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Jesus está voltando!

Você está preparado para encontrá-Lo?

DESTAQUE

Será que desta vez a ZPE vai mesmo sair da promessa?

Câmara Municipal aprova aquisição do controle acionário da ZPE de Teófilo Otoni 
por R$ 8,5 milhões. Será que desta vez a promessa vai mesmo virar realidade?

Leia mais:
Edson Soares 
confirma pré-
candidatura a 
deputado federal

O ex-prefeito e ex-depu-
tado federal Edson Soares 
confirmou que vai mesmo dis-
putar uma vaga de deputado 
federal nas eleições de 05 de 
outubro. Soares, que nas últi-
mas eleições, mesmo fazen-
do uma campanha modesta, 
obteve cerca de 20 mil votos 
para deputado estadual, ago-
ra pretende voltar a disputar 
uma cadeira na Câmara dos 
Deputados. Segundo pessoas 
ligadas a ele, a campanha visa 
marcar o retorno de Edson de 
forma definitiva à vida pública, 
de maneira que desta vez ele 
pretende otimizar a estrutura 
de campanha e assim disputar 
com reais chances de vitória.

Prefeitura de Teófilo Otoni recebe três médicos 
cubanos do programa “Mais Médicos”

Demorou, mas a Prefeitura de Teófilo Oto-
ni vai contar com o trabalho de três profissio-
nais cubanos da área da Medicina do Programa 
“Mais Médicos”. Os profissionais são os douto-
res Arturio Hoyos Rivera, Dr. Daymir González 
Rivero, especialista em Medicina Geral, e a Dra. 
Deyanys Serra Colina, especialista em Medicina 
Geral Integral. Os médicos serão encaminhados 
aos distritos de Rio Pretinho, Topázio e Mucuri.

Todo mundo quer acreditar na ZPE. Será que a Prefeitura 
conseguirá converter as esperanças em algo concreto e plausível?

Na reunião extraordiná-
ria do último dia 10 de abril a 
Câmara Municipal aprovou a 
compra do controle acionário 
da ZPEX Administradora (em-
presa que detém os direitos 
sobre a ZPE) por parte da Pre-
feitura de Teófilo Otoni pelo 
valor de R$ 8,5 milhões.

Assim que a notícia se con-
firmou, começou uma reação 
em cadeia nas redes sociais, 
com muita gente contra e ou-
tras a favor da proposta.

Sem querer emitir juíz de 
valor, O REPÓRTER NOTÍCIAS 
quer simplesmente lembrar 
que esta é uma iniciativa que 
pode mudar de forma plena e 
definitiva a realidade de nossa 
cidade... para melhor ou para 
pior. Se der certo, e tomara 
que dê, a cidade terá mais em-
pregos, mais progresso e mais 
desenvolvimento. Se der erra-
do, teremos um elefante bran-

co que nos custará mais R$ 8,5 
milhões de endividamente. 
E olha que uma boa parte da 
ZPE foi custeada com dinheiro 
público!

Bem... uma vez que a 
compra foi aprovada, ao invés 
de ficarmos pensando se esta 
é a melhor ou a pior coisa a 
se fazer, é muito mais produ-
cente passarmos a cobrar da 
Prefeitura e dos vereadores 
(que aprovaram a compra) um 
detalhamento do projeto que 
se pretende empreender para 
tirar a ZPE do papel e do cam-
po das promessas — afinal, se 
comprou, ou se propôs a com-
pra, é porque há algo em vis-
ta para fazer aquela estrutura 
funcionar, não é verdade?

Assim, resta-nos torcer, e 
cobrar, claro!, que desta vez a 
ZPE realmente saia do campo 
abstrato e se materialize em 
nossa cidade.

Conheça o 
minasreporter.com, 
o site que está revo-
lucionando o con-
ceito de portal de 
notícias na cidade.

A Celebração da Excelência em forma de festa
Na noite de quinta-feira, 

24 de abril, O REPÓRTER NO-
TÍCIAS, o MINASREPORTER.
com, a agência EMPECOM e a 
Santhar Produções promove-
ram, conjuntamente, a edição 
2014 do Grande Prêmio Phila-
delphia, um evento que já se 
tornou tradicional em Teófilo 
Otoni, e que tem como fina-
lidade, como bem lembrou o 
seu coordenador, o produtor 
David Ribeiro Jr., enaltecer, re-
conhecer, estimular e premiar 
as iniciativas que buscam a ex-
celência em Teófilo Otoni.

Ao todo foram entregues 
36 comendas à empresas, per-
sonalidades políticas e institu-
cionais, e também para entida-
des.

O evento deste ano foi 
aberto com um show de stand 
up comedy, com o showman 
Nazareno Marques, e logo em 
seguida houve uma sensacional 
palestra proferida pelo teólogo, 
advogado e psicoterapeuta J. D. 
Júnior, que ressaltou a impor-
tância da mudança e da quebra 
de paradigmas para o cresci-
mento pessoal.

Apesar da chuva que caiu 
sobre a cidade pouco antes 
da hora marcada para a festa, 
o evento transcorreu tranqui-
lamente com um compareci-
mento de mais de 200 pessoas 
convidadas por parte dos home-
nageados e também da parte 
da coordenação do evento. A 
Mesa Diretora dos trabalhos foi 

formada pelo secretário muni-
cipal de Governo, Clélio Gos-
ling; o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Northon 
Neiva; o presidente da ACETO, 
empresário Ricardo Bastos; o 
prefeito de Itambacuri, Vicen-
te Guedes, que representou o 
deputado estadual Neilando 
Pimenta; o comunicador Lula 
Guedes, representando o de-
putado federal Fabinho Rama-
lho; o missionário Elias Félis Fi-
lho; o vereador Gilson Dentista 
e o ex-prefeito Edson Soares.

Confira a cobertura com-
pleta do evento em nossas 
páginas 03 a 11, e também na 
internet no site minasreporter.
com.
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Câmara Municipal de Teófilo Otoni
Relatório da 1ª Sessão da 3ª Reunião Ordinária (abril de 2014) 
– Segunda-feira – Horário: 19:00h

01 – Expediente

Tribuna Livre: Presença dos Representantes do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de 
Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais – 
SINDÁGUA – MG, para falar sobre a atuação do Órgão, Servi-
dores e Prestação de Serviços à população – Representantes 
do SINDÁGUA-MG não se fizeram presentes por causa da 
greve, segundo justificativa apresentada pelo vereador Da-
niel Sucupira.

02 – Ordem do Dia

2.1 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 026/2014, de 
autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 
6.624” (que autoriza o Município de Teófilo Otoni /MG por inter-
médio do Chefe do Executivo a adquirir o controle acionário da 
ZPEX – Administradora da Zona de Processamento de Expor-
tação de Teófilo Otoni S/A e dá outras providências) – Já apro-
vado em 1ª votação, este Projeto – com uma Emenda ainda 
não votada, foi retirado da Pauta na noite de ontem pelo pre-
sidente da Câmara Municipal, vereador Northon Neiva, para 
que os parlamentares possam apreciá-lo melhor e votá-lo 
ainda nesta semana.

2.2 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 043/2014, de 
autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo 
a conceder subvenção social à Associação Sociocultural de Te-
ófilo Otoni – que realiza o espetáculo teatral “Paixão de Cristo” 
– e dá outras providências”; – Aprovado com elogios ao espe-
táculo dos vereadores Daniel Sucupira, “Renan Detetive” e 
“Nilo Rodas”.

2.3 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 017/2014, de 
autoria do Vereador Raulino Pinheiro da Silva “Raulino do Sin-
dicato”, que “Dispõe sobre a criação do Programa permanente 
de cursos, palestras, treinamentos e seminários sobre a ques-
tão agrícola e agrária para os alunos das escolas municipais” 
–Aprovado.

2.4 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 027/2014, de 
autoria do Vereador Franklin Laube “Pastor Franklin”, que “Ins-
titui no âmbito do Município de Teófilo Otoni o evento Fé Teo 
– Louvorzão e dá outras providências” – Aprovado com escla-
recimento do vereador Pastor Franklin que o evento não 
se destina apenas aos evangélicos, mas também às outras 
denominações.

2.5 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 031/2014, de 
autoria do Vereador Rômulo Barreiros, que “Dispõe sobre a di-
vulgação de pessoas desaparecidas no Município e Região em 
correspondência oficial e dá outras providências” – Aprovado.

