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Poliesportivo 
Santa Luzia

Pág. 13

Pág. 7

Pág.  6

Pág. 5

Foto: Irineu Castanheira

Pág. 15

Asfalto

Pág. 2
DICA DE SAÚDE
BUCAL 

BAIRRO MONTE HEBRON

PRAÇA É
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SAIBA COMO

ENCONTRAR

UMA FEIRA LIVRE 

PRÓXIMO DE VOCÊ!

Moradores são 
beneficiados
com atividades
do Aciso
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    Eu reconheço o meu esforço e 
me reconcilio com os meus 
fracassos, porque sei que nenhum 
deles foi grande o suficiente para 
me fazer desistir. Pelo contrário, os 
meus erros me ajudaram a 
crescer.
   Muito obrigado, meu Deus, por 
tudo de bom e de mau que é 
colocado no meu caminho, pois 
aquilo que não me traz felicidade 
me permite reconhecê-la quando 
ela chega em minha vida

    É com este olhar generoso 
sobre mim e sobre a minha vida 
que eu agradeço a Deus tudo o 
que eu alcancei até hoje. 

   Por que parece ser tão mais fácil 
reclamar da vida? Por que temos 
uma certa tendência a ficarmos 
insatisfeitos e a achar que 
estamos muito longe de tudo 
aquilo que sonhamos. Por que a 
grama do vizinho parece ser tão 
mais verde do que a nossa? 

   Precisamos ser menos críticos e 
menos cruéis conosco, precisamos 
saber relevar as nossas falhas e 
fraquezas e saber celebrar as 
pequenas conquistas diárias. Os 
nossos dias são feitos de 

pequenos passos e é com o 
sucesso dos pequenos passos que 
vamos chegar onde queremos.

   Será que é tão difícil olhar para a 
nossa vida e para nós com o 
mesmo olhar que lançamos para 
os outros?
    Nós precisamos aprender a ter 
orgulho do que somos, do que 
fazemos e do que temos.

Cesinha do Mansour
Presidente da Assoc.
Mord. B. Mansour

  

Dentes escovados após as refeições, previne mau hálito e 
evita que bactérias, nocivas à saúde, entrem na corrente 
sanguínea e infeccionem os principais órgãos do nosso 
organismo; ISSO É CUIDAR DO CORPO!
   Ter os dentes alinhados, branquinhos e implantar novos 
dentes para mostrar com segurança o seu sorriso, são 
cuidados que ajudam a ter uma boa autoestima; ISSO É 
CUIDAR DA MENTE!

  CUIDAR DA SAÚDE do corpo e da mente.

Procedimentos odontológicos especializados associados a 
alta tecnologia, permitem que as visitas ao dentista fiquem ao 
alcance de todos.
   Os serviços se tornam de alta qualidade e com efeitos mais 
duradouros.
Clínica Classe A - agende uma consulta, nossa equipe de 
especialistas e nossa tecnologia, proporcionam melhores 
resultados com menor custo! Marque sua avaliação e esbalge 
sorrisos por onde passar!

Usar produtos de higiene bucal, inclusive creme dental, que 
contenham flúor.

Dicas para manter a saúde bucal

- Ingerir alimentos balanceados e evitar comer entre as 
principais refeições.

Como usar o Fio Dental corretamente

- Escovar bem os dentes e usar o fio dental diariamente.

 - Use aproximadamente 40 centímetros de fio, deixando um 
pedaço livre entre os dedos.

Assegure-se de limpar além da linha da gengiva, mas não 
force demasiado o fio contra a gengiva.
O sorriso mostra a saúde do corpo e da mente

 LEMBRE SE: 

Siga, com cuidado, as curvas dos dentes.

    O SORRISO É O NOSSO CARTÃO DE VISITAS!

DICA DE SAÚDE
O QUE DEPRESSÃO TEM A VER COM A SAÚDE BUCAL?
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   Seu primeiro título 
brasileiro veio em 2012, em 
Uberlândia. Em seguida, ele 
foi campeão em Aracaju 
(2013), Santa Cruz do Sul 
(2014), Curitiba (2017) e 
Limeira (2018). “No Kata 
PCD, o mais importante é a 

inclusão. Então temos 
participantes com 
deficiências múltiplas que 
fazem suas apresentações 
individuais e, em seguida, 
são avaliados. Mais uma 
vez, Daniel foi muito bem e 
conseguiu o título”, disse 
João Pires, treinador do 
carateca na escolinha do 
poliesportivo São Jorge.

