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O que fazer
em casos de
convulsão

Novo sistema
de ensino na
rede pública

Jovem engole
crack e entra
em coma

Violência contra mulher grávida

Show de Cristiano Araújo, eventos esportivos e inaugurações de obras 
marcaram a passagem dos 49 anos da emancipação política de Buritis

Homem agrediu com tapas a própria mulher grávida de 4 meses. Polícia Civil de Buritis contabiliza 
média de dez agressões mensais contra as mulheres na cidade   PÁG 11

PM prende
assaltantes
de padaria

Dois homens assaltaram pada-
ria na Avenida Bias Fortes e foram 
presos pela polícia. Um revólver 
calibre 22 foi apreendido.  PÁG 10

Conheça as causas, sintomas 
e os primeiros socorros a serem 
prestados em caso de uma convul-
são.  PÁG 8

Evento na Câmara Municipal de 
Vereadores marcou a implantação 
do sistema NAME COC nas esco-
las públicas de Buritis.  PÁG 3

Após engolir três pedras de cra-
ck na tentativa de ludibriar a polí-
cia de Buritis, jovem sofre overdo-
se e entra em coma.   PÁG 11
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Conselho tutelar 
garante direitos

As atribuições do Conselho 
Tutelar estão descritas no arti-
go 136 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei 8.069/90) 
e incluem atender meninos e 
meninas que têm seus direitos 
ameaçados ou violados pelo 
Estado, sociedade ou família. 
Também de acordo com o es-
tatuto , o Conselho é um órgão 
autônomo, de natureza admi-
nistrativa e não judiciária, e, 
uma vez criado por lei munici-
pal, torna-se permanente. 

Como órgão público, o Con-
selho tem natureza adminis-
trativa e executiva, vinculado 
às prefeituras. Sua autonomia 
é funcional, ou seja, quando 
aplica medidas na área de sua 
competência, não está sujeito 
a interferência externa. Embo-
ra autônomo, não há impedi-
mento de o conselho ser subor-
dinado administrativamente a 
outro órgão e depender de ver-
bas externas. 

O conselho tutelar atua caso 
a caso, somente no âmbito do 
município. Recebe denúncias 
de violação de direitos (como 
violência física, psicológica e 
sexual, negligência, abando-
no), e apura e encaminha aos 
órgãos competentes para pres-
tação do devido atendimento. 
É responsável pela atenção 
direta e pela solicitação de ser-
viços à comunidade, além de 
fiscalizar as entidades nas polí-
ticas de atenção à criança e ao 
adolescente. Tem função privi-
legiada na assessoria aos pode-
res Executivo e Legislativo na 
elaboração do orçamento para 
os conselhos municipais e para 
as ações de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. O 
órgão pode ainda encaminhar 
ao Ministério Público notícia 
de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra 
a criança e o adolescente.
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Evento realizado na Câmara Municipal marcou a implantação do sistema NAME COC no município

A Prefeitura de Buritis atra-
vés da Secretaria Municipal de 
Educação promoveu na noite 
do dia 16 de fevereiro, no ple-
nário da Câmara Municipal 
de Vereadores, um evento que 
marcou a implantação do sis-
tema NAME COC de ensino na 
rede pública escolar de Buritis.

Estavam presentes o prefeito 
municipal Dr. Keny Soares, o 
presidente do legislativo Ru-
fino Folador, a secretária de 
educação Marina Campos, o 
coordenador pedagógico do 
NAME COC João Carlos Mo-
reira e sua equipe. O NAME, 
cuja sigla significa Núcleo de 

Escolas públicas de Buritis
recebem novo sistema de ensino

Apoio à Municipalização do 
Ensino, é um projeto da Edi-
tora COC, que tem como obje-
tivo levar ensino de qualidade 
às escolas da rede pública e 
está presente em mais de 80 
municípios. “A implantação do 
sistema na educação de Buritis 
marca para sempre a história 

dessa cidade”. Foi com essa 
afirmação que a secretária de 
educação Marina Campos ini-
ciou seu discurso, que manteve 
o tom de gratidão à adminis-
tração pela iniciativa.

O plenário da Câmara esta-
va repleto de pais de alunos, 
educadores e pessoas ligadas 

à área da educação. O progra-
ma foi detalhadamente apre-
sentado pelo coordenador do 
NAME COC, que explicou não 
se tratar da terceirização da 
educação pública de Buritis, 
mas sim de uma parceria para 
alavancar a educação da cida-
de no caminho da excelência.