Câmara Municipal de Teófilo Otoni, 7 de abril de 2014.

Northon Neiva Diamantino
Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Teófilo Otoni

Relatório da 2ª Sessão da 3ª Reunião Ordinária (abril de 2014) 
– Segunda-feira – Horário: 19:00h

01 – Expediente

02 – Ordem do Dia

2.1. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 
002/2014, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria no âmbi-
to da Secretaria Municipal de Planejamento cargos de Assessor 
Técnico de Nível Superior I, II e III e Cria no âmbito da Secretaria 
Municipal de Planejamento a Divisão de Manutenção da Rede 
Elétrica” – Retirado por solicitação do Vereador “Assis da 
Prefeitura”, via artigo ‘186 ’ e pelo Vereador “Dedeu Bate-
rias” via artigo 94.

2.2. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 028/2014, de au-
toria do Vereador Márcio Pereira da Silva “Marcinho da Serraria”, 
que “Dispõe de denominação de logradouro público – Travessa 
das Amoras”; – Aprovado por unanimidade.

2.3. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 012/2014, de au-
toria do Vereador Renan Pereira “Renan Detetive”, que “Torna 
obrigatória a fixação de placa de advertência sobre o uso de 
formol e suas consequências para a saúde do ser humano, nas 
dependências de salões de beleza ou estabelecimentos congê-
neres e dá outras providências” – Aprovado por unanimidade.

2.4. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 014/2014, de 
autoria do Vereador Northon Neiva Diamantino, que “Institui o 
Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Teófilo Otoni 
e dá outras providências” – Retirado na noite de ontem pelo 
Vereador autor.

2.5. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 018/2014, de auto-
ria do Vereador Raulino Pinheiro da Silva “Raulino do Sindicato”, 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação oftalmológica 
(exame de vista), nos alunos da rede escolar do Município de 
Teófilo Otoni, a partir da pré-escola e dá outras providências” – 
Retirado pelo Vereador autor.

2.6. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 021/2014 de auto-
ria da Vereadora Vânia Miriam Salustiano Resende, que “Institui 
normas sobre a coleta de medicamentos vencidos, a serem in-
troduzidos no Município de Teófilo Otoni e dá outras providên-
cias” – Retirado pela Vereadora Autora.

Câmara Municipal de Teófilo Otoni, 8 de Abril de 2014.

Northon Neiva Diamantino
Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Teófilo Otoni
Relatório da 3ª Sessão da 3ª Reunião Ordinária (abril de 2014) 
– Quarta-feira – Horário: 19:00h

01 – Expediente

02 – Ordem do Dia

2.1 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 049/2014, de 
autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 
6.714/2014’ – Aprovado.

2.2 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 051/2014, de 
autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre concessão de 
subvenções às Instituições de Educação infantil do Município de 
Teófilo Otoni” –Aprovado.

2.3 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 052/2014, de au-
toria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo a 
conceder subvenção social no montante de R$ 23.500,00 (vinte 
e três mil e quinhentos reais) ao abrigo de Menores O NINHO – 
Centro de Acolhimento e Defesa da Criança e do Adolescente/
Serviços Socioeducativo – e dá outras providências” – Aprova-
do com Emenda do Vereador Rômulo Barreiros.

2.4 – Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 
001/2014, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe so-
bre os vencimentos dos cargos de Diretor Escolar e Vice-Diretor 
Escolar’ – Aprovado com Emenda do Vereador “Assis da Prefei-
tura” e Outros.

2.5 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 045/2014, de au-
toria do Vereador Northon Neiva Diamantino, que “Dispõe sobre 
a instituição do Dia do Gari no âmbito do Município de Teófilo 
Otoni e dá outras providências” – Aprovado com Emenda do 
Vereador Rômulo Barreiros.

2.6 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 022/2014, de au-
toria do Vereador Eduardo Sulz “Dedeu Baterias”, que “Dispõe 
sobre denominação de logradouro público – Rua Antonio José 
de Oliveira – Bairro Matinha” – Aprovado.

2.7 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 034/2014, de 
autoria do Vereador Wanne Vieira do Amaral “Vânio” Amaral, 
que “Dispõe sobre denominação de logradouro público – Rua 
Cristalino Ferreira Gonçalves, localizada no Povoado de Volta 
Bala” — Aprovado.

2.8 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 056/2014, de 
autoria do Vereador Renan Pereira “Renan Detetive”, que “Au-
toriza o Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público 
pela ocupação do espaço de solo em áreas públicas municipais, 
pelo sistema de posteamento em rede de energia elétrica e de 
iluminação pública de propriedade da concessionária de energia 
elétrica que os utiliza e dá outras providências” — Retirado da 
pauta.

Câmara Municipal de Teófilo Otoni, 9 de Abril de 2014.

Northon Neiva Diamantino
Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Teófilo Otoni

Relatório da 4ª Sessão da 3ª Reunião Ordinária (abril de 2014) 
– Quinta-feira – Horário: 19:00h

01 – Expediente

02 – Ordem do Dia

2.1 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 058/2014, de 
autoria do Executivo Municipal, que “Institui Programa de Pavi-
mentação Participativa e dá outras providências” – Retirado da 
Pauta por solicitação dos Vereadores Rômulo Barreiros (via 
Artigo “186”) e Vânia Resende (via Artigo “94”).

2.2 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 057/2014, de 
autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a desafetação de 
áreas verdes e permutas de imóveis destinados a equipamento 
público” – Retirado da Pauta por solicitação dos Vereadores 
Rômulo Barreiros (via Artigo “186”) e “Dedeu Baterias” (via 
Artigo “94”).

2.3 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 239/2013, de 
autoria do Vereador Thalles da Silva Contão, que “Dispõe sobre 
a instalação de biombos ou estrutura similar nas ‘bocas de caixa’ 
das agências bancárias e instituições de crédito no Município de 
Teófilo Otoni-MG” – Retirado na noite de ontem pelo Vereador 
autor.

2.4 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 142/2013, de 
autoria do Vereador Thalles da Silva Contão, que “Estabelecem 
diretrizes para a Política Municipal de Transparência da Admi-
nistração Pública e do Processo Orçamentário e dá outras provi-
dências” – Retirado em definitivo pelo Vereador autor.

2.5 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 069/2013, de 
autoria do Vereador Renan Pereira “Renan Detetive”, que “Re-
gulamenta a utilização de caçambas estacionárias coletoras de 
resíduos e dá outras providências” – Retirado da ordem do dia 
pelo vereador autor.

Câmara Municipal de Teófilo Otoni, 10 de Abril de 2014.

Northon Neiva Diamantino
Presidente da Câmara M  unicipal de Teófilo Otoni

Câmara Municipal de Teófilo Otoni
Relatório da 1ª Sessão da 3ª Reunião Ordinária (abril de 2014) – Segunda-feira – Ho-
rário: 19:00h

01 – Expediente
02 – Ordem do Dia

2.1 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº060/2014, de autoria do Executivo Mu-
nicipal, que “Altera A Lei nº 6.672, de 06 de dezembro de 2013 (que “Estima a Receita 
e fixa a Despesa do Município de Teófilo Otoni para o Exercício de 2014 e dá outras 
providências”) – Aprovado com declaração do vereador “Assis da Prefeitura” de 
que o texto desse projeto se referia unicamente a dotação orçamentária.

2.2 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº053/2014, de autoria do Executivo 
Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Saúde a 
conceder subvenção social até o montante de R$ 300.000,00 (Trezentos mil Reais) à 
Associação Beneficente Bom Samaritano” – Aprovado com a solicitação do verea-
dor Daniel Sucupira ao presidente da Câmara Municipal, vereador Northon Neiva, 
para que fossem ministrados cursos de qualificação para vereadores e assesso-
res, visando capacitá-los a entender melhor os dados complexos, sobretudo na 
área da saúde.

2.3 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº050/2014, de autoria do Executivo Muni-
cipal, que “Declara de utilidade pública com interesse, destinação e finalidade social a 
Urbanização do Povoado de Volta Bala” – Aprovado.

2.4 – Discussão e votação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 004/2014, de auto-
ria do Vereador Renan Pereira “Renan Detetive” e Outros, que “Dispõe sobre Emenda 
à Lei Orgânica, conforme permissivo legal descrito no art. 47, caput e inciso I da LOM e 
dá outras providências” – Aprovado.