   O carateca da Fundação 
Uberlandense do Turismo, 
Esporte e Lazer (Futel), 
Daniel Borges, portador de 
síndrome de down, 
conquistou, em Araraquara 
(SP), o título de 
pentacampeão brasileiro de 
Kata PCD (Pessoas com 
Deficiência). O atleta, que 
hoje tem 36 anos, treina 
desde os sete anos e está na 
escolinha da Futel desde 
2011.

   “É importante ressaltar o 
trabalho desenvolvido pela 
Futel, que, por meio de suas 
diversas iniciativas, 
proporciona qualidade de 
vida a pessoas deficientes. 
Isso é de grande valor e o 
nosso desejo é que 
possamos ver cada vez mais 
pessoas com deficiência 
envolvidas na prática 

VARIEDADES
Uberlândia, outubro / novembro / 2019
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  Lançado inicialmente 
em 2011 pelo prefeito 
Odelmo Leão (2005-
2012), o programa 
Uberlândia Integrada já 
contemplou diversas 
melhorias em 
infraestrutura e 
mobilidade urbana em 
sua etapa I, como o 
Corredor Estrutural Leste 
e o Terminal Novo 
Mundo. Na etapa II do 
programa, lançado no 
ano passado, a iniciativa 
prevê cerca de 20 
intervenções viárias pela 
cidade como a 
construção de viadutos, 
pontes, trevos, 
trincheiras, travessias e 
a execução de mais de 
220 km de 
recapeamento de vias. O 
investimento total do 
programa é em torno de 
R$ 140,2 milhões, 
viabilizado junto à Caixa, 
por meio do Fomento à 
Infraestrutura e ao 
Financiamento (Finisa).

Programa Uberlândia Integrada II
Construção da ponte Cícero Naves de Ávila, 
sobre o rio Uberabinha.

Foto: Agência PMU
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  A estrutura poderá 
proporcionar ainda a criação de 
mais linhas e viagens para o 
setor.

     O setor oeste da cidade 
ganhará uma importante obra 
para auxiliar no trânsito da 
região graças ao programa 
Uberlândia Integrada II. Trata-
se da trincheira a ser construída 
no trevo Ivo Alves (Trevo do 
Topas), e que teve ordem de 
serviço assinada no dia 23/09, 
pelo prefeito Odelmo Leão, em 
solenidade no Centro 
Administrativo Municipal. 
Sétima intervenção estrutural 

de um pacote que conta ainda 
com a construção de terminais 
e recapeamentos, a obra trará 
benefícios para os mais de 50 
mil veículos e cerca de 30 mil 
usuários do transporte público 
que passam pelo local 
diariamente.
   Ponto de acesso a mais de 15 
bairros da região oeste e à MG-
497, pelo local passam 
atualmente oito linhas do 
transporte público, com 305 

viagens diárias. A partir da 
instalação da trincheira, de 
acordo com estudos da 
Secretaria Municipal de Trânsito 
e Transportes (Settran), cada 
viagem ganhará até dez 
minutos, possibilitando que o 
trabalhador saia mais tarde e 
chegue mais cedo em casa. 

Foto: Agência PMU

Avenida Getúlio Vargas
Rua Machado de Assis
Rua Tenente Virmondes

Avenida Cordilheira dos 
Andes

Rua Quinze de Novembro

Avenida Israel

Santa Mônica

Rua Marechal Deodoro
Rua Barão de Camargos

Centro

Rua Abelardo Pena

Rua Ângelo Cunha
Rua Taxista Fabio Cardoso

Avenida João Mendes

Avenida dos Titos

Pampulha

Avenida Serra da Mantiqueira
Avenida Serra da Bodoquena

Rua Professor Eudoxio 
Cassanata Pereira
Avenida Saldanha Marinho
Rua Juracy Junqueira

