
Ex-Big Brother Brasil: Finalista da edição 2011 desfilou em Buritis

Polícia prende quadrilha suspeita de

TRÁFICO DE DROGAS

Residência de suspeito contava com guarita e sistema com câmeras de vigilância contra a polícia

Tradicional festa
do Pernambuco
chega a 18ª edição

A comunidade rural do Pernambuco recebeu 
uma grande quantidade de visitantes nos dias 
11 e 12 de maio. Na programação, cavalgada, 
rodeio e muito forró.  PÁG 3

O que fazer e o que
não fazer em caso
de queimaduras

Em muitos casos de queimadura geralmente são 
as pessoas leigas que fazem o primeiro contato 
com o problema, por isso informações sobre como 
agir são muito importantes.  PÁG 8

Polícia Ambiental 
multa fazendas
irregulares

A Polícia Militar do Meio Ambiente de Buri-
tis multou em mais de R$ 360 mil três fazen-
das do mesmo proprietário que apresentaram 
irregularidades ambientais.   PÁG 11
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Vacina contra 
HPV poderá ser
gratuita

Projeto de lei do Senado 
brasileiro quer garantir às mu-
lheres o direito de vacinação 
contra o vírus pelo SUS para 
combater o câncer de colo de 
útero. 

O vírus HPV — sigla de pa-
piloma vírus humano — é res-
ponsável por quase 100% dos 
casos de câncer no colo uteri-
no. No Brasil, 4.800 mulheres 
morrem vítimas desse câncer 
a cada ano, segundo dados de 
2008 do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca). 

O Inca também afirma que o 
colo do útero é a segunda re-
gião do corpo feminino mais 
atingida pela doença, perden-
do apenas para a mama. 

Entre as formas de preven-
ção contra o HPV, a vacina tem 
dado bons resultados, mas só 
é oferecida em clínicas parti-
culares, a um preço médio de 
R$ 900.

Essa realidade, no entanto, 
pode estar prestes a mudar. 
Um projeto de lei do Senado 
(PLS 238/11), da senadora Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM), 
assegura às mulheres de 9 a 45 
anos de idade o direito de rece-
ber a vacina contra o HPV pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
em todo o país.

Segundo o Ministério da 
Saúde, um dos principais obs-
táculos para a oferta universal 
da vacina contra o HPV pelo 
SUS é o custo — R$ 1,857 bi-
lhão, apenas para a cobertura 
da faixa etária 11 a 12 anos.

A relatora do projeto, sena-
dora Ângela Portela (PT-RR), 
reconheceu que a oferta gra-
tuita da vacina teria um alto 
custo, mas alegou que os bene-
fícios sociais e sanitários vão 
superar os gastos.
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A Feira Popular irá comercializar a 
produção dos agricultores familiares

A Prefeitura Municipal atra-
vés da Secretaria de Ação So-
cial inaugurou na tarde do dia 
18 de abril a Feira Popular no 
bairro Israel Pinheiro. 

O conceito da feira foi cria-
do pelo Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate 
à Fome (MDS) e segundo Ka-
mila Durães, coordenadora do 
programa Compra Direta, o 
projeto tem por meta facilitar 

aos produtores da agricultura 
familiar a comercialização do 
seu produto. A Feira Popular 
do Israel Pinheiro funciona 
todas as quartas-feiras a par-
tir das 16h30. De acordo com 
a secretária de Ação Social 
Flávia Maia, as comunidades 
rurais de Serra Bonita, Vila 
Serrana e Vila São Pedro tam-
bém receberão em breve uma 
unidade da Feira Popular.