2.5 – Discussão e votação do Projeto de Lei nº 059/2014, de autoria do Vereador Márcio 
Pereira da Silva “Marcinho da Serraria”, que ”Dispõe sobre denominação de logradouro 
público – Rua Gustavo Leonardt” – Retirado da Pauta devido a ausência do Vereador 
autor.

2.6 – Discussão e votação de Requerimentos e Moções.

Câmara Municipal de Teófilo Otoni, 11 de Abril de 2014.

Northon Neiva Diamantino
Presidente da Câmara Municipal

EXPEDIENTE
O REPÓRTER NOTÍCIAS é 
marca registrada da empresa 
Santhar Produções, Pesquisas 
e Cia. Editorial Ltda.
CNPJ.: 04.917.875/0001-03

Nº dest a publicação: 163        

Ano: 12

Editor-chefe:
David Ribeiro Santos Júnior

Jornalista Responsável:
Regº: MG 09739 JP

Contato.: 
Tel.: (33) 3523.6100
Plantão.: (33) 8825.3680

e-mail.:
joreporter@hotmail.com

Impressão:
Gráfica Leste
Fone.: (33) 2101.2101

Artigos, crônicas, ensaios e outros 
textos assinados são de respon-
sabilidade do autor e não refle-
tem, necessariamente, a mesma 
opinião dos editores deste jornal. 
O conteúdo dos anúncios publici-
tários é de responsabilidade dos 
anunciantes



O REPÓRTER NOTÍCIAS/ Teófilo Otoni,  24 a 30 de abril de 2014 3
EDITORIAL               Por David Ribeiro Jr.

Está na hora de colocarmos Teófilo 
Otoni para andar — e para frente!

É um fato que Teófilo 
Otoni tem sofrido muito com 
o problema da autoestima 
baixa nos últimos anos. A po-
pulação da cidade vive em 
busca de motivos que lhe dê 
esperanças para continuar 
acreditando que um dia as 
coisas vão melhorar. Mas isso, 
infelizmente, não é uma coisa 
fácil de acontecer. Dia vai, dia 
vem, e tudo continua como 
antes... ou não — Às vezes a 
situação é de uma flagrante 
piora no quadro da cidade.

Até quando as coisas vão 
continuar assim? Não sei... 
Sinceramente, não sei. Mas é 
importante que continuemos 
acreditando, não de forma 
cega e alienada como fazem 
alguns fanáticos pelo partido 
A ou pelo partido B. O que 
precisamos é entender que, 
se a cidade vai mal, é por-
que em algum momento da 
sua história faltou o devido 
planejamento estratégico e 
uma preocupação maior com 
o futuro. Está na hora de cor-
rigirmos esse erro que tem 
custado muitas vidas, muitos 
sonhos e muitos dissabores 
ao nosso povo.

É neste cenário que o Prê-
mio Philadelphia surge para 
resgatar o apreço e o estímu-
lo à busca constante pela ex-
celência. Desde 2010 que não 
realizávamos uma versão do 
evento. Talvez porque, sen-

do muito honesto, eu mesmo 
pensasse que não valia a pe-
na. Toma muito tempo e não 
dá nenhum dinheiro. Às vezes 
traz até alguns dissabores. 
Mas aí alguém que prefere 
ser preservado me procurou 
e me cobrou a realização do 
Prêmio. Detalhe: essa pessoa 
nunca o recebeu. Contudo, 
sempre soube entender que 
atitudes como o Prêmio Phila-
delphia são responsáveis por 
fazer com que a cidade cami-
nhe para frente. Segundo este 
meu amigo, ou amiga — eu 
sei que você está curioso(a) 
para saber quem é —, Teófilo 
Otoni tem uma síndrome ter-
rível de andar para trás. Des-
de o fim da Estrada de Ferro 
Bahia-Minas que o município 
vem se empobrecendo de 
forma drástica. Já não somos 
mais um polo econômico, um 
polo administrativo, um polo 
cultural... polo de nada, nem 
mesmo político. Na última 
eleição elegemos apenas um 
deputado estadual (Neilando 
Pimenta), quando no passado 
já chegamos a eleger quatro. E 
olha que Neilando só foi eleito 
com os votos que foi buscar lá 
fora.

É hora de acreditarmos 
mais em nossa cidade, em nós 
mesmos, em nosso potencial 
e no amanhã que se descorti-
na para todos. É hora de fazer 
com que o nosso município 

caminhe num ritmo mais de-
senvolvido, mais ativo, mais 
progressista. É hora de mu-
darmos a nossa recente his-
tória. É hora de pararmos de 
retroceder para começarmos 
a caminhar para a frente.

Nesta, e nas próximas 
oito páginas a seguir, você 
conhecerá um grupo de en-
tidades, de empresas e de 
personalidades que, ao longo 
dos anos, e no exercício de 
suas atividades, vêm fazen-
do sempre mais pela nossa 
comunidade. Essas pessoas 
têm acreditado em Teófilo 
Otoni, têm investido tempo 
e dinheiro e têm feito de tu-
do para construir uma cidade 
que seja tão grande quanto 
o sonho do seu fundador. Os 
ganhadores do Prêmio Phi-
ladelphia, indicados através 
de uma pesquisa de opinião 
pública em sua grande maio-
ria, e uns poucos pelo seu 
caráter meritório, são mais 
do que os destaques do ano, 
são um exemplo, um modelo 
a ser seguido e alguém em 
quem todos podemos e de-
vemos nos espelhar. Conheça
-os e, dentro da sua realidade 
e convicções, imite-os.

Dr. Carlos Liesner é homenageado pelo 
seu histórico de vida e pela sua gestão à 

frente do CODEMA

O advogado Carlos Liesner, que, atualmente, 
tem servido ao município de Teófilo Otoni como 
procurador jurídico da Câmara Municipal, foi o 
primeiro homenageado do Prêmio Philadelphia 
2014.

A homenagem ao advogado se deu em re-
conhecimento de sua vida pública, seu histórico 
como ex-secretário municipal em três adminis-
trações distintas, sua atuação como procurador 
jurídico da Câmara e, principalmente, sua gestão 
como presidente do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente (CODEMA).

Antes de sua gestão, o CODEMA era um ór-

gão que, por mais importante que fosse, não con-
seguia se sobressair aos entraves de uma cidade 
tradicional como Teófilo Otoni para apresentar 
soluções para a preservação ambiental na área 
urbana, zona rural e povoados. Depois de Carlos 
Liesner assumir, tudo mudou. Ele usou de sua in-
contestável liderança e de seu prestígio pessoal 
para dar visibilidade ao Conselho e às suas ativida-
des. Até então o máximo que se via de programa 
ambiental na cidade era um desfile envolvendo es-
colas e poucas instituições durante o Dia Mundial 
do Meio Ambiente em 05 de julho, depois de sua 
posse, além de programas voltados à conscienti-
zação ambiental, Carlos Liesner propôs uma série 
de discussões para abordar os reais problemas. E, 
mais do que isso, tem proposto soluções.

O produtor David Ribeiro Jr., responsável pelo 
Prêmio Philadelphia, ressaltou ainda todo o tato 
político demonstrado pelo homenageado durante 
a sua passagem por diferentes secretarias muni-
cipais na Prefeitura e sua retórica sempre muito 
propícia em entrevistas diversas, em textos pulica-
dos na imprensa local, e, mais recentemente, pelo 
facebook.

Dr. Carlos Liesner
Contato: Praça Tiradentes, 170 – Centro 

(no prédio da Câmara Municipal 
de Teófilo Otoni) – Telefone: 33 3536 4015

O Dr Carlos Liesner recebeu a sua comenda das mãos 
do presidente da Câmara Municipal, vereador Northon 
Neiva, e da Miss Teófilo Otoni, Vanessa Carvalho

O homenageado Carlos Liesner ao lado da esposa Sáskea e da amiga assistente social Tereza Horta, do Jornal Carta
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Agência Missionária Missões Jerusalém 
recebe Prêmio Philadelphia 2014

O missionário Elias Félix recebe a sua comenda das mãos da Miss Teófilo Otoni, Vanessa Carvalho, e do secretário 
municipal de Governo, Clélio Gosling “Pelé”

A história da Agência Missionária Missões Jeru-
salém se confunde com a própria história dos seus 
fundadores, o casal de missionários Elias e Cássia 
Félix. Em 2004, quando ainda eram recém-casados, 
sentiram um chamado de Deus para iniciarem um 
trabalho de apoio a missionários que atuavam em 
outras terras. Assim, eles organizaram campanhas 
em parceria com irmãos e amigos, e também promo-
veram feiras de bíblias e livros evangélicos na Praça 
Tiradentes para angariar fundos e poder manter um 
casal de missionários em Moçambique, no continen-
te africano, o que ocorreu até o ano de 2006.