Rua Duque de Caxias

Avenida Continental

São Jorge

Rua Geral da Garcia de 
Almeida

Rua Vigário Dantas

Rua Professor Pedro 

Bernardo
Rua Silviano Brandão
Rua Bernardo Guimarães
Rua Olegário Maciel

Alameda Odilon José Ferreira

Rua Paschoal Bruno

 

Avenida Joaquim Ribeiro
Avenida Geraldo Abrão

Avenida Jaime de Barros

Avenida Angelino Favato

Alameda Emerenciana Clara 
de Jesus

Avenida Geraldo Abrão

Avenida Abádio Bonifacio da 
Silva

Rua Odilon Santos 
Castanheira

Laranjeiras

Rua Inácia Teodora da Silva

Avenida Alípio Abrão

Granada

Santa Luzia

Rua Raul Petronilho Pádua

Rua Maria J. Santana
Rua Jaime Tanús

Avenida Seme Simão
Avenida Iraque

Avenida Seme Simão

Avenida Engenheiro Azeli

Avenida Araguari

Rua das Juritis

Rua Jorge Cauhi

Rua dos Cravos

Rua da Domestica

Avenida Marcos de Freitas 
Costa

Avenida Getúlio Vargas

Rua Antônio Vicente 
Ferreira

Osvaldo Rezende

Rua do Advogado

Bom Jesus

Avenida Geraldo Mota 
Batista

Daniel Fonseca

Santo Inácio

Rua das Alamandas

Rua México

Avenida Joaquim Leal de 
Camargos

Avenida Brigadeiro 
Sampaio

Avenida Indaiá

Rua Monte Carmelo

Rua dos Sabiás
Rua João de Barro

Rua dos Beijos Brancos

Avenida Uirapuru

Rua das Papoulas

Avenida Paes Leme

Cidade Jardim

Rua da Secretária

Rua Alc

Rua Maria das Dores Dias

Avenida Balsamo

Dona Zulimra

Rua do Rádio
Avenida José Fonseca e 
Silva

Rua Alberto Alves Cabral                                    

Avenida dos Mognos

eu Alves Mendes

Avenida Francisco Ribeiro                                             

Avenida Belarmino Cotta 
Pacheco

Avenida Dr. Laerte Vieira 
Gonçalves

 Jaraguá

Avenida Aspirante Mega

Avenida Dr Arnaldo Godoy
Rua Real Grandeza

Planalto

Praça Fausto Savastano                                        

Avenida Brigadeiro Sampaio

Praça Américo Ferreira de 
Abreu                          

Rua Miguel dos Santos                                        

Rua José Miguel Saramago                                   

Avenida João Balbino

Avenida Ortózio Borges                                                 

Rua Silvio Rugani

Avenida Imbaúbas

Avenida Getúlio Vargas

Tubalina

Canaã

Avenida Jerusalém

Roosevelt

Avenida Presidente Médici

Avenida Nicomedes Alves 
dos Santos
Jardim Holanda

Avenida Judá

Avenida João Pessoa

Rua Vicente de Paula

Rua Manoel Antunes 
Pissarra

Martins

Morada da colina

Alameda Jardim Holanda

Rua Blanche Galassi
Rua da Carioca

Rua Godevino Rocha

Luizote de Freitas

Rua Edmar Fraga

Rua Genarino Cazabona

Tabajaras / Fundinho

Avenida Cesário Crosara

Rua Waterloo Pereira Alves

Rua Estela Saraiva Peano

Avenida José Fonseca e 
Silva

Avenida Paulo Luiz Roteli

Rua Rio Jequitinhonha

Rua Vieira Gonçalves

Jardim Patrícia

Rua Tijuca

Rua Coronel Severiano
Avenida Afrânio Rodrigues 
da Cunha

Rua Souza Costa

Confira as vias que serão recapeadas  nas regiões Sul e  Oeste 
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   Com 4 ,7  mi l  met ros 
quadrados de área, a praça 
fica entre as ruas Geralda 
Francisca Borges e Chapada 
d o s  G u i m a r ã e s .  A        
Prefeitura de Uberlândia, por 
meio da Secretaria de Meio 

Ambiente e Serviços Urbanos, 
buscou parcerias e executou 
diversas intervenções. No 
local, contemplado por um 
projeto de jardinagem, os 
moradores têm acesso a 
equipamentos de ginástica, 
parquinho e campinho para 
práticas esportivas.