Fotos: Claílton Am
aral
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Buritis completa 49 anos com show de Cristiano Araújo, inaugurações e competições esportivas
No dia em que Buritis ce-

lebrou 49 anos de emancipa-
ção política, os buritisenses 
tiveram um dia especial com 
missa, cavalgada, eventos es-
portivos, inaugurações e show 
sertanejo com Cristiano Araú-
jo, que contagiou o público na 

Praça da Juventude.
Na parte da manhã, a Prefei-

tura Municipal fez três inau-
gurações de obras públicas. 
Na primeira cerimônia do dia 
foi inaugurada a creche Eliene 
Martins de Araújo no bairro 
Jardim. Em seguida foi a vez 

Show sertanejo e inaugurações     marcam aniversário de Buritis

Parabéns Buritis!

A MAIS BELA PALMEIRA
Poema de Jailson Mantovani

Buritis belo encanto, do território brasileiro
Cidade linda e pacata, de povo hospitaleiro
Acolhedora e simpática a todo forasteiro
... Orgulho dos filhos do noroeste mineiro

Tem história, cultura, folclore e tradição
Encravada nas terras deste maravilhoso vão
Onde o sertanejo com foice, machado e facão
Abriu os caminhos por este imenso rincão.

E este sertanejo matuto, na sua ingenuidade
Sem saber fincou no chão um esteio
Que permanecerá para a eternidade
Bem ali nas margens da veredinha
Onde constriu sua humilde casinha
Foi o nascimento desta linda cidade.

1 º DE MARÇO
Poema de Zé Miguel

Buritis bela morada
De afeto e carinho
Tu és terra abençoada 
Aqui trilho o meu caminho
Sou eterno apaixonado
Buritis meu doce ninho

Quero ser seu escritor
Para rimar sua grandeza
Cada dia mais amor
Cada dia mais firmeza
Quero ser seu beija flor
Para beijar sua beleza

Que ninguém diga ao contrario
Isto tem gosto de mel
Ficara no calendário
Este nosso coquetel
Hoje é aniversário
De Buritis e Zé Miguel

EXALTAÇÃO A BURITIS
Poema de Onofre Ferreira
do Prado

Buritis nosso chão brasileiro,
Nosso berço de orgulho e de paz;
Do labor já és grande, altaneiro,
O triunfo entre irmãos cantarás.

Da conquista viril do passado,
Do ideal dos heróis ancestrais,
Que ostentamos tão nobre legado,
Das riquezas de Minas Gerais.

Nesta terra de belas palmeiras 
E o Urucuia imponente a fluir,
Tua flama transcende as fronteiras;
Para mais elevado porvir

Todos juntos alçando ao sucesso,
Todo um povo gentil mais feliz,
De mãos dadas tecendo o progresso,
Pelo teu esplendor, Buritis!

Sempre unidos num firme ideal,
Por um grande Brasil mais feliz,
Buritis teu valor imortal!
Hás de dar tanto orgulho ao país. 

do Centro de Estudos, Pesqui-
sas e Capacitação Ambiental, 
espaço que será dedicado para 
o apoio nos serviços da Secre-
taria de Agricultura.

A terceira obra inaugurada 
pela manhã do dia 1º de mar-
ço foi o PSF I, no barro Israel 

Pinheiro. Entre os presentes 
estavam o prefeito municipal 
Dr. Keny Soares, o presidente 
da Câmara de Vereadores Ru-
fino Folador, o deputado fede-
ral Antônio Andrade, além de 
secretários municipais e vere-
adores. Todos ressaltaram a 

importância da unidade para 
a melhoria no atendimento lo-
cal. A secretária de saúde Cláu-
dia Parente, afirmou que o PSF 
do Israel Pinheiro foi usado 
como modelo de estudos para 
alguns gestores da saúde do 
estado.

Ana Júlia Zary, 10 anos
Escola CONSEPE
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Show sertanejo e inaugurações     marcam aniversário de Buritis

Isabela Santos, 9 anos
Escola Philomena Campos

Felipe Passos, 11 anos
Escola Philomena Campos

Cleitomar Gomes, 11 anos
Escola Philomena Campos

Fotos: Claílton Am
aral
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A Prefeitura Municipal organizou os shows do carnaval de rua de Buritis

Idosos fazem festa ao som das marchinhas

Praça da Juventude recebeu três
dias de folia no carnaval 2012

Carnaval da 
terceira idade

No dia 18 de fevereiro a Pre-
feitura Municipal montou uma 
estrutura de palco e barracas 
de alimentação na Praça da Ju-
ventude, no centro de Buritis, 
para receber o Carnaval 2012.