Feira Popular é implantada
no Bairro Israel Pinheiro

Tradicional festa da comunidade rural de Buritis teve cavalgada, forró e rodeio na programação

Nos dias 11 e 12 de maio, 
sexta e sábado, foi realizada 
em Buritis a 18ª Festa do Per-
nambuco. O tradicional evento 
da comunidade rural localiza-
da a 9 km do centro da cidade 
atraiu mais uma vez um gran-

18ª Festa do Pernambuco

Fotos: Luan Cordeiro
Fotos: Clailton Am

aral

Seu Mineiro e Dona Marta vendem seus produtos para fregueses como o comerciante Wanderlino e família

de público. A festa contou com 
a participação de cavaleiros, 
uma roda de viola com artistas 
locais, leilão, queima de fogos, 
animado forró durante a noite 
e uma etapa do circuito muni-
cipal de rodeio.

Pedro Taborda e João do Caixão, pré-candidatos à Prefeitura de Buritis
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Mais de 30 carros desfilaram pelas ruas de Buritis resgatando a tradição dos carreiros e candeeiros

Evento contou com a participação de Wesley Schunk, ex-participante do programa Big Brother Brasil

A 6ª edição da Festa do Car-
ro de Boi aconteceu nos dias 
16,17 e 18 de maio em Buritis 
com a participação de  carrei-
ros e candeeiros da região. Na 
sexta-feira, mais de trinta car-
ros de boi se deslocaram rumo 
a Buritis, onde desfilaram pe-
las ruas da cidade e seguiram 
para o Parque de Exposições. 
A festa contou com apresenta-
ção das duplas sertanejas Tom 
Carreiro & João Carlos e Mar-
lon Santos & Deluka.

No sábado dia 28 de abril 
aconteceu em Buritis um des-
file de moda e a final do con-
curso Garota Sete 4 Sete. A 
participação de um Big Bro-
ther Brasil foi anunciada mas 
acabou não acontecendo exa-
tamente da maneira planejada. 
O aguardado ex-BBB Rodrigão 
desrespeitou o contrato e não 
compareceu ao evento. 

Apesar de já ter recebido o 
cachê de aproximadamente R$ 
7 000, Rodrigo Gomes – o Ro-
drigão, não deu satisfações aos 
organizadores nem ao seu pró-
prio agente, da Bulmerangue 
Produções Artísticas. Faltando 
algumas horas para a festa, 

6ª Festa do Carro de Boi

Desfile de moda em Buritis

Fotos: Lucas Paloschi
Foto: Luan Cordeiro

a Bulmerangue substituiu a 
atração contratada enviando 
o finalista do BBB 11 Wesley 
Schunk, que compareceu ao 
evento e atendeu a expectativa 
dos que esperavam um ex-in-
tegrante do programa. Wesley 
esbanjou simpatia, tirou fotos 
com os fãs e desfilou ao lado de 
Amanda Oliveira, a vencedora 
do concurso.

Amanda desfilou com as mo-
delos agenciadas de Buritis 
Karla Soares, Andréia Apoliná-
rio e Vanessa Quermes, e tam-
bém com as demais canditadas 
Bárbara Mecca, Fabielly Nu-
nes, Giovanna Monteiro, Lo-
rena Pinheiro e Monik Hellen.
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INFORME PUBLICITÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

18 de maio foi o dia de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo Brasil. A Prefeitura Municipal de Buritis, através da Secretaria 
Municipal de Ação Social e do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, organizou uma caminhada e uma série de palestras em escolas públicas com a 
finalidade de informar e alertar as crianças. A caminhada contou com a participação das escolas públicas e dos projetos municipais. 

Caminhada contra a exploração sexual de crianças e adolescentes

A Câmara Municipal de Buritis, representada por seu presidente, Rufino Clo-
vis Folador, cedeu a título de comodato temporário, computadores e impres-
soras, para a Delegacia de Polícia Civil de Buritis-MG.
A medida visa proporcionar maior eficiência no serviço público prestado na 
Delegacia, melhorando assim, o atendimento a toda população de Buritis, 
que se utiliza e necessita dos trabalhos realizados na Depol.