Homenagem

   Um novo espaço de lazer e 
p r á t i c a s  e s p o r t i v a s  f o i 
inaugurado no dia 1º de 
setembro em Uberlândia. 
Batizada com o nome de uma 
i m p o r t a n t e  l i d e r a n ç a 
comunitária para a região do 

bairro Seringueiras, a Praça 
Maria Preta foi oficialmente 
entregue em cerimônia que 
contou a presença do prefeito 
Odelmo Leão, secretários 
municipais, moradores e 
vereadores.

“Quem faz  a  c idade de 
Uberlândia é o povo. Maria 
Preta é minha amiga do 
coração, do peito. Mulher que 
t i n h a  c o r a ç ã o ,  g a r r a  e 
determinação. Quem constrói 
Uberlândia são as ‘Marias 
P r e t a s ’  d a  c i d a d e .  E l a 
representa toda a população 
de Uber lândia” ,  d isse o 
prefeito Odelmo Leão pouco 
antes de descerrar a placa de 
inauguração.

   A filha de Maria, Neuza 
A p a r e c i d a ,  e s t e v e  n a 
cerimônia de inauguração da 
praça junto com familiares e 
amigos e se emocionou ao 
agradecer a homenagem feita 
à mãe.
    “A minha mãe foi uma 
pessoa muito simples, com 
pouco estudo, mas com uma 
visão ampla de amar ao 
próximo. Exemplo de caráter, 
humildade, de simplicidade. A 
gente está muito feliz pela 
homenagem e com saudade 
dela. Se ela estivesse aqui, 
diria que as crianças teriam 
um lugar para brincar, os 
idosos têm um lugar para se 
encont rar  e  conversar ” , 
contou Neuza.

   Maria Preta é o nome pelo 
qual ficou conhecida Maria 
Mendes S i lva ,  uma das 
fundadoras da associação de 
moradores do bairro Lagoinha 
e participante ativa de projetos 

sociais. Ajudou a fundar a 
O r g a n i z a ç ã o  n ã o 
governamental (ONG) Casa 
Assistencial Pai Joaquim 
(Capaja), no Seringueiras, 
part ic ipou da Sociedade 
E u n i c e  W e a v e r  ( d e 
assistência a portadores de 
hanseníase) e da fundação da 
primeira creche do Lagoinha.

Praça Maria Preta é inaugurada no Seringueiras
Foto: Agência PMU

www.guiamg.com / Curta nossa página  facebook.com/guiaumg

GUIAMG.COM
Quer melhorar suas vendas? Estamos aqui lhe ajudar!

1000 Cartões de visita
+ 1 Atualização no Google Mapas
+ Casdastro no GUIAMG.COM

a partir r$  120,00
em até3 vezes no cartão

PROMOÇÃO

Uberlândia, outubro / novembro / 2019
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Lopes

     Além disso, profissionais 
da área da saúde do 36º 

aux i l ia ram a  equ ipe  da 
unidade nos atendimentos 
médicos e percorreram as 
ruas do bairro com os agentes 
comun i t á r i os  de  saúde 
levando orientações em geral, 
inclusive sobre o combate ao 
mosquito Aedes aegypti. 

   Durante toda a manhã, 
quem passou pela UBSF 
pôde conhecer os veículos e 
equipamentos oficiais do      
E x é r c i t o ,  a p r o v e i t a r  a 
apresentação musical da 
banda do batalhão, receber 
orientações sobre cuidados 
bucais e até fazer um novo 
corte no cabelo. As crianças 
também se divertiram com as 
at iv idades levadas pelo 
Instituto Alair Martins (Iamar).   D e  a c o r d o  c o m  o 

comandante do 36º BIMec, 
t enen te -co rone l  Ca r l os 

Augusto Morgero, a união 
entre o batalhão e o poder 
p ú b l i c o  s ó  t r a z  b o n s 
resultados. “É uma parceria 
histórica. Desde que o 36º 
chegou à Uberlândia, na 
d é c a d a  1 9 6 0 ,  e l e  s e 
c a r a c t e r i z a  p o r  e s s a 
integração com a sociedade 
uberlandense. É importante 
un i r  f o rças  com ou t ras 
instituições também para que 
a população seja a maior 
beneficiada”, explicou.