Foram três dias de shows 
gratuitos com a Banda Dymen-
são no sábado, Mitiê do Brasil 
no domingo e Zheel Chiclete 
com Banana Cover na segun-
da. Uma estrutura elevada de 
camarote também foi monta-
da ao lado do palco e recebeu 
convidados e ouvintes da rádio 

No dia 17 de fevereiro, 150 
idosos do Grupo da Terceira 
Idade de Buritis festejaram o 
4º Carnaval da Terceira Idade 
no Clube CERB. Os velhinhos 
dançaram ao som das mar-
chinhas de carnaval, provan-
do com muita animação que 
o carnaval não está restrito 

Transamérica FM, uma no-
vidade no evento. De acordo 
com a Polícia Militar, aproxi-
madamente 7 mil pessoas pas-
saram pela praça diariamente. 
A Prefeitura Municipal não di-
vulgou os gastos e a receita ge-
rada para a cidade com a festa. 

De acordo com a PM, sob o 
comando do tenente Vargas, 
35 homens trabalham na segu-
rança do carnaval, que contou 
também com a presença do 
Corpo de Bombeiros de Uber-
lândia e ambulância.

aos mais novos. Estavam pre-
sentes a primeira dama Diana 
Silveira e o prefeito Dr. Keny 
Soares, que  arriscou algumas 
canções para os vovôs e vovós 
presentes. O evento foi promo-
vido por uma equipe da Secre-
taria de Saúde e o DJ Gustavo 
Galvão comandou a festa.

Fotos: Claílton Am
aral

Fo
to

: C
la

ílt
on

 A
m

ar
al



7EDUCAÇÃOfevereiro 2012

O ingresso no ensino superior está ligado a uma base de 
qualidade desde o início do período escolar

Ensino superior no Brasil:
expansão e integração

ni); o Programa Universidade 
para Todos, de concessão de 
bolsas de estudo; e o Fundo de 
Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior (Fies), que 
prevê a concessão de financia-
mento estudantil.

As ações na área de educa-
ção superior auxiliam a forma-
ção de qualidade, e completam 
a atenção que deve ser atribuí-
da às outras fases da educação. 

Um dos desafios do Brasil 
em termos de educação é tor-
nar o ensino superior mais 
acessível à sua população. Há, 
em todo o mundo, uma ten-
dência histórica de aumento 
da formação universitária. En-
quanto em 1990 apenas 11% 
da população estava matri-
culada na educação terciária, 
essa proporção cresceu para 
36% em 2009. 

Com o passar dos anos, por-
tanto, as gerações mais novas 
obtiveram mais estudos que as 
gerações anteriores, processo 
que se intensificou nos últimos 

anos. A qualificação escolar 
e acadêmica sempre foi sinô-
nimo de êxito no mercado de 
trabalho. 

Há vários estudos que com-
provam essa correlação. En-
tretanto, recentemente, tem-
-se tornado mais frequente a 
constatação de que nem sem-
pre o diploma na universidade 
garante um emprego. Isso se 
deve, em parte, ao crescimento 
da oferta de cursos em institui-
ções particulares que não têm 
condições de oferecer uma 
proposta pedagógica com am-
paro na realidade do mercado 
de trabalho. Ou seja, ao foca-
rem no bom negócio represen-
tado pela educação, deixam 
em segundo plano a qualidade. 
O resultado é que muitos ba-
charéis, concluída a formação, 

não têm conhecimentos que 
interessem aos empregadores, 
ou não têm condições de se-
rem aprovados nos exames das 
entidades de classe (advoga-
dos, médicos, contadores etc.). 