Em 2007 o casal fundou a Agência Missionária 
Missões Jerusalém, uma entidade sociocristã in-
terdenominacional com o propósito de propagar o 
evangelho do Senhor Jesus Cristo por meio de mis-
sionários, visando sempre o preparo, envio e ajuda 
mensal dos casais no campo e na realização de obras 
sociais. Nesse meio tempo o missionário Elias come-
çou a realizar encontros missionários que passou a 
chamar de “Congressos Estaduais de Missões” que, 
desde 2007, vêm sendo realizados anualmente. Hoje 
são quatro casais assistidos pela Agência, tanto no 
Brasil quanto no exterior, que todos os anos vêm ao 
Congresso prestar relatórios e dar testemunhos do 
trabalho nos campos missionários.

No ano em que realiza a oitava edição do Con-
gresso Estadual de Missões a Agência teve o seu tra-
balho reconhecido pelo comitê gestor e avaliador do 

Prêmio Philadelphia, presidido pelo produtor David 
Ribeiro Jr., que reconheceu a importante contribui-
ção da entidade para a preservação dos valores mo-
rais e cristãos que foram os responsáveis por tornar 
o mundo ocidental um lugar melhor. Segundo o mis-
sionário Elias Félix, a comenda servirá de combustí-
vel para animá-lo, e à sua esposa, a continuarem a 
trabalhar pela obra de Deus.

Agência Missionária Missões Jerusalém
Rua Epaimondas Ottoni, 769, Sl. 107, Centro de 

Teófilo Otoni-MG  | 33 3521 1054

O missionário Elias Félix com a esposa Cássia e 
convidados comemorando o Prêmio Philadelphia 
recebido na noite de gala do evento
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América Futebol Clube tem atuação 
reconhecida pelo Prêmio Philadelphia

Equipe do América que disputou o Módulo II do Campeonato Mineiro em 2014

Nos últimos anos poucas instituições têm 
conseguido reascender a paixão do povo teofi-
lotonense como o América Futebol Clube. Aos 
78 anos de fundação, o América continua sendo 
um dos principais símbolos de nossa gente, prin-
cipalmente depois de o atual presidente Nodje 
Walter Neiva Diamantino ter empreendido to-
dos os esforços para formar um time competi-
tivo de futebol para disputar os torneios profis-
sionais de Minas Gerais em meados da última 

década.
De lá para cá o América tem crescido, se pro-

jetado, ganhado notoriedade e credibilidade até 
alcançar a primeira divisão do Campeonato Mi-
neiro, da qual foi campeão do interior em 2011. 
Em 2012, sem a mesma sorte, o time caiu para 
a segunda divisão, mas nem por isso perdeu o 
apoio da torcida. Neste ano de 2014 o time foi 
muito bem na primeira fase do Módulo 2, mas, 
por uma série de resultados adversos, acabou 
não se classificando, mesmo tendo perdido um 
único jogo em todo o torneio.

Diante da capacidade do time para levantar 
o moral da população, fazendo com que toda a 
família teofilotonense se junte no Estádio Nass-
ri Mattar para acompanhar aos jogos do Dragão 
do Corcovado, como o time é mais conhecido, a 
coordenação do Prêmio Philadelphia outorgou 
uma comenda — mais uma — para o clube. Para 
o presidente Nodje Walter o reconhecimento pú-
blico é uma oportunidade que têm para mostrar 
ao empresariado local a necessidade de apoio do 
time para se manter no Campeonato Mineiro.

América Futebol Clube
Rua Renato Simões, 198, Marajoara  

Teófilo Otoni-MG  | 33 3521 3305O presidente Nodje Walter ao lado do eterno ídolo da 
torcida americana, Caruê
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Prêmio Philadelphia outorga “Destaque 
Sindical” ao Sindicato da Saúde - SINTESSTOR

Neste ano de 2014 a coor-
denação do Prêmio Philadelphia 
outorgou uma homenagem es-
pecial como “destaque sindical” 
para o Sindicato dos Trabalhado-
res em Estabelecimentos de Ser-
viços de Saúde de Teófilo Otoni e 
Região (SINTESSTOR) que, atual-
mente, é presidido pelo compe-
tente Gilberto Nascimento Reis.

Gilberto tem se empenha-
do há vários anos à frente do 
Sindicato para anular as enor-
mes diferenças salariais e de 
condições de trabalho que são 
percebidas pelos trabalhadores 
em estabelecimentos de saúde 
em nossa região quando com-
parado com outras regiões do 
Brasil. Para ele é simplesmente 
inconcebível que pessoas com o 
mesmo nível de instrução, e que 
exercem atividades remunera-
das, na maioria das vezes, pelo 
poder público, recebam salários 
tão divergentes e, no nosso ca-

O presidente do SINTESSTOR, Gilberto Nascimento Reis, recebe o Prêmio 
Philadelphia das mãos do prefeito de Itambacuri, Vicente Guedes, e da Miss 
Teófilo Otoni, Vanessa Carvalho

so, tenham condições de trabalho 
tão ruins.

Uma das lutas do SINTESS-
TOR que tem dado resultado é 
assegurar que todos os trabalha-
dores em estabelecimentos de 

saúde recebam, além dos seus 
salários, os devidos adicionais 
por insalubridade e por trabalho 
noturno. Com o apoio do Minis-
tério Público, a luta tem dado 
resultado.

Diante do empenho constan-
te de Gilberto e dos membros da 
sua diretoria para com a causa 
dos profissionais da saúde, o Co-
mitê Organizador do Prêmio Phi-
ladelphia indicou o SINTESSTOR 
para receber, neste ano, a comen-
da como “Destaque Sindical” em 
reconhecimento à sua atuação e 
seus esforços pela valorização do 
segmento, não apenas em Teófilo 
Otoni, mas em toda a região que 
está sob sua jurisdição. Na noite 
de gala para o recebimento do 
Prêmio o presidente Gilberto se 
fez acompanhado de amigos, pa-
rentes e associados.

SINTESSTOR
Rua Pastor Hollerbach, 260, 

Grão-Pará  |  Teófilo Otoni-MG  
| 33 3522 4728

O presidente Gilberto ao lado de amigos, familiares e companheiros do 
Sindicato
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Ricardo Bastos, presidente da ACETO, tem seu 
trabalho destacado pelo Prêmio Philadelphia

O empresário Ricardo Bastos recebeu o Prêmio Philadelphia das mãos do produtor 
David Ribeiro Jr., do ex-prefeito Edson Soares, e da Miss Vanessa Carvalho

O empresário Ricardo 
Bastos Peres, o Ricardo da 
EMEX, teve o seu trabalho 
destacado e reconhecido por 
parte do Comitê Organizador 
do Prêmio Philadelphia, em 
função da verdadeira trans-
formação que empreendeu 
em sua gestão à frente da As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Teófilo Otoni (ACETO).

Desde que assumiu a Pre-
sidência, em abril de 2011, 
Ricardo conseguiu promover 
uma verdadeira revolução 
na forma como a entidade é 
gerida, pautando por uma in-
tensa interação com os seus 
associados, de maneira que 
a ACETO, que tem se empe-
nhado para ouvir a todos os 
seus integrantes, passou a 
disponibilizar um maior nú-
mero de produtos e serviços 
que vão ao encontro das ne-
cessidades dos empresários 
e que oportunizaram uma 
completa transformação da 
entidade, que teve a sua sede 
completamente revitalizada 
tornando-a mais moderna, e 
com um maior número de co-
laboradores.

Como presidente da ACE-
TO, Ricardo foi convidado pela 
coordenação do Prêmio Phi-
ladelphia para abrir a sessão 
de entrega das comendas aos 
empresários, ocasião em que, 
ao se pronunciar, destacou a 
importância de se continuar 
a acreditar na cidade. Segun-
do ele, por mais que muitos 
critiquem e desabonem a ci-

dade, Teófilo Otoni tem avan-
çado e se desenvolvido, mes-
mo que lentamente, mas tem 
avançado. Ele também elogiou 
todos os empresários que fo-
ram indicados pela pesquisa 
do Prêmio e enalteceu as ini-
ciativas que têm continuidade 
na cidade. Para ele, os vence-
dores do Prêmio Philadelphia 
são pessoas vitoriosas mesmo 
antes de receberem o Prêmio 

porque todos os dias traba-
lham arduamente para se 
superar no exercício de suas 
atividades profissionais, em-
presariais, institucionais, ou 
na carreira pública.