   “Os moradores são bem 
participativos e contribuem 
com tudo que a gente solicita. 
O Aciso é muito positivo 
porque é uma oportunidade 
da comunidade conhecer 
o u t r o s  s e r v i ç o s  e  t e r 
momentos de cultura e lazer”, 
destacou a coordenadora da 
UBSF Monte Hebron, Lorena 
Borges.
     A vendedora Júlia Santos 
fez questão de aproveitar o 
e v e n t o .  “ E u  t r o u x e  a 
criançada para se divertir e 
eles não querem nem ir 
e m b o r a .  J á  b r i n c a r a m , 
pintaram o rosto e eu acho 
que é um momento bom para 
q u e  o s  v i z i n h o s  s e 
socializem”, contou.

   Os serviços prestados pela 
Unidade Básica de Saúde da 
F a m í l i a  ( U B S F )  M o n t e 
Hebron ganharam um reforço 
pra lá de especial no dia 18/09 
com a realização de mais uma 

edição da Ação Cívico-Social 
( A c i s o ) .  A  i n i c i a t i v a , 
organizada pela Prefeitura de 
Uberlândia em parceria com o 
36º Batalhão de Infantaria 
Mecanizado (BIMec),  já 

passou por diversos bairros 
levando serviços de saúde e 
lazer para toda a comunidade.

Moradores do Monte Hebron são 
beneficiados  por atividades do Aciso

Foto: Agência PMU
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Aceitamos pedidos por Whatsapp  34 9 8819-8630FONE:

Rua: Taxista Fábio Cardoso, 283
São Jorge - Uberlândia-MG

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Aparelhos 

Canal

Clareamento

Cirurgias

implantes

Limpeza

Prótese e restauração

Tratamento Infantil

Rogério Rufino de Vasconcelos
Cel.: (34) 99114-8640 - CRO 34805

(34) 3222-2874

Av. Geralda Francisca Borges, 180 - Bairro São Jorge

´´Na hora e no momento que você mais precisa!´´
Aberta de segunda a sábado 

das 8h às 21h domingos e

feriados das 8h30 às 13h30

JULIANO MOTO PEÇASJULIANO MOTO PEÇAS

O Cliente em primeiro lugarO Cliente em primeiro lugar

Rua Altivo Ferreira Batista, 293 - Bairro Viviane

MANÁ 
•

•
QUITANDA CASEIRA 

Indústria e Comércio

○
○ ○

○

○
○

Quitandas
Salgados Tortas

Bolos

Lanchonete
Café da Manhã

(34) 99229-9411(34) 99229-9411
Aceitamos encomendas para festas e eventos..Aceitamos encomendas para festas e eventos..



Vanessa! Obrigado por acreditar na nossa região,
 a FarmaNossa  é um sucesso. Parabéns!
Vanessa! Obrigado por acreditar na nossa região,
 a FarmaNossa  é um sucesso. Parabéns!

(34) 99640-6734 / 3237-9544
Av. Toledo, 610 - Bairro Laranjeiras

 * Podólogia e Reflexologia  
 * Auriculoterapia 
 * Aromoterapia clínica 
* Iridologia clínica

Especialização em tratamentos   

Aniversário de 15 anos da Kemmylly 
filha de Tiago e Mirian 
Aniversário de 15 anos da Kemmylly 
filha de Tiago e Mirian 

 Eliane Santos!
Parabéns pelo 
seu dia! Que 
não falte paz, 
amor e alegria 
em todos os 
instantes de 
hoje. 
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Haroldo da Padaria  Cantinho dos Pães no São Gabriel