O Governo brasileiro têm, 
nos últimos anos, implemen-
tado diversas medidas e pro-
gramas visando ampliar o 
acesso à educação superior. 
Tal esforço tem com principais 
vertentes a expansão das vagas 
nas universidades públicas, a 
criação de programas para o 
financiamento de estudos de 
populações de menor poder 
aquisitivo e a ampliação do nú-
mero de universidades. Entre 
essas medidas, estão o Progra-
ma de Apoio a Planos de Re-
estruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reu-

O ingresso no ensino terciário 
não está ligado apenas às faci-
lidades do acesso à universi-
dade: depende de uma base de 
conhecimentos que remontam 
à formação de qualidade des-
de o início do período escolar. 
Trata-se do grande desafio de 
tratar simultaneamente de to-
das as fases de educação, para 
não deixar sem amparo estu-
dantes de todas as idades.

Diplomata e mestre em Relações
Internacionais pela UNB - Universidade 
de Brasília.

Jonas Paloschi

2007          2008          2009          2010          2011          2012

Vagas em graduação em universidades federais (milhares)

139.9 150.8

187
218.2

235.6 243.5

Escola do bairro Israel Pinheiro contou com a iniciativa privada para reformar a quadra 
No dia 16 de fevereiro a es-

cola estadual Anália Carneiro 
dos Santos, no bairro Israel 
Pinheiro, reinaugurou a sua 
quadra poliesportiva. Até en-
tão os alunos estavam impossi-
bilitados de praticar qualquer 
modalidade esportiva, pois a 
quadra estava em péssimas 
condições. “Sem treinar, os 
alunos da nossa escola não 
podiam participar de competi-
ções como os jogos olímpicos 
municipais”, argumentou o 

Empresa reforma quadra da
escola Anália Carneiro dos Santos

professor de educação física 
Délio Alves.

A reforma da quadra da es-
cola aconteceu graças à inicia-
tiva da empresa POP Calçados, 
que arcou com os custos da 
reforma. A diretora Marilene 
de Souza, agradeceu ao pro-
prietário João Flávio Apoliná-
rio Braga, que na ocasião foi 
representado pela diretora co-
mercial de vendas Dirleiva Ro-
drigues. “É importante a par-
ticipação social de empresas 

na escola, pois contribui com 
a formação de cidadãos para o 
futuro” afirmou Marilene.

Estavam presentes a pri-
meira-dama Diana Silveira, o 
representante da Secretaria 
Municipal de Educação Geral-
do Farias “Batuca” e o padre 
Welton de Farias, que fez uma 
oração durante a cerimônia de 
reinauguração. 

Em seguida foi realizado um 
jogo inaugural entre dois times 
de futsal feminino.

Realizações como essa revelam 
a importância do entusiasmo, 
da cooperação e parceria para o 
alcance dos objetivos. Agrade-
cemos a grandeza da Empresa 
parceira, POP Calçados, que 
soube entender a necessidade da 
escola e, certamente, colherá, em 
breve, os frutos juntamente com 
a escola! Desejamos sucessos na 
prática de esporte e lazer, bem 
como nos futuros campeonatos!

Neuzani Soares Branquinho
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As convulsões constituem 
um quadro de emergência 
médica e embora raramen-
te representem um perigo à 
vida, geralmente são vistas 
dessa maneira pelas pessoas 
que circundam o paciente. A 
verdadeira gravidade ou não 
da situação é dada pelas enfer-
midades que desencadeiam as 
crises.

A maioria das convulsões 
ocorre em epilépticos e neles 
são crises periódicas, crônicas 
e repetitivas. Há outras, even-
tuais, devido a fatores simples 
ou graves como febre, trauma-
tismos, hipóxia cerebral, tu-
mores, intoxicações, infecções 
ou infestações, medicamentos, 
alterações metabólicas etc.

As convulsões febris aconte-
cem normalmente em 2 a 5% 
das crianças entre 3 meses e 

cinco anos de idade, à raiz de 
elevações bruscas e intensas da 
temperatura. Apesar de ser um 
quadro muito dramático essas 
convulsões em geral são benig-
nas e tendem a desaparecer de-
pois daquela idade.

Os sinais e sintomas das 
convulsões são perda brusca 
ou muito rápida da consci-
ência. Algumas vezes essa 
perda é súbita; outras vezes 
ela é antecedida por breves 
sinais, chamados “auras”, 
que avisam sua aproxima-
ção. A recuperação da cons-
ciência se dá gradualmente, 
dentro de alguns minutos. 
Também pode ocorrer que-
da desprotegida ao chão com 
possibilidade de se ferir, além 
de violentas contrações mus-
culares generalizadas que du-
ram alguns segundos, torção 
da cabeça e dos olhos para um 
dos lados, atrito dos dentes, 
com possibilidade de quebra 
dos mesmos. Possibilidade de 
mordedura e até seccionamen-

to da língua em virtude de po-
tentes contrações dos maxila-
res. A língua torna-se flácida e 
pode cair para trás, impedindo 
a passagem do ar. O despertar 
é confuso e desorientado, do 
qual o paciente se recupera 
aos poucos. De início ele não 

reconhece o lugar onde se en-
contra, nem as pessoas ao seu 
redor. O paciente não se lem-
bra da convulsão que acabou 
de ter.