ACETO
Rua Epaminondas Otoni, 
702, 1º Andar, Centro – 

39.800-013 l Teófilo Otoni – 
MG  | 33 3522 6677

O presidente da ACETO também compôs a Mesa Diretora representando a 
classe empresarial
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Destaque Contábil vai para 
Aurelice Pereira dos Santos

O Comitê Organizador 
do Prêmio Philadelphia 
abriu um parêntesis em sua 
edição 2014 para prestar 
uma justa e merecida home-
nagem a uma das mais des-
tacadas e reconhecidas pro-
fissionais da Contabilidade 
em Teófilo Otoni. Ao invés 
de oferecer a comenda pa-
ra o escritório — no caso a 
Contabilidade Gênesis —, 
o comitê ofereceu-a para a 
sua diretora-proprietária, a 

contadora Aurelice Pereira 
dos Santos, que é, sem som-
bra de dúvidas, uma das ex-
poentes do segmento contá-
bil em nossa cidade.

Atuando como profissional 
contábil há 25 anos, Aurelice 
sempre se destacou pela sua 
competência reconhecida, pela 
sua idoneidade e pela sua for-
ma gentil e atenciosa de tratar 
a todos os seus clientes. Mais 
do que uma consultora, ela 
tem se destacado como uma 

verdadeira amiga daqueles 
que a procuram em busca do 
seu saber, da sua experiência 
e da sua incontestável capaci-
dade técnica.

Ao receber o Prêmio Phi-
ladelphia das mãos do pro-
dutor David Ribeiro Jr, coor-
denador do evento, Aurelice 
ofereceu a comenda aos seus 
colaboradores que a auxiliam 
no escritório, e também à sua 
família, a quem considerou 
como seu esteio e sua base 
para a vida. Ela lembrou que 
desde muito nova aprendeu 
com a família os valores mo-
rais que moldaram a sua per-
sonalidade, e que a tem nor-
teado desde então.

Há pouco tempo Aurelice 
já havia sido homenageada na 
Câmara Municipal pelo então 
vereador Paulo Alecrim, que, 
ao justificar os motivos para 
a homenagem, destacou o 
trabalho probo, reto e altru-
ísta da pessoa e da profissio-
nal Aurelice, que sempre têm 
apoiado as iniciativas sociais 
que a procuram pedindo que 
ela ajude a colocar a conta-
bilidade dessas entidades em 
dia, como fez com várias insti-
tuições e com a própria ZPEX.

CONTABILIDADE GÊNESIS
Avenida Getúlio Vargas, 827, 

Teófilo Otoni - MG, 
39800-015  | 33 3522 1671

Aurelice recebeu o Prêmio das mãos do produtor David Ribeiro Jr., do sec. 
mun. de Governo, Pelé, e da Miss Teófilo Otoni Vanessa Carvalho

Aurelice, com familiares e convidados, comemora o Prêmio Philadelphia 
durante a solenidade de gala

Autoescola Líder tem desempenho 
reconhecido pelo Prêmio Philadelphia

Desde que assumiu a 
gestão da Autoescola Líder, o 
instrutor Melquisedeque tem 
conseguido aumentar signifi-
cativamente a participação da 
empresa no mercado de Teó-
filo Otoni. Hoje a Autoescola 
Líder é uma referência de bom 
atendimento, de eficiência e 
de uma relação sincera com os 
seus alunos. De acordo com o 
diretor Melquisedeque, ali se 
prepara os instruídos para diri-
girem de verdade, e não ape-
nas para tirarem a sua Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
junto à Banca Examinadora do 
DETRAN. Para ele, ver os seus 
alunos dirigindo de forma efi-
ciente é uma recompensa e 
uma meta de toda a equipe de 
funcionários e instrutores.

Atualmente funcionando 
em novo endereço na Av. Fran-
cisco Sá, a Autoescola Líder 
está localizada em um prédio 
moderno, espaçoso, e dota-
do de todas as tecnologias e 
ferramentas necessárias para 
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aumentar o desempenho do 
aprendizado dos alunos. Com 
salas de aulas modernas para os 
cursos de Legislação e Direção 
Defensiva, e um grande número 
de veículos novos e confortá-
veis, a Autoescola Líder é, sem 
sombra de dúvidas, uma das 
que mais aprova junto ao DE-
TRAN.

Ao receber o Prêmio Phi-
ladelphia na categoria “Centro 
de Formação de Condutores” 
o instrutor-diretor Melquise-
deque disse que se sente mui-
to feliz pela homenagem, por 
ver o seu trabalho reconheci-
do e por entender que todos 
os seus esforços, bem como 
o de sua equipe, estão sendo 
recompensados. Ele também 
agradeceu a Deus pela con-
quista e disse que está à dis-
posição de todos para instruir 
uma nova geração de alunos 
de autoescola mais compro-
metidos com um modo efi-
ciente e moderno de dirigir. 
Daí o slogan “Líder no trânsito 
dando preferência à vida!”

AUTOESCOLA LÍDER
Avenida Francisco Sá, 176, 
Teófilo Otoni - MG, 39800-

127  | 33 3523 2666

O diretor-instrutor Melquisedeque recebendo o seu Prêmio das mãos do 
vereador Gilson Dentista e da Miss Teófilo Otoni Vanessa Carvalho

Ao lado dos seus convidados, Melquisedeque comemora o Prêmio 
Philadelphia outorgado a Autoescola Líder
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Colégio Adventista de Teófilo 
Otoni recebe Prêmio Philadelphia 
na categoria Educação Infantil

Em 1896 na comunidade do 
Alto São Jacinto, alguns adventis-
tas do sétimo dia fundaram a pri-
meira Escola Adventista de Teófilo 
Otoni voltada à educação dos seus 
filhos, bem como de outras crian-
ças da comunidade. Desde então 
aquela primeira escola integrou-
se ao sistema internacional da 
Educação Adventista e ganhou al-
gumas outras unidades na cidade 
e região.

Atualmente a Educação Ad-
ventista conta com um moderno 
complexo educacional em Teófilo 
Otoni localizado na Av. Adib Ca-
dah, próximo ao Hospital Raimun-
do Gobira, disponibilizando todas 
as séries do Ensino Fundamental. 
Agora, ao receber o Prêmio Phi-
ladelphia na categoria “Escola In-
fantil”, a diretoria do Colégio está 
de ânimo renovado para iniciar 
em breve uma turma do Ensino 
Médio, com a mesma qualidade 
que torna a Educação Adventista 
uma referência em 115 países, 
somando mais de 2 milhões de 
alunos e aproximadamente 90 mil 

professores em 8 mil unidades que 
disponibilizam do pré-escolar ao En-
sino superior.

Na noite de gala do Prêmio Phi-
ladelphia, o Pr. Jovan Almeida, dire-
tor da Educação Adventista para o 
Leste de Minas, recebeu a comenda 
das mãos do produtor David Ribeiro 
Jr., do presidente da Câmara Muni-
cipal, vereador Northon Neiva, e da 
Miss Teófilo Otoni, Vanessa Carva-
lho. O Pr. Jovan se fez acompanha-
do ao evento pelo administrador 
Julimar Barroso, a orientadora pe-
dagógica Claudenice Caldeira, a co-
ordenadora Neide Pires e a diretora 

O Pr. Jovan Almeida, diretor da Educação Adventista para o Leste de Minas, recebeu o 
Prêmio Philadelphia durante noite de gala

Vera Kefler. A diretora, inclusive, 
satisfeita com o reconhecimento 
obtido da população, atribuiu a 
conquista a toda a equipe de tra-
balho. Para ela, a vitória no Prêmio 
Philadelphia foi o resultado do 
compromisso de toda a equipe 
com o objetivo maior da escola, 
que é “educar para a eternidade”.