INFORME PUBLICITÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BURITIS
EMPRESTA COMPUTADORES PARA DELEGACIA DE POLÍCIA
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Hoje, o fracasso escolar não é mais 
responsabilidade exclusiva da criança 
ou adolescente: todos os envolvidos 
fracassam ou obtêm sucesso juntos

Repetência escolar ontem
e hoje: “fracasso” de quem?

nece como um dos países com 
maior índice de reprovação: 
18,7% na educação básica (se-
gundo estudo da UNESCO de 
2010), o que o coloca na pior 
posição na América Latina. O 
desafio maior se dá na escola 
pública, mesmo meio em que 
se registram outros dados de-
sanimadores da educação na-
cional. De toda forma, mais 
importante do que indicadores 

“Ninguém educa ninguém; 
ninguém se educa sozinho; 
os homens se educam em co-
munhão”. Paulo Freire, pen-
sador revolucionário da pe-
dagogia brasileira, foi um dos 
principais contribuintes para 
a mudança da visão sobre o 
funcionamento da escola e o 
processo de aprendizado. Anti-
gamente, a repetência escolar 
era encarada como um ele-
mento corriqueiro, em grande 
parte atribuído à incompetên-
cia ou falta de capacidade do 
estudante em acompanhar as 
matérias. Dessa maneira, sen-
do o culpado pela sua reprova-
ção, era incentivado a abando-
nar os estudos e dedicar-se ao 
trabalho, que lhe trazia resul-
tados imediatos.

É certo que nos dias de hoje 
a escola se parece muito pouco 
com aquela frequentada por 
gerações anteriores. Uma das 
principais mudanças ocorreu 

no papel do professor e no for-
mato de sua interação com os 
alunos. A figura autoritária e 
superior deu lugar a uma pos-
tura de diálogo, preocupada 
com o efetivo acompanhamen-
to por parte dos estudantes. 
Hoje, o fracasso escolar não é 
mais responsabilidade exclusi-
va da criança ou adolescente: 
todos os envolvidos no proces-
so de aprendizado, a começar 
pelo professor, fracassam ou 
obtêm sucesso juntos. 

Se antes a reprovação era 
acompanhada de uma meta 
por parte dos professores, 
que comprovava sua rigidez 
e competência, hoje o esforço 
coletivo é pela manutenção 
dos jovens na escola. A ideia 
é que ela passe a cultivar a fi-
losofia do sucesso, que abrace 
a idéia de que a sala de aula 
é lugar de inclusão e não de 
exclusão. Quer-se uma esco-
la com o objetivo centrado na 
aprendizagem, não no ensino. 
Os governos federal e locais 
têm objetivos estabelecidos 
de diminuição da evasão esco-
lar – quando o jovem deixa os 
estudos. Várias medidas foram 

pensadas para reduzir o fenô-
meno, e cogita-se extinguir a 
própria figura da repetência, 
substituindo-a por atividades 
de reforço e acompanhamen-
to. Dentre as ações já postas 
em prática, destacam-se o pro-
grama de aceleração da apren-
dizagem, destinado a alunos 
com defasagem idade/série, no 
qual o aluno cumpre o currícu-
lo de dois anos em um; progra-
mas especiais de férias, com 
aulas de recuperação que va-
lem como oportunidade para o 
aluno passar de ano; o sistema 
de matrícula por dependência 
e a formação do ensino funda-
mental em ciclos, em que não 
há reprovação anual.

Ainda assim, o Brasil perma-

e atividades específicas volta-
das à diminuição da repetên-
cia é a postura dos envolvidos 
na atividade escolar para o su-
cesso dos estudantes. 

A continuidade dos estudos 
até a formação no nível supe-
rior passa pelo esforço con-
junto, em que todos têm seu 
papel: é a educação em comu-
nhão, como coloca sabiamente 
Paulo Freire.

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

Jonas Paloschi
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As bebidas de maior consu-
mo no mundo, depois da água, 
são os refrigerantes. Por causa 
das diversas substâncias quí-
micas que entram em sua com-
posição, os refrigerantes são 
prejudiciais à saúde se bebidos 
com frequência. Eles aumen-

tam o risco de doenças como 
obesidade, diabetes, gastrite e 
câncer de esôfago.