Os primeiros socorros a se-
rem prestados em caso de con-
vulsão são afrouxar as vestes 
que estejam justas: cintos, gra-
vatas, colarinhos, etc. Retirar 

Conheça os sintomas e saiba
o que fazer em caso de convulsão

Causas, sintomas e os primeiros socorros a serem prestados em uma convulsão

SAÚDE

Médico do Centro Médico Buritis e Buritis 
BSBMED, graduado pela UFJF - Universi-
dade Federal de Juiz de Fora, membro da 
Sociedade BRasileira de Pediatria, Médico 
do Trabalho pela Funorte.

Dr. Hedmilson

Como interpretar os rótulos dos alimentos?
Os rótulos dos produtos devem ser comparados para que seja feita a escolha mais adequada

ou baixo teor de determinado 
nutriente. Um alimento é con-
siderado fonte de algum nu-
triente quando o seu valor di-
ário (%VD) for igual ou maior 
que 10%.

Na prática devemos com-
parar os rótulos dos produtos 
para escolher o mais adequa-
do. Para se ter uma alimen-
tação mais saudável dê prefe-
rência a produtos com baixo 
%VD para gorduras saturadas 
(abaixo de 7%) e sódio (deve-se 
consumir no máximo 2400 mg 

Manter uma alimentação 
saudável é de fundamental 
importância para o controle 
e prevenção de inúmeras do-
enças, por isso cada vez mais 
se torna necessário saber de-
talhes nutricionais sobre os 
alimentos que estamos consu-

mindo, para que possamos fa-
zer as melhores escolhas. Para 
isso, a ANVISA regulamentou 
a rotulagem nutricional de ali-
mentos embalados, tornando-
-a obrigatória.

Mas como interpretar esses 
dados valiosos que estão a nos-
sa disposição? No rótulo além 
da validade, deve conter a lista 
de ingredientes, onde o pri-
meiro ingrediente é aquele que 
está em maior quantidade no 
produto e o último em menor 
quantidade. Apresenta tam-

bém a porção, que estará em 
gramas(g) ou mililitros(ml) e 
sua medida caseira correspon-
dente, podendo ser em forma 
de fatias, unidades, potes, xíca-
ras, copos ou colheres de sopa.

O Percentual de Valores Di-
ários (%VD) é um número que 
indica o quanto o produto em 
questão apresenta de ener-
gia e nutrientes em relação a 
uma dieta de 2000 calorias. 
Ao interpretar basta saber que 
um alto ou baixo %VD indica 
que o produto apresenta alto 

de sódio por dia). Preferencial-
mente consumir produtos com 
zero de gordura trans e com 
alto %VD de fibras alimentares 
(ideal consumir cerca de 30 g 
por dia). 

Não podemos esquecer que 
esses valores %VD são uma 
referência para rotulagem. 
Os nossos valores diários de 
calorias e nutrientes podem 
ser maiores ou menores dos 
utilizados para a rotulagem e 
dependem de nossas necessi-
dades individuais.

Nutricionista Coordenadora do Centro 
de Referência de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Buritis, graduada pela
UCB - Universidade Católica de Brasília

Kamila Durães

possíveis adereços (colares, ca-
checóis, etc.) e próteses (den-
tadura, aparelhos dentários 
móveis, etc.) que o paciente 
esteja usando, tendo o cuidado 
de não se ferir em uma eventu-
al mordida. Proteger a cabeça 
do paciente e colocá-la de lado, 

evitando que a língua caia 
para trás e obstrua a pas-
sagem da respiração. Co-
locar uma proteção en-
tre os dentes - um rolo 
de pano, por exemplo. 
Isso tanto evita o ranger 
violento dos dentes bem 

como a mordedura da 
língua. 
Evitar colocar os dedos, 

que também podem ser feri-
dos. Deitar o paciente sobre 
um lugar espaçoso e contê-lo 
para que ele não caia e não se 
fira, permitindo que os movi-
mentos convulsivos se reali-
zem até que terminem espon-
taneamente. Retirar objetos 
perigosos das proximidades do 
paciente. Aguardar para que o 

paciente recobre a respiração 
normal, o que em geral se dá 
após um período de apneia 
que termina por uma inspira-
ção profunda. Manter-se junto 
do paciente até que ele recobre 
completamente sua orienta-
ção. 

