-
sias eacompanhadamusicalmen-
te pelas Guardas (Ternos), onde
serão homenageadas as memó-
rias daSra.MariaCassimira Das
Dôres, Ephigênio Casemiro e
IsabelCassimiraDasDôresGas-
parino (fundadores das Guar-
das de Moçambique e Congo

Treze DeMaio De Nossa Senhora Do Rosário); Pe.
Edeimar Massote, incentivador e defensor destas
festividades e por quantas ainda são vítimas de
preconceitos. Após a Missa Conga, o Cortejo Im-
perial do Rosário retornará ao local de origem e as
Guardas executarão danças e contra-danças, des-
tacando-se as das Manguaras, Dança de Senzala
e outras alusivas ao acontecimento.

De 1º a 14 de maio, as festividades encerram-
se às 22:00 horas.

Fotos: Internet