Rafael e Jhonata

Chiquinho - Mercearia e Sacolão
Por do Sol Bairro  Morada Nova

Antônio -  Ferragista Continental
Bairro Laranjeiras

Miranda do Sacolão  
´12 anos  servindo 
amigos no São Gabriel

RECEBA 
NOTICIAS DO 
JORNAL A VOZ 
DO POVO NO 
SEU 
MANDE SEU 
NOME 
COMPLETO 
PARA
 34 99143-0077

Aceitamos encomendas para festasAceitamos encomendas para festas

Rua Serra dos Encantados,193 c/ Av. Serra da Mantiqueira - Bairro São Jorge

34 3238-5710     99669-059034 3238-5710     99669-0590

S L DO O OM RO R ES O S C AB A

Cristiano Silva, Lara e Beijamin  -  Rádio Aurora FM

Artur Supermercado Lopes - Monte Hebron
Destaque do Ano de 2019 Mário e Sandra - Vidraçaria Real Bairro Santa Luzia

Uberlândia, outubro / novembro / 2019
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   No Dia de Cosme e Damião

   Dia 27 de setembro, a 
E s c o l a  M u n i c i p a l  d e 
Educação Infantil do Conjunto 
Santa Luzia ganhou um novo 
nome: Emei Doutor José 
Ribeiro. Pediatra atuante em 
Uberlândia e região durante 
55 anos, o falecido médico 
agora compõe a história da 
instituição. Para marcar a 
homenagem, foi realizada 
u m a  s o l e n i d a d e ,  n a s 
dependências da unidade de 
ensino, com a presença do 
prefeito Odelmo Leão, da 
secre tár ia  munic ipa l  de 
Educação Tania Toledo, da 
diretora da escola Adriana 
Mar iano ,  se rv ido res  da 
e s c o l a ,  e s t u d a n t e s  e 
familiares de Ribeiro.
    É uma alegria estar aqui 
com vocês em uma tarde que 
marca muito meu coração. 
Quero dizer que foi uma 
homenagem muito justa e que 
eu tenho muita tranquilidade 
de ter sancionado essa lei. O 
doutor José Ribeiro foi um 
pediatra que trabalhou junto 
com meu tio, doutor Odelmo, 
por mais de 50 anos. Eu 
conheci bem o Zé Ribeiro. Ele 
tratou de milhares de crianças 
não só de Uberlândia, mas de 

toda a região. Tenho certeza 
de que muitos adultos de hoje 
passaram pelas mãos dele. 
H o j e  e l e  e s t á  s e n d o 
homenageado pelas crianças, 
aquelas pela saúde das quais 
e l e  l u tou  a  v i da  t oda ” , 
destacou o prefeito Odelmo 
Leão durante a cerimônia.

“Ele atendia crianças carentes 
e recebia ovo caipira, queijo 
das famílias”, disse Ana Carla, 
ressaltando que a escolha da 
data para a homenagem foi 
proposital. “Hoje é dia de 
Cosme e Damião, irmãos 
g ê m e o s  q u e  f o r a m 
sant ificados por real izar 
atendimentos médicos sem 
cobrar nada em troca, então 

nada mais justo que esta 
data”, contou.
     P a r a  a  v i ú v a  d o 
homenageado, o momento foi 
m e m o r á v e l .  “ A c h e i 
maravilhoso. Para mim, foi um 
presentão. Ele foi o marido 
mais perfeito do mundo, era 
um homem maravi lhoso. 
Então não tenho palavras 
para agradecer”, emocionou-
se Maryse Ribeiro.
     A diretora da instituição de 
ens ino  in fan t i l ,  Adr iana 
Mariano, observou que a 
escolha pela mudança de 
nome leva um legado aos 
alunos da Emei. “O doutor 
José Ribeiro não só curava as 

crianças, mas, primeiramente, 
as compreendias como seres 
humanos. Acreditamos que a 
homenagem a esse médico, 

exemplo de ética e de ser 
humano, será também um dos 
alicerces na construção das 
relações que aqui se formam.”

     Um dos pontos altos da 
solenidade, que teve entrega 
de flores, distribuição de bolo, 
pipoca e algodão doce, além 
do tradicional descerramento 
da placa com o novo nome da 
Emei, foi a apresentação da 
história de José Ribeiro, 
contada pela aluna de 5 anos 
Ana Carla, que destacou os 
feitos do médico durante a 
vida.