COLÉGIO ADVENTISTA 
DE TEÓFILO OTONI

Av. Adib Cadah, 385 – São Diogo   
|   Telefone: 33 3522 4869   |  

cato.secretaria@adventistas.org.br
www.cato.educacaoadventista.org.br

O Pr. Jovan entre o administrador Julimar, a coordenadora Neide, 
a diretora Vera e a orientadora pedagógica Claudenice
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Mais uma vez a Blue Jeans leva o Prêmio 
Philadelphia na categoria Moda Jeans

Quem tem motivos para se 
alegrar — e muito — é a em-
presa Blue Jeans, que acaba de 
ganhar o Prêmio Philadelphia 
na categoria “Moda Jeans” mais 
uma vez. A empresa, que nas-
ceu como “Levi’s”, depois “Levi’s 
Blue Jeans” e por último “Blue 
Jeans”, está atualmente sob 
uma direção arrojada e eficien-
te, empreendedora, e com visão 
para entender que, para agradar 
ao seu público, é preciso acredi-
tar sempre na possibilidade de 
melhora, de aprimoramento, na 
busca constante pela excelência 
e na reinvenção constante e co-
tidiana.

Esta é a terceira vez que a 
empresa vence o Prêmio Phila-
delphia e, com base nisto, tem 
se destacado cada vez mais 
junto ao público. No ano pas-
sado os seus gestores inovaram 
ainda mais e adquiriram um 
novo ponto, ainda na Avenida 
Getúlio Vargas, onde erigiram 
uma ampla, moderna e com-
plexa loja com dois pavimentos, 
e adaptada com tecnologias de 
ponta, climatização, ambien-
te agradável e uma equipe de 

funcionários bem treinada e apta 
para auxiliar os clientes a compor 
looks antenados com a moda para 
todas as ocasiões.

Na ocasião da inauguração da 
nova loja a Blue Jeans empreendeu 
uma grande campanha de promo-
ção para que a população pudesse 
acompanhar a festa e conhecer a 
nova fase, a nova cara (até o logoti-
po oficial foi reformulado) e a nova 
proposta da Blue Jeans para o povo 
de Teófilo Otoni e região.

O diretor Wabbas, que foi 
responsável por receber o Prê-
mio Philadelphia nesta edição, 

disse que a proposta da Blue 
Jeans é servir aos seus clientes 
e amigos. “Para nós, as pesso-
as que entram na loja o fazem 
porque querem. Assim, já que 
elas nos escolhem, precisam 
ser bem tratadas, bem aten-
didas, e têm que sentir que 
aquele espaço é delas para que 
continuem a voltar sempre”, 
explicou.

BLUE JEANS
Av. Getúlio Vargas, 794, 

Teófilo Otoni - MG, 
39800-127  | 33 3522 1040

 contato@bluejeansto.com.br

Grande equipe durante a festa de inauguração da nova loja da Blue Jeans

O diretor Wabbas, da Blue Jeans, recebeu o Prêmio Philadelphia do 
comunicador Lula Guedes e da Miss Teófilo Otoni, Vanessa Carvalho
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Baby Maninho Store é de novo a 
melhor na categoria “Moda Infantil”

Embora já tenha ganhado 
o Prêmio Philadelphia antes, 
e na mesma categoria “Moda 
Infantil”, neste ano a vitória 
da empresa Baby Maninho 
Store teve um sabor todo 
especial para a sua diretora, 
a empresária Graziele Peres. 
Graziele adquiriu a empresa 
há pouco mais de um ano, 
reformulou-a completamen-
te, revitalizou o seu espaço 
interno, investiu em um au-
dacioso, moderno e comple-
xo site com direito a uma loja 
virtual na Internet, e assim 
tem procurado dar uma nova 
imagem à empresa.

Segundo ela, ao ser 
comunicada que a Baby 
Maninho Store havia sido 
destacada no Prêmio Phi-
ladelphia, e agora sob sua 
gestão, agradeceu a Deus 
pela bênção, ao esposo 
Ricardo Bastos Peres pelo 
apoio, aos seus colabora-
dores pelo empenho em 
abraçarem este projeto 
que visa tornar a Baby Ma-
ninho Store uma referência 
em seu segmento, e a to-
dos os clientes, que são a 
razão da empresa existir — 
e é a indicação deles que 
oportunizou o destaque 
recebido no Prêmio Phila-
delphia.

Na noite de gala para a 
entrega do evento, a em-
presária Graziele Peres re-
cebeu, emocionada, o seu 
prêmio das mãos do espo-

so, o empresário Ricardo Bas-
tos Peres, que é presidente da 
Associação Comercial e Em-
presarial de Teófilo Otoni. Ao 
fazer uso da palavra, a empre-
sária ressaltou a sua emoção 
pela vitória, pela indicação do 
público, e pelo ânimo reno-
vado por ter vencido, mesmo 
com pouco tempo à frente da 
empresa.

Como não poderia ser 

mesmo diferente, a empre-
sária aproveitou a ocasião 
e, com o seu tino comercial, 
convidou a todos os presen-
tes, bem como à comunida-
de em geral, para conhecer 
o novo conceito de loja da 
Baby Maninho Store.

BABY MANINHO
Av. Getúlio Vargas, 795, 

Teófilo Otoni - MG, 
| 33 3521 1096  

| facebook/babymaninhostore

A empresária Graziele Peres recebeu o Prêmio das mãos do produtor David 
Ribeiro Jr., do esposo e também empresário Ricardo Bastos, e da Miss 

Teófilo Otoni

A empresária Graziele Peres ao lado de suas amigas e colaboradas 
comemora a comenda do Prêmio Philadelphia

Conexão 98 recebe Prêmio Philadelphia 
como “Programa de Jornalismo do Rádio”

Nos últimos anos o Comitê 
Organizador do Prêmio Philadel-
phia tem promovido, também, 
homenagens a vários órgãos de 
comunicação da Cidade. Neste 
ano de 2014, por exemplo, outor-
gou ao Programa “Conexão 98”, 
da Rádio 98 FM, uma comenda 
como “Destaque em Programa de 
Jornalismo de Rádio”.

O Conexão 98 é um programa 
relativamente novo, que está há 
pouco tempo na grade de progra-
mações da Rádio 98 FM, mas que 
já conseguiu se destacar pela for-
ma arrojada com que os seus pro-
fissionais buscam todos os dias fa-
zer um noticiário cada vez melhor 
e mais ágil a fim de dar ao público 
informações sempre atualizadas a 
respeito de uma enorme diversi-
dade de temas que variam de ma-
térias policiais, política, assuntos 
cotidianos, cultura, prestação de 
serviços e muito mais.

Sob o comando do compe-
tente radialista Vanilson Souza, 
que tem mais de 25 anos de pro-
fissão, e que criou o conceito do 
programa com o jornalista Luiz 
Sandes, o Conexão 98 conta, ain-

da, com uma equipe antenada em 
tudo o que acontece na Cidade, 
formada por Thiago Ribeiro, Cristina 
Moutinho e Aníbal Gonçalves.

O Prêmio foi recebido por Va-
nilson Souza e Thiago Ribeiro das 
mãos do ex-prefeito Edson Soares. 
Ao se pronunciar sobre o impor-
tante destaque, Vanilson disse que 
se sentia muito feliz e realizado 
pela comenda, e mais do que isso: 
sentia-se com a certeza do dever 
cumprido junto com toda a equipe, 

e com o apoio dos diretores Frank 
Alves e Luiz Resende. Ele ainda res-
saltou a dificuldade de se fazer co-
municação em cidades do interior, 
como é o caso de Teófilo Otoni, 
mas disse que o reconhecimento 
do trabalho os motiva a seguir em 
frente.

CONEXÃO 98
Rádio 98 FM (98,9 Mhz) 

De segunda a sexta-feira, 
às 7:00h | 33 3522 1198 
 www.radio98to.com.br

O apresentador Vanilson Souza entre David Ribeiro Jr., Edson Soares, Vanessa Carvalho e o repórter Thiago Ribeiro

Thiago Ribeiro e a namorada Andréa, Vanilson Souza e o diretor 
Frank Alves comemorando o Prêmio Philadelphia do Conexão 98
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Consultório Odontológico Sorriso Feliz é o 
mais lembrado pela população de Teófilo Otoni

Outra empresa estreante 
no Prêmio Philadelphia deste 
ano foi o Consultório Odon-
tológico Sorriso Feliz. Sob di-
reção do Odontólogo Dr. Luiz 
Humberto Drigo, o consultório 
é um dos maiores da cidade de 
Teófilo Otoni, com amplo es-
paço, uma recepção moderna 
e agradável, e com vários pro-
fissionais, todos devidamente 
certificados pelo Conselho Re-
gional de Odontologia, que se 

O diretor do Consultório Odontológico Sorriso Feliz, Dr. Luiz Drigo, recebeu 
a sua comenda, no consultório, das mãos do coordenador do evento, o 
produtor David Ribeiro Jr.

revezam para oferecer o que há 
de melhor em diversos procedi-
mentos odontológicos.