Os refrigerantes ganham 
cada vez mais adeptos em todo 
o mundo, principalmente en-
tre crianças e adolescentes, 
em que os níveis de obesidade 
deram um salto nos últimos 
tempos. Em média, cada brasi-
leiro ingere 35 litros da bebida 
ao ano. 

Há também aqueles refrige-
rantes considerados ligth ou 
zero açúcar que aparentemen-

O melhor tratamento com 
relação às queimaduras é 
preveni-las. As queimaduras 
podem ser simples ou mui-
to graves, inclusive fatais. As 
queimaduras simples podem 
ser tratadas por você mesmo, 
em casa, mas as mais graves 
constituem uma ocorrência 
médica muito complexa e re-
querem tratamento especiali-
zado em ambiente hospitalar.

Como num ou noutro caso 
geralmente são as pessoas 
leigas que fazem os primei-
ros contatos com o problema, 
algumas informações sobre 
primeiros socorros podem ser 
relevantes.

As queimaduras podem re-
sultar de calor intenso aplica-
do sobre a pele, de substâncias 
corrosivas ou de radiação solar 
ou elétrica. Até mesmo o frio 

pode gerar queimaduras.
Como são as queimaduras?
As queimaduras podem ser 

de primeiro, segundo ou ter-
ceiro grau. As queimaduras de 
primeiro grau atingem apenas 
a epiderme, camada mais su-
perficial da pele. As lesões são 
superficiais. O local fica verme-
lho, um pouco inchado e há al-
guma dor. Não se formam bo-
lhas. É uma queimadura leve e 
só demanda atendimento mé-
dico se for muito extensa.

Queimaduras de segundo 
grau atingem a epiderme e a 
derme (primeira e segunda ca-
madas da pele). As lesões são 
mais profundas. O local fica 
vermelho, inchado e com bo-
lhas. Há liberação de exsudato 
e a dor é intensa. Sua signifi-
cação clínica depende da área 
corporal atingida. É considera-
da muito grave quando atinge 
o rosto, o pescoço, o tórax, as 
mãos, os pés, as virilhas, as ar-
ticulações, etc.

As queimaduras de terceiro 
grau atingem todas as cama-
das da pele e podem chegar 
aos músculos e ossos. Toda 

queimadura de terceiro grau 
é grave. Como os nervos são 
destruídos, as queimaduras do 
terceiro grau, em si mesmas, 
não produzem dor. No entan-
to, o indivíduo pode sentir do-
res intensas, oriundas das áre-
as que sofreram queimaduras 
de primeiro e segundo graus. 
As lesões dessas queimaduras 
são escuras, se carbonizadas, 
ou esbranquiçadas.

O que fazer diante de uma 
pessoa queimada?

Os cuidados gerais diante 
de um acidente que ocasionou 
queimaduras em alguém são 
tentar identificar o fator cau-
sal, avaliar o ambiente onde 
está a pessoa queimada e se ele 
não oferecer perigo, retirar a 
vítima do ambiente. Mantenha 
o local bem arejado, abrindo 
portas e janelas, se possível. 
Caso tenha dificuldades, pro-
cure ajuda. 

Em caso de queimaduras 
extensas mantenha a vítima 
aquecida. Se ela estiver incons-
ciente, coloque-a deitada de 
lado. Nos casos graves, trans-
porte a vítima o mais rápido 

O que fazer em caso de 
queimadura?

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

possível para um hospital. 
Utilize luvas e haja com 

cuidado, evitando apoiar-se 
sobre as lesões! Lave a região 
com muita água corrente fria 
por 10-15 minutos. Remova as 
roupas e adereços que não es-
tejam aderidos à pele. Se esti-
verem grudados, não os retire. 

Se houver bolhas, não as 
rompa, porque isso aumenta 
a perda de líquido e abre uma 
porta para infecções. Cubra 
a área queimada com gazes 
molhadas em soro fisiológico 
ou água limpa. Enrole-as com 
ataduras também molhadas. 
Não faça curativos com gases 
ou ataduras que possam aderir 
às lesões. 