Salvo nos casos de status 
convulsivos, em que as con-
vulsões se repetem sem inter-
valos, ou nos casos em que 
ocorrerem complicações, ne-
nhuma medicação precisa ser 
administrada imediatamente 
em seguida a uma convulsão. 
Medicações ou outras medidas 
terapêuticas só devem ser ad-
ministradas com vistas a pre-
venir novas crises. E devem ser 
prescritas por um médico. Em 
convulsões de causas ainda 
desconhecidas deve ser provi-
denciada assistência médica 
que esclareça a causa. Rara-
mente há complicações das 
convulsões, mas elas podem 
ocorrer: luxações articulares, 
fraturas ósseas etc.
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Competições esportivas
no aniversário de Buritis
Práticas esportivas reforçaram a celebração da data especial

Em comemoração ao 49º 
aniversário de Buritis, a Prefei-
tura Municipal promoveu ati-
vidades esportivas como volêi, 
futebol, ciclismo e atletismo. 
O dia começou com a corrida 
ciclística da categoria Moun-
tain Bike, com os 3 primeiros 
colocados da cidade de Arinos: 
Marlon Breno, Gleidson Este-

la e Wênio Alves Silva. Na ca-
tegoria Speed, o jovem Rafael 
Lemos de Buritis conquistou 
o primeiro lugar. Em segundo 
ficou Cresley Pereira de Para-
catu, e o terceiro colocado foi 
Joaquim Rocha também de 
Buritis. A Secretaria de Saúde 
promoveu a primeira Corrida 
de Rua, que teve como vence-

dor o policial militar de For-
mosa (GO) Mauro Ferreira da 
Costa, que fez o percurso em 
treze minutos. 

A única modalidade que fu-
giu do clima de celebração foi 
o futebol amador, que teve a 
final interrompida por brigas e 
discussões para decepção dos 
torcedores.

Fotos: Claílton Am
aral
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Um revolver calibre 22 foi apreendido pela Polícia Militar durante revista na casa de acusado
No inicio da manhã de quar-

ta-feira dia 8, por volta de 6 ho-
ras da manhã, o proprietário 
da Padaria Buritis filial, situa-
da na Avenida Bias Fortes, foi 
surpreendido logo após abrir 
as portas.  

Dois bandidos com os rostos 
cobertos, um com capuz e ou-
tro com uma camisa tapando 
parte do rosto e faca em pu-

nho, anunciaram o assalto e 
ordenaram que o comerciante 
passasse todo o dinheiro do 
caixa. 

Com base nas investigações, 
a polícia localizou o crimino-
so e seu comparsa, que teve a 
casa revistada. Foram apreen-
didos dois celulares, dinheiro e 
um revólver calibre 22 com 2 
cartuchos intactos. 