Com o slogan “Porque sorrir 
faz bem!” o Consultório Sorriso 
Feliz adotou uma metodologia 
diferente para se estabelecer no 
mercado. Com um plano de ne-
gócios arrojado e audacioso, o 
Dr. Luiz Drigo decidiu que, mais 
importante do que simplesmen-
te ganhar dinheiro é criar uma 
identidade e uma relação de 

amizade com os seus pacien-
tes. Assim, ao invés de cobrar 
preços exorbitantes, optou por 
praticar preços acessíveis — 
sem perder a qualidade dos 
serviços — para transformar 
cada um dos seus pacientes 
num divulgador da qualidade 
e da eficiência dos trabalhos ali 
prestados, bem como um mul-
tiplicador de novos clientes.

A estratégia foi extrema-
mente funcional e contribuiu 
para que o SORRISO FELIZ se 
estabelecesse em Teófilo Otoni 
como o mais lembrado e reco-
nhecido consultório odontoló-
gico da cidade, como indicado 
pela pesquisa de opinião públi-
ca desenvolvida pelo Comitê 
Organizador do Prêmio Phila-
delphia.

Por motivos de força maior 
alheios à sua vontade, o Dr. 
Luiz Drigo não pôde compare-
cer à solenidade de outorga do 
Prêmio Philadelphia no Salão 
do Clube América. Mas o pro-
dutor David Ribeiro Jr. foi até o 
consultório entregar a comen-
da ao seu ganhador.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGI-
CO SORRISO FELIZ

Rua Teodorico Tourinho, 265, 
Teófilo Otoni – MG, 

33 3522 2672

Donna Pizza recebe o seu 
5º Prêmio Philadelphia

A empresa Donna Pizza 
já pode se considerar uma 
veterana do Prêmio Philadel-
phia. Em 2014 recebeu o seu 
5º Prêmio como a melhor 
pizzaria da Cidade. E não é 
sem razão que seja assim. A 
Donna Pizza, através do seu 
diretor-proprietário, o popu-
lar Diaz, tem se destacado 
por ser uma empresa bem 
gerida, com uma verdadeira 
obsessão pela qualidade e 
pela excelência, e com um 
enorme apreço pela reinven-
ção constante.

Hoje a Donna Pizza não é 
mais apenas uma “pizzaria”. 
Ela é muito mais do que isso. 
É, também, uma choperia, 
uma sorveteria, um play-
ground, um espaço de lazer 
e entretenimento, um res-

taurante noturno... enfim, um 
verdadeiro point para pessoas 
de bom gosto que curtem sair 
para se divertir, para ver gente 
bonita, bacana e agradável, e 
que não abre mão da boa co-
mida.

Com uma enorme varieda-
de de sabores — muitos deles 
exclusivos —, a Donna Pizza se 
destaca, ainda, pelo tempero 
ímpar que faz com que, quem 
come um pedaço, queira ou-
tro. E é assim, com empenho, 
trabalho, força de vontade e 
um excepcional atendimento, 
que a empresa vai se desta-
cando dia após dia como a me-
lhor e a mais querida pizzaria 
da cidade.

Ao receber o Prêmio Phila-
delphia na noite de gala para 
a outorga do Prêmio, a empre-

A empresária Gilda, que se fazia acompanhada dos filhos, recebeu o Prêmio Philadelphia das mãos do produtor 
David Ribeiro Jr., do vereador Gilson Dentista, e da Miss Teófilo Otoni Vanessa Carvalho

sária Gilda, esposa de Diaz, 
disse que receber a comenda 
era, de fato, motivo de mui-
to orgulho para toda a equi-
pe da empresa, e, ao mesmo 
tempo o coroamento dos es-
forços coletivos de todos os 
colaboradores... “Mas, com 
destaque para o meu esposo 
Diaz”, disse ela, que comple-
tou: “Ele é mesmo um ho-
mem muito trabalhador, um 
empresário visionário, e um 
empreendedor de verdade”, 
ressaltou.

DONNA PIZZA
Rua Wenefredo Portela, 253, 

Centro | 33 3522 9119 | 
contato@donnapizzato.com  

 reservas@donnapizzato.
com / www.donapizzato.

com
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Farmácia Indiana tem mais uma vez 
reconhecida a sua incontestável liderança

Mais uma vez a Farmácia Indiana recebeu a comenda do Prêmio Philadelphia. É uma das poucas empresas a 
participar de todas as edições do evento
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Outra veterana do Prêmio 
Philadelphia é a Farmácia Indiana 
(hoje Rede de Farmácias Indiana). 
Com 70 lojas distribuídas nos Es-
tados de Minas Gerais e Bahia, a 
empresa é hoje uma das maiores 
redes do seu segmento na região 
Sudeste do Brasil. E o que é mais 
importante: nascida e consolidada 
em Teófilo Otoni.

Com mais de oitenta anos de 
existência, sendo mais de 50 sob 
direção da Família Mattar, a India-
na sempre pautou pela renova-
ção constante de seus conceitos, 
de sua forma de interagir com o 
público e da maneira de fazer ne-
gócios. Foi a primeira farmácia da 
região do Nordeste Mineiro a ofe-
recer os serviços de televendas, 
atendimento 24 horas e labora-
tório de manipulação, sendo este 
certificado pela ISO 9001.
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O empresário Alexandre Mattar, 
superintendente da Rede Indiana, 
durante recente homenagem 
recebida na Assembleia Legislativa 
de Minas, por indicação do deputado 
estadual Hélio Gomes (dir)

É hoje referência na qualidade 
dos serviços prestados, oferecen-
do lojas confortáveis e um varia-
do mix de produtos para melhor 
atender os seus clientes, o que 
também propicia um crescimento 
contínuo e sustentável que faz da 
Indiana uma das marcas mais va-
liosas de Teófilo Otoni e região.

Construída sob bases familia-
res, a rede de farmácias Indiana 
prima por um trabalho ético, valo-
rizando e respeitando os seus mais 
de mil colaboradores e buscando 
ser reconhecida por seus clientes 
como a melhor empresa do ramo 
em que atua — e é por isso que 
ela tem sido destacada em todas 
as edições do Prêmio Philadelphia, 
como não poderia ser mesmo di-
ferente, como a melhor e a mais 
reconhecida farmácia de Teófilo 
Otoni.

FARMÁCIAS INDIANA
Matriz: Rua Epaminondas 

Ottoni, 481, Centro  
Tele-entregas: 33 3522 1666

www.farmaciaindiana.com.br

Floricultura Lírio’s também é destaque no 
Prêmio Philadelphia

Outra grata e importante 
estreia no Prêmio Philadelphia 
2014 foi a Floricultura Lírio’s, 
uma empresa que todos os 
dias vem procurando se aper-
feiçoar em seu segmento, ofe-
recendo produtos e serviços 
de qualidade reconhecida, e 
o que é mais importante: um 
atendimento diferenciado que 
tem feito da Floricultura Lírio’s 
a preferida do público de Teó-
filo Otoni e região.

A Floricultura Lírio’s é uma 
empresa familiar que tem si-
do gerida de forma moderna 
e com especial cuidado para 
atender as demandas, tendên-
cias e as preferências dos seus 
clientes.

Com uma equipe bem 
treinada, criativa e inspirada a 
servir bem para servir sempre, 
a Floricultura Lírio’s se desta-
ca pela inovação ao elaborar 
arranjos e buquês exclusivos, 
com uma arrumação diferen-
te, mais moderna, mais boni-
ta, e sempre levando em con-
sideração o gosto de quem faz 
o pedido. Outro importante 
diferencial é a personalização 
do atendimento. A Floricultura 
Lírio’s sempre pautou por dar 
aos seus clientes um atendi-
mento único e, assim, catalo-
gar as principais informações 
de cada pedido para poder 
oferecer novidades e produtos 
que venham ao encontro da-
quilo que se deseja.