Não ofereça medicamentos 
ou alimentos à vítima porque 
pode ser necessária uma cirur-
gia de emergência, que exige 
jejum. Nas queimaduras mais 
graves, remova a vítima para o 
hospital mais próximo. 

O que não fazer nas quei-
maduras?

Em casos de fogo, não aba-
ne. Abafe-o. Nunca passe 
óleo, manteiga, creme, loção 
ou quaisquer outras substân-
cias sobre as lesões. Além de 
nada adiantarem com relação 
às queimaduras, podem levar 
contaminações a elas. 

Não tente retirar as partes da 
roupa queimada que estejam 
grudadas na pele. 

Não mexa nas lesões, prin-
cipalmente se a pele estiver 
levantando. Nunca arranque 
a pele mesmo se parecer estar 
solta. 

Não fure as bolhas, se hou-
ver. Não as rompa, porque isso 
aumenta a perda de líquido e 
abre portas para as infecções. 

Não passe material felpudo 
ou chumaço de algodão sobre 
as lesões porque eles podem 
soltar pelos que se aderem às 
lesões. 

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

Kamila Durães

Pele
normal

Queimadura
de primeiro
grau

Queimadura
de terceiro
grau

Queimadura
de segundo
grau

O refrigerante e os males para a saúde

te pode ser uma boa opção 
para quem não quer ganhar 
uns quilinhos a mais. Entre-
tanto, além de todos os com-
ponentes citados (com exceção 

da quantidade de açúcar) eles 
possuem adoçantes artificiais 
que podem causar diversos ti-
pos de efeitos ao organismo a 
curto e longo prazo.

Os malefícios do consumo 
exagerado de refrigerantes não 
param por aí. A bebida agrava 
quadros de gastrite e aumenta 
os níveis de colesterol. 

É responsável também por 
uma maior incidência de cá-
ries – dependendo da sensibi-
lidade e predisposição de cada 
indivíduo – e erosão dental, 

processo caracterizado pela 
perda do tecido duro da super-
fície dos dentes. 

Além disso, o refrigerante 
aumenta o risco de câncer de 
esôfago e causam refluxo gás-
trico. É importante ficar aten-
to à composição dos refrige-
rantes e seus efeitos em nosso 
organismo. 

Bom mesmo seria a troca do 
refrigerante por um bom copo 
de suco natural, além de me-
lhorar sua saúde vai te ajudar 
a perder peso.
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Polícia Militar prende quadrilha
suspeita de tráfico de drogas

Série de furtos
na madrugada

Residência de suspeito contava com guarita e sistema com câmeras de vigilância contra a polícia

Polícia registra três noites seguidas
de crimes contra o comércio

Uma quadrilha que agia no 
Bairro Veredas em Buritis foi 
desarticulada pela Polícia Mili-
tar na tarde do dia 18 de maio, 
sexta-feira. Quatro homens, 
velhos conhecidos da polícia, 
foram presos por porte de dro-
gas e materiais relacionados à 
fabricação e comercialização 
de entorpecentes. 

A residência de um deles 
contava com sistema de moni-
toramento externo com câme-
ras de vídeo, o que segundo os 
militares servia para facilitar a 
ação criminosa. 

Foram apreendidas pela PM 
4 facas, 2 tabletes de maconha, 
10 pedras de crack, produtos 
químicos usados na fabrica-
ção de drogas sintéticas como 
éter, lidocaína, ácido bórico, 
uma balança de precisão, uma 
panela com resíduos de ma-
conha, 4 aparelhos celulares, 
2 rádios comunicadores, uma 
televisão e 3 câmeras de vídeo 
que funcionavam em um siste-
ma de vigilância contra a po-
lícia. Entre os objetos apreen-
didos foi encontrado também 
um pen drive e uma agenda 
furtada de uma loja de Buritis. 

A polícia acredita que essa 
quadrilha possa ter envolvi-
mento com a série de furtos 
praticados contra o comércio 
nas últimas semanas.