Fotos: Cleiton Borges/ PMU

 REVISTA ESPECIAL REVISTA ESPECIAL

SANTA LUZIA  38 ANOSSANTA LUZIA  38 ANOS

ANUNCIE 98440-8052ANUNCIE 98440-8052

  FOTOS DOS FATOS QUE MARCARAM NOSSA HISTÓRIA  FOTOS DOS FATOS QUE MARCARAM NOSSA HISTÓRIA

Irineu Castanheira
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   O "chifre" começou a 
crescer cinco anos atrás, 
após Shyam Lal Yadav 
bater com cabeça. 
Segundo reportagem do 
"Metro", o "galo" 
produzido pela pancada 
na cabeça do indiano 
não diminui. Pelo 
contrário, não parou de 
crescer.

   Um agricultor de 74 
anos que tinha um 
"chifre" de 10 
centímetros de 
comprimento foi 
submetido a cirurgia 
para a retirada da 
protuberância.

Curiosidades

Gastronomia

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de queijo ralado
1/2 xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de cheiro-verde 
picado
1 colher (sopa) de fermento em pó

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
3 ovos

1/2 xícara (chá) de amido de milho

2 xícaras (chá) de arroz cozido

óleo para fritar

3 - Escorra sobre papel absorvente.

2 - Molde os bolinhos e frite-os no 
óleo quente, até que fiquem 
dourados.

1 - Em um recipiente, misture todos 
os ingredientes até criar uma massa 
firme e encorpada.

Modo de preparo da receita de bolinho
de  arroz ao estilo da vovó.

Homem tem ``chifre de 10 cm
removido em cirugia
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  A primeira feira livre foi 
inaugurada no município no ano 
de 1964 para escoamento da 
produção excedente dos 
comerciantes que até então era 
concentrada no Mercado 
Municipal da cidade (Mercado 
Velho), e também para 
aproximar os produtos dos 
fregueses.

Nossas feiras têm a finalidade 
de proporcionar o 
abastecimento de produtos 
hortifrutigranjeiros, cereais, 
produtos alimentícios 
industrializados ou já 
processados para consumo, 
pescados, utensílios 
domésticos, roupas, 
brinquedos, armarinhos, 
bijuterias, artesanato, e outros, 
constituindo uma opção de 
acesso aos produtos típicos, 
bem como forma de regulação 
do mercado e alternativa para 
atividades culturais, sociais e 
de fomento ao turismo local, em 
atendimento à população de 
Uberlândia.

Art. 1º – Fica creado o comércio 
de gênero alimentício em feira 
livre.(…)”
A partir de 1964, várias 
regulamentações foram sendo 
implementadas, destacando-se 
a Lei 10.702/2011. Também, foi 
ampliado o quadro de feirantes 
e de feiras na cidade. sendo 
que, em 2017 o município conta 
com 330 Permissionários de 
Feiras Livres, atuando em 61 
feiras (diurnas e noturnas) 
espalhadas nos vários bairros 

da cidade.

No entanto, a ideia de feira na 
cidade é anterior como pode 
ser conferido pelo Decreto nº 50 
de 20 de Agosto de 1931, 
assinado pelo Prefeito Lúcio 
Libânio:
“considerando que é dever da 
prefeitura, facilitar o comércio 
de gêneros alimentícios, de 
modo que garanta sua 

abundância, boa qualidade e 
baratesa; considerando que as 
dificuldades financeiras da 
Municipalidade não lhe 
permitem a construção de um 
mercado, decreta a seguinte lei:

A PRIMEIRA FEIRA LIVRE FOI INAUGURADA EM 1964

Túnel do tempo

Para saber os dias e locais de nossas feiras 
acesse nosso site www.feira.umg.com.br

Uberlândia

10cm x 14cm

8,5cm x 5cm

R$ 248,00
Precisou
é so ligar

34 98440-8052
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SACOLÃO MIRANDA

99261-769999261-7699

Av. Serra do Espinhaço, 1274 - São JorgeAv. Serra do Espinhaço, 1274 - São Jorge

    O público presente também 
elogiou a iniciativa. “Foi a 
primeira vez que assisti a 
Esquadrilha da Fumaça e fiquei 
impressionada com as 

manobras, que são de uma 
precisão técnica indescritível. É 
maravilhoso ter algo tão bonito 
em nossa cidade”, destacou 
Helena da Silva Ribeiro, 
moradora do bairro Santa 
Mônica.