Assim, com esse seu jeito 
inovador de fazer negócios, 

a Floricultura Lírio’s tem con-
seguido fugir do clichê de só 
mandar flores em épocas es-
peciais e tem sido uma amiga 
constante dos seus clientes.

A empresária Marta, uma 
das sócias-proprietárias da Flo-
ricultura, ao receber o Prêmio 
Philadelphia agradeceu a toda 
a população pelos votos obti-

dos na pesquisa e se pronti-
ficou a continuar a oferecer o 
melhor atendimento possível 
para ser digna de continuar 
liderando a preferência popu-
lar na cidade.

FLORICULTURA LÍRIO’S
Rua Epaminondas 

Ottoni, 74, Centro | 
Telefone: 33 3521 3795

A empresária Marta recebeu o seu Prêmio das mãos do produtor David Ribeiro 
Jr., do prefeito de Itambacuri, Vicente Guedes, e da Miss Vanessa Carvalho

Ao lado dos amigos do Hotel Lancaster, a equipe da Floricultura Lírio’s 
comemora o seu Prêmio Philadelphia
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Jhiane é escolhida como 
“Destaque em Loja de Calçados”

A loja Jhiane Calçados é, 
sem sombra de dúvidas, uma 
das empresas mais respeita-
das em Teófilo Otoni no seu 
segmento — o setor de calça-
dos. Assim, não se pode dizer 
que tenha sido uma surpresa 
quando a empresa foi indica-
da como “Destaque em Loja 
de Calçados” pela pesquisa 
desenvolvida pela Santhar/
Empecom para o Prêmio Phi-
ladelphia 2014.

Sob a direção do respei-
tado empresário Sebastião 

O empresário Tião da Jhiane recebeu o seu Prêmio das mãos do produtor David Ribeiro Jr., do sec. mun. de Governo 
Clélio Gosling e da Miss Vanessa Carvalho

Ribeiro, o popular “Tião da 
Jhianne”, a empresa cresceu 
nas últimas décadas e se so-
lidificou como um grupo que 
conta, atualmente, com qua-
tro lojas, sendo a primeira a 
Jhiane Calçados, claro!, on-
de tudo começou, e ainda: a 
“Jhiane Confecções”, situada 
na Av. Epaminondas Ottoni, 
a “Saulo’s Calçados” e a “Iara 
Calçados”.

Ao receber o Prêmio Phi-
ladelphia na noite de gala do 
evento, o empresário Tião da 

Jhiane disse que, para ele, 
era uma honra receber a co-
menda, que é encarada co-
mo um coroamento dos seus 
esforços, da sua família e de 
toda a sua equipe de colabo-
radores. Tião lembrou que, 
mesmo não sendo nascido 
em Teófilo Otoni, já se con-
sidera um teofilotonense por 
tudo o que construiu nesta 
cidade e por tudo o que es-
ta terra maravilhosa lhe pro-
porcionou, claro que graças à 
força do trabalho. 
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KR Uniformes volta a ser destacada 
pelo Prêmio Philadelphia

Representando a KR Uniformes, a empresária Cida Teixeira recebe o Prêmio Philadelphia do vereador Northon 
Neiva entre o produtor David Ribeiro Jr., e a Miss Vanessa Carvalho

Presente em todas as edi-
ções do Prêmio Philadelphia, a 
KR Uniformes é uma empresa 
que nasceu do sonho do seu fun-
dador, o empresário Ricardo Sil-
va, quando ainda era apenas um 
jovem empreendedor em busca 
de um lugar no mercado de con-
fecções durante os anos noventa.

De lá para cá a empresa 
cresceu, solidificou-se, ganhou 
o respeito do público teofiloto-
nense e acabou se tornando uma 
referência em seu segmento. 
Além trabalhar com uniformes 
de várias escolas municipais, es-
taduais e particulares de Teófilo 
Otoni, onde está localizada, a KR 
acabou por conquistar, ao longo 
dos anos, uma enorme carteira 
de clientes empresariais e outras 
escolas em vários municípios e 
comunidades de toda a região. 
Hoje localizada num espaço de 
aproximadamente 400 m², tem 
se destacando em várias feiras 
e eventos pelo Brasil afora, com 
especial participação na Exponor 

2013, onde apresentou ao públi-
co a sua máquina de sublimação, 
uma moderna tecnologia que é 
o resultado de um investimento 
de quase R$ 100 mil para melhor 
atender aos seus clientes. Com a 
nova máquina passou a produz di-
ferentes modelos e estilos de uni-
formes profissionais, camisas de 
futebol e outros esportes, e muito 
mais, tudo com impressão em alta 
definição de imagem.

A empresária Cida Teixeira, 
também sócia-diretora da empre-
sa, foi quem compareceu à noite 

de gala para receber o Prêmio 
Philadelphia. Ao receber a co-
menda, em nome de sua família, 
de seus colaboradores, e de seus 
muitos clientes, ela resumiu toda 
a sua emoção em uma única fra-
se: “Muito obrigada!”

Alegria e descontração na mesa da KR Uniformes por mais uma vitória no 
Prêmio Philadelphia
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Hotel Lancaster é destacado como o mais 
lembrado pelo público de Teófilo Otoni

O ano de 2014 foi de muitas 
estreias no Prêmio Philadelphia. 
Uma dessas gratas estreias foi a do 
Lancaster Palace Hotel, um esta-
belecimento que, embora já exis-
ta há vários anos, vem ganhando 
uma nova identidade desde que 
mudou recentemente de direção.

Hoje o Hotel Lancaster, co-
mo é mais conhecido, recebeu 
uma revitalização de toda a sua 
área interna, ampliou o cardápio 
do Restaurante Dom Joaquim, 
em suas instalações, modernizou 
as suas acomodações — são 48 
apartamentos completos, 6 flats 
com cozinha americana e 3 suítes 
completas — e automatizou todo 
o processo de gestão, colocando 
na internet um complexo site que 
pode receber reservas, que ven-
de bem a imagem da empresa, e 
que tem sido muito importante no 
processo de reformulação do con-
ceito do hotel, que vista substituir 
a ideia de hospedagem por hospi-
talidade.

Tantas inovações num esta-
belecimento que está situado em 
uma localização privilegiada, nu-

A diretora-gerente do Hotel Lancaster, Cláudia, entre David Ribeiro Jr., Lula Guedes e a Miss Teófilo Otoni Vanessa Carvalho

ma das esquinas da Praça Tiraden-
tes, o coração de Teófilo Otoni, tem 
feito do Lancaster Palace Hotel o 
primeiro nome a ser lembrado pelo 
público em seu segmento. Se antes 
era visto apenas como um hotel tra-
dicional dos anos de ouro de Teófilo 
Otoni, hoje o Lancaster volta a se 
integrar ao cotidiano das novas ge-
rações como uma das grandes pro-
messas da nossa nova e moderna 
economia regional.

Na noite de gala para a entre-
ga da comenda, o Hotel Lancaster 

foi representado pela sua jovem 
administradora, Cláudia, que re-
presenta hoje a nova imagem do 
Hotel, e que deixou claro que o 
Lancaster pretende continuar a 
ser o mais lembrado pelo povo de 
Teófilo Otoni nos próximos anos 
também.

LANCASTAR PALACE HOTEL
Rua Frei Gonzaga, 142, Praça 

Tiradentes – Centro 
Telefone: 33 3522 3131

www.lancasterhotel.com.br

A gerente Cláudia, visivelmente feliz, exibe a comenda do Hotel Lancaster 
ao lado de outros ganhadores do Prêmio Philadelphia
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Oi Atende vence Prêmio Philadelphia 
na categoria “Loja de Telefonia Celular”

Mais uma grata e im-
portante estreia no Prêmio 
Philadelphia. A loja Oi Aten-
de destacou-se na pesquisa 
de opinião pública como a 
mais lembrada “Loja de Te-
lefonia Celular” de Teófilo 
Otoni.

Numa cidade onde a 
operadora de telefonia ce-
lular mais popular é a “OI”, 
do grupo Telemar, nada 
mais comum do que uma 
das lojas autorizadas da 
empresa se destacar como 
a mais lembrada e reconhe-
cida do seu segmento pelo 
público teofilotonense.

Contudo, faz-se im-
portante destacar que a Oi 
Atende é muito mais do que 
apenas uma loja de telefo-
nia celular. Como loja auto-
rizada da operadora