POLICIAL
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Na sexta-feira dia 11 de maio 
teve início um final de semana 
de dores de cabeça para al-
guns comerciantes de Buritis. 
Foram três noites seguidas de 
arrombamentos, furtos e pre-
juízos para os lojistas.

A onda de furtos começou 
pelas lojas representantes das 
operadoras de telefonia móvel 
TIM e Vivo, de onde foram le-
vados chips e aparelhos celu-
lares. Na sequência os ladrões 
levaram mais de R$ 8 000 em 
dinheiro e roupas da loja Gato 
& Sapato no centro da cidade. 

No sábado, a loja especializada 
em peças automotivas Ronal-
do Auto Peças foi o próximo 
alvo. O proprietário do esta-
belecimento contabilizou mais 
de R$ 10 000 de prejuízo, en-
tre baterias, óleo para motor, 
janelas quebradas e um cofre 
arrombado. 

No domingo dia 13, a ação 
criminosa ocorreu na loja Sete 
4 Sete Calçados, onde foram 
furtados vários produtos como 
tênis, sapatos, chinelos, cartei-
ras, um computador portátil e 
dinheiro.
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Polícia do Meio Ambiente autua 
fazendas por irregularidades

Polícia reforça
segurança de banco

Agricultor foi multado em mais de R$ 360 mil
de embalagens de agrotóxicos, 
infração que não foi corrigida 
e acabou sendo motivo de mais 
uma multa para o agricultor. 

Os militares ainda identifi-
caram outras irregularidades 
como plantio de lavoura sem 
licença, aração e raspagem 
com trator em área de preser-

No dia 09 de abril a Polícia 
Militar do Meio Ambiente de 
Buritis autuou as fazendas São 
Jorge, São Domingos e Pales-
tina por uma série de irregu-
laridades ambientais. A PM 
Ambiental já havia autuado o 
mesmo proprietário por moti-
vo de disposição inadequada 

Tropa de Choque de Unaí foi chamada 
durante negociação com assentados

Fotos: Polícia M
ilitar do M

eio AM
biente

Uma movimentação de po-
liciais em frente à agência do 
Banco do Brasil despertou a 
curiosidade da população na 
quarta-feira dia 2 de maio. Os 
policiais da Tropa de Choque 
do 28º Batalhão da Polícia Mi-
litar de Unaí vieram reforçar a 
segurança em Buritis devido a 
uma negociação entre o banco 
e membros do SINTRAF – Sin-
dicato dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar. 

Segundo Jorge Xavier, verea-
dor de Buritis e um dos líderes 
do SINTRAF, os sindicalizados 

vação permanente. Foi cons-
tatado também a captação de 
água superficial para irrigação 
de pivô sem aos devidos licen-
ciamentos. De acordo com o 
sargento Soares, da PM Am-
biental, as quatro infrações co-
metidas totalizaram o valor de 
R$ 368.720,58 em multas.  

reivindicavam a liberação de 
recursos do PRONAF, que se-
gundo ele não foram liberados 
devido a um problema na do-
cumentação dos projetos dos 
assentados.

Após uma reunião entre os 
agricultores e o gerente do 
Banco do Brasil de Buritis, 
Marcos Antônio de Farias, foi 
viabilizada a liberação do cré-
dito. Segundo os líderes do sin-
dicato, as famílias que aguar-
davam o benefício já estão 
sendo pagas e mais famílias 
foram inseridas no programa.  
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Caminhão tomba na Serra da Morte
Apesar de conhecer a serra, motorista
não conseguiu evitar o acidente

Um braço quebrado e um 
grande susto foi o resultado 
de mais um acidente na Serra 
da Morte. Na tarde do dia 26 
de abril, quinta-feira, por volta 
de 15h, um caminhão VW De-
livery placa NWM-3502 de Se-
nador Canedo-GO tombou na 
descida da Serra Olhos D’Água 
– A Serra da Morte.