   Milhares de pessoas 
acompanharam com entusiasmo 
a apresentação da Esquadrilha 
da Fumaça, realizada no Parque 
do Sabiá dia 04/09 a convite da 
Prefeitura de Uberlândia. A 
atração foi protagonizada por 
pilotos da Força Aérea Brasileira 
(FAB) em sete aeronaves de alta 
tecnologia. Em cerca de 45 
minutos, os profissionais – que 
decolaram do Aeroporto Ten. Cel. 
Aviador César Bombonato – 
fizeram mais de 50 manobras e 
foram aplaudidos inúmeras 
vezes.

  “Assim que soube da 
apresentação, fiquei muito 
animado em participar. Antes eu 
morava em Brasília e assistia às 
manobras com frequência, mas, 
desde que me mudei para 
Uberlândia, não havia 
conseguido ver novamente. 
Dessa vez, não perdi a 
oportunidade e fiquei muito 
emocionado ao ver todas essas 
manobras”, comentou José 
Wilson Fernandes, morador do 
bairro Jardim das Palmeiras II.

  Dia 18/08 foi de prestação de 
serviços, orientações e 
atividades culturais para a 
população que participou do 
projeto Uberlândia Viva, no 
Poliesportivo do bairro Santa 
Luzia. O evento é uma 
iniciativa da Prefeitura que tem 
percorrido vários bairros, 
aproximando a população dos 
serviços públicos ofertados 
por diversas secretarias e 
autarquias. A 10ª edição do 
Uberlândia Viva coincide com 
o aniversário de 30 anos do 
espaço que sediou o evento.

    Atenta aos atendimentos 
em saúde oferecidos durante 
o evento, a cozinheira Michelli 
Cristina avaliou positivamente 
a ação do Executivo. 
“Particularmente esse evento 
foi muito bom pra mim, pois 

tenho um problema grave de 
vista e estava esperando há 
um ano na fila, e vindo no 
evento consegui marcar a 
consulta para o mês que vem. 
É muito bom para a população 
esses eventos, ajuda 
bastante”, disse.

   O prefeito Odelmo Leão 
esteve presente 
acompanhando os 
atendimentos à população e 
uma partida de futebol de 
campo. Também estiveram 
presentes vários secretários e 
representantes do Executivo. 
“Assim como as reuniões 
comunitárias e várias outras 
ações, o Uberlândia Viva 
destaca essa característica do 
nosso governo em estar perto 
da população para saber os 
anseios e trabalhar 
incansavelmente para garantir 
melhorias para nossa cidade 
em todos os setores”, afirmou.

    O eletricista Augusto 
Oliveira mora no bairro há 
cerca de oito anos. 
Acompanhado da esposa, ele 
destacou o suporte em saúde 
oferecido durante o Uberlândia 
Viva. “Estou achando bom ter 
orientação de saúde e um 
monte de ações para nos 
ajudar no bairro. Hoje é 
aniversário do nosso Centro 
Poliesportivo e a Prefeitura 
tem feito um trabalho bonito 
vindo aqui. Quero agradecer 
essa atenção com a gente”, 

Para o vereador Ronaldo Alves 
´´O projeto vem com intuito de 
aproximar o poder público da 
população. Sempre incentivei e 
apoiei ações que visam integrar 
população e poder público, estou 
sempre ao lado de nossa gente e 
reconheço o quão essas ações 
são importantes. Agradeço o 
carinho e atenção que cada um 
demonstrou por mim, contem 
sempre comigo´´

(34) 3210 - 5667    9 9630 - 5045

Fabricação e reforma de estofados

15/10/19
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No   Dia 18 de agosto, em jogo válido pela 
6ª rodada campeonato Amador de 2019 
divisão especial, O América venceu o Santa 
Luzia pelo placar 2 x 1 ficando com o troféu 
simbólico em comemoração dos 30 anos do 
poliesportivo Santa Luzia. Apoio Donna 
Modas e Lano Conexões

Cláudio - Sócio proprietário da Donna Modas - Av. Continental 
entregando o troféu ao capitão do América
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