POLICIAL

Polícia prende criminosos que
assaltaram padaria em Buritis

COMARCA DE BURITIS - ESTADO DE MINAS GERAIS-EDITAL 
DE PRAÇA-PROCESSO Nº 0093.02.000124-9. A Dra. Flávia Silva 
da Penha,MMª. Juíza de Direito Substituta desta Comarca de Bu-
ritis, Estado de Minas Gerais, no uso de suasatribuições, na forma 
da Lei, etc...FAZ SABER que no dia 11 de abril de 2012, às 16:00 
horas, no átriodo Fórum Local, o Sr. Oficial de Justiça Avaliador que 
estiver servindo de porteiro do auditório, levaráa público pregão 
de venda e arrematação, a quem mais der e maior lanço ofere-
cer acima da avaliaçãode R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), 
realizada aos 19/10/2011, os bens a seguir relacionados: “01(um) 
lote ou terreno para construção, situado nesta cidade e Comar-
ca de Buritis/MG, identificado com lote sem número da quadra 69, 
limitando-se pela frente com a Rua Belo Horizonte, nº 117, medindo 
uma área total de 1.628,00 m2 (um mil seiscentos e vinte e oito 
metros quadrados), sob o referido lote encontra-se edificado duas 
casas mais as seguintes benfeitorias: uma casa feita de alvenaria 
sem repartição, com um banheiro, coberta com telhas de cimento 
amianto, piso de cimento queimado; outra casa feita de alvenaria, 
coberta com telha francesa e telha plan, piso de cerâmica, forrada 
com forro paulista e laje, possui cinco quartos, cinco banheiros, 
duas salas, uma cozinha, uma sala de star e área; um barracão 
sem alvenaria feito com palanques de aroeira, coberto com telha 
de cimento amianto,medindo aproximadamente 33,00 m2 (trinta e 
três metros quadrados); um cômodo feito de alvenaria com chur-
rasqueira, fogão de lenha, medindo aproximadamente 20,00 m2 
(vinte metros quadrados); uma piscina medindo aproximadamente 
36,00 (trinta e seis metros quadrados).” Os bens foram penhorados 
do executado ESPÓLIO DE EDEGAR FARIAS PRESTES nos au-
tos nº 093.02.000124-9, Execução para entrega de coisafungível, 
movida por ADM-EXPORTADORA E IMPORTADORA S.A. Não ha-
vendo licitante naprimeira praça, ditos bens serão levados à segun-
da e definitiva praça, no dia 25 de abril de 2012, nomesmo horário 
e local, ficando desde já o executado INTIMADO das designações 
acima, caso não sejaencontrado para intimação pessoal. E para 
que a notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguémpossa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publi-
cado na forma da Lei e afixadonos lugares de costume deste Juízo. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Buritis, Estado de Mi-
nasGerais, aos 03 de fevereiro de 2012. Eu,__, Lisiane Lottermann 
Vinhas, Oficial de Apoio Judicial, subscrevo. Dr. Dalmo Luiz Silva 
Bueno, MM. Juíz de Direito Substituta.
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Arma de fogo
é apreendida

Homem agride mulher grávida

Jovem está em coma
após engolir crack

Homem atirava contra sinalização

Vítima está grávida de 4 meses

Tentativa de ludibriar a polícia acaba mal

de rotina, a PM ordenou aos 
ocupantes que descessem com 
as mãos na cabeça. 

No entanto um dos passagei-
ros desceu do carro com a mão 
na cintura e foi advertido pelos 
policiais. Foi quando o homem 
sacou o revólver e o jogou ao 
chão. Ele foi preso e a arma 
apreendida.

a própria mulher grávida de 4 
meses. Depois de consumir be-
bida alcoólica, o homem che-
gou em casa furioso e agrediu 
a esposa, que segundo a polí-
cia, apresentava hematomas 
no rosto. O  acusado tem pas-
sagem por furto e é usuário de 
drogas. A vítima está sob me-
dida protetiva prevista em lei, 
e foi encaminhada para a as-
sistência psicológica do CRAS.

de Saúde, onde o médico ava-
liou que o paciente estava em 
estado de overdose. 

O suspeito de 23 anos ha-
via ingerido 3 pedras de crack 
para tentar ludibriar a polícia. 
Ele foi encaminhado ao Hospi-
tal de Base em Brasília, onde  
passou por três crises cardía-
cas e está em coma. 

A Polícia Militar de Buritis 
recebeu uma denúncia anôni-
ma na noite do dia 22, de que 
um indivíduo em um veícu-
lo estaria efetuando disparos 
com uma arma de fogo em 
uma placa de sinalização as 
margens da rodovia  MG-400, 
próximo a ponte do rio Uru-
cuia. Ao abordar o carro como 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, todos os meses cerca de 
10 casos de agressão contra 
a mulher são registrados em 
Buritis, sendo que as agres-
sões estão relacionadas em sua         
grande maioria ao uso de dro-
gas e ao consumo de álcool. No 
dia 24, por volta de 6 da tarde 
no bairro Taboquinha, a polí-
cia prendeu em flagrante um 
homem que agrediu com tapas 

Na tarde do dia 24 após re-
ceber denúncia anônima, a 
Polícia Militar abordou dois 
homens que haviam roubado 
duas bicicletas no centro da 
cidade. Os dois eram levados 
ao quartel da PM quando um 
deles começou a passar mal e 
ter fortes convulsões. Ele foi 
encaminhado à Unidade Mista 

Foto: Polícia M
ilitar
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As comemorações do 49º Aniversário de Emancipação de Buri-
tis foram realizadas em grande estilo, o objetivo foi transformar 
a data numa grande festa e com atrações para todos os gostos.