A Polícia Militar chegou ao 
local rapidamente e sinalizou 
a pista para os motoristas que 
trafegavam por aquele trecho 
da MG-400. O motorista do ca-
minhão, que vinha de Goiânia 
transportando pias, tanques e 

máquinas de lavar, foi encami-
nhado ao Postão com suspeita 
de fratura no braço. O ajudan-
te que estava no banco do pas-
sageiro disse que o motorista 
conhecia a Serra, mas que pro-
vavelmente ocorreu uma falha 
nos freios durante a descida.

Na mesma data há exatos 
10 anos, 15 jovens morreram 
em acidente no mesmo local. 
As vítimas integravam uma 
excursão de 38 alunos do co-
légio do Carmo de Unaí, que 
estavam indo para Buritis par-
ticipar de um desfile de moda e 
uma partida de vôlei.
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Acidente envolve 
moto e caminhonete 
no centro da cidade
Motociclista teve fratura exposta

Os primeiros socorros foram 
prestados por um enfermeiro 
que passava na hora do aci-
dente. De acordo com testemu-
nhas, o motociclista desmaiou 
com o impacto e apresentou 
tremores. Ele foi levado para 
a Unidade Mista de Saúde e 
depois encaminhado para um 
hospital de Brasília. O moto-
rista aguardou a chegada da 
Polícia Militar, que registrou o 
boletim de ocorrência.

Na tarde de quinta-feira dia 
10 de maio, uma caminhone-
te GM Silverado colidiu com 
uma moto Yamaha YBR Fac-
tor na Rua Ceará esquina com 
a Rua Belo Horizonte. 

O condutor da motocicleta, 
de 36 anos, caiu desacordado 
apresentando uma fratura ex-
posta na perna direita. O ca-
pacete foi arremessado para 
o meio da rua e uma multidão 
de curiosos se reuniu no local. 

Foto: Lucas Paloschi
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As fotos destas páginas foram enviadas gratuitamente por familiares, amigos e colegas em comemoração a datas especiais

Dia 12 de maio foi realizado o Baile das Mães na Anauê Brasil, onde os casais Helena e Paulo Ramos, Piscuila e Rita Cordeiro, Dilce Vargas e Adalto Militão, Juliana e Levi Neves 
entre outros aproveitaram para dançar e se divertir ao som do Trio BMW de Unaí e homenagear todas as mamães pelo seu dia

A Flávia recebeu homenagens de seus irmãos e de suas amigas 
Ana Aparecida e Érica no dia 5 de maio 

Felicidades para Marley e Telma que comemo-
raram 11 anos de casamento no dia 11 de maio

A Maisa recebeu homenagens de sua família e da mãe Meire 
pelo seu aniversário dia 22 de abril 

Fotos: Luan Cordeiro
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Felicidades para a Joyce que celebrou com 
os pais seu aniversário no dia 5 de abril 

O Sr. Manoel recebeu homenagens de sua 
esposa e filhos no dia 15 de maio

No dia 4 de abril a Thaís comemorou 8 
anos com a mãe Lia e o irmão Douglas 

O Clésio recebeu os parabéns de seus pais 
Jose Clésio e Lurdes no dia 23 de abril  

Alessandra festejou no dia 13 de abril com 
o pai Marcos e colegas da Loja Luiza 

Alexandre Albuquerque recebeu o carinho 
da esposa Laiany no dia 15 de abril 

Arielma recebeu homenagens de seus pais 
e de seu irmão Valter no dia 19 de maio  

Rhayssa e Rhaynara parabenizaram a 
mãe Ângela no dia 30 de Abril 

Lia e Gilcéia parabenizam sua amiga
Geysiane pelo seu aniversário 15 de abril 

No dia 11 abril a Mirian festejou com seu 
esposo e de seus filhos Vitor e Vitoria

Marcilei celebrou mais um ano na com-
panhia dos familiares no dia 13 de maio 

Juliana Vieira recebeu homenagens na 
sua festa de 15 anos no dia 15 de maio  