E não foi só o show do Cristiano Araújo que marcou o aniver-
sário da cidade. A prefeitura entregou várias obras este mês, 
obras importantes, como a nova unida de PSF no Bairro Israel 
Pinheiro, Centro de Estudos, Pesquisa e Capacitação Ambien-
tal e a Creche Eunice Martins de Araújo no Bairro Jardim. O pre-
feito Dr.Keny Soares deixou a certeza de que ainda esse ano 
será construída uma creche no Distrito do Passa Três. Além das 
entregas das obras, o aniversário de Buritis contou com diver-
sas atrações, como Circuito de Rua, Corrida de bicicleta, Final 
do Futsal (masculino e feminino), Final do Futebol de Campo, 
Projeto Cultural – Linha do Tempo- História de Buritis, Final do 
Vôlei de Areia, Cavalgada entre outros.

Estiveram presentes algumas autoridades, como o deputado 
Antonio Andrade. “É muito fácil ser deputado em uma cidade 
como Buritis, tendo como prefeito o Dr. Keny, um homem de 
compromisso e sempre buscando recursos e fazendo o melhor 
para o município.” salientou o deputado.
Estiveram presentes também alguns Vereadores, o Diretor Re-
gional de Saúde, o Sr.Aprígio e o Coordenador da Vigilância 
Sanitária na Gerência Regional de Saúde, o Sr.José Juliano. 
“Essa administração não é de blá, blá, blá é de palavra séria e 
com uma equipe de compromisso. Queremos fazer de Buritis o 
melhor município de Minas para se viver.” Dr. Keny Soares.

INFORME PUBLICITÁRIO

Vereadora realiza
encontro político

A vereadora Beth Ferreira 
abriu as portas da sua casa 
para receber amigos, eleitores 
e colegas para uma confrater-
nização política. Ela aprovei-
tou a oportunidade para falar 
sobre sua trajetória e agra-
deceu aos eleitores presentes 
pelo apoio. 

“Vamos eleger gente da nos-
sa gente”, pediu a vereadora, 
que não disputará a eleição 
deste ano, no primeiro domin-
go do mês de outubro. 

Depois de falar aos presentes 
sobre a importância da par-
ticipação na vida política da 
sociedade, a vereadora apre-

sentou os pré-candidatos que 
apoiará nas próximas eleições. 
São eles Tereziana Luciano da 
Silva, Miguel Pereira, Kleber 
Alessandro, Ivanildo Quintal, 
Marcilei Farias da Silva e José 
Eurípedes “Didé”. 
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As fotos destas páginas foram enviadas gratuitamente por familiares, amigos e colegas em comemoração a datas especiais

A Rebeca recebeu todo o carinho dos pais Aleandro
e Verônica no seu aniversário dia 23

A pequena Lívia festejou ao lado de seu irmão Davi e de seus 
pais Maura e Wilson no dia 25

A Karine comemorou seus 15 anos com toda a família 

Dia 27 foi a vez da Laura receber os para-
béns de amigos e familiares

A Ana Júlia comemorou com os pais Pedro e 
Adriana seus 5 anos no dia 9

Loiza Carla fez aniversário e comemorou com seus colegas e amigos, recebendo também o 
carinho dos pais Edivaldo e Carmelita
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O Pedro recebeu os parabéns dos pais Diego e Gabriele
e fez muita festa com seus amiguinhos no dia 20

O Lucas celebrou seus 2 aninhos de vida com muita alegria 
ao lado da família e amigos 

A Ana Júlia completou seu primeiro aninho de vida dia 08  entre 
vovô Vicente, vovó Cleuza, mamãe e dindinha

Douglas recebeu os parabéns da mãe 
Lia, da irmã Thaís e dos amigos e cole-
gas da Solovita 

O Cauan Rodrigues recebeu 
o carinho da Mãe Nalva e 
de toda  família no dia 9 

Jean e Vaninha celebra-
ram o aniversário do filho 
Emanuel no dia 25 

Tharley comemorou seu ani-
versário com os familiares e 
amigos no dia 9

No dia 22 o Thalison comemorou seu aniver-
sário ao lado dos amigos e família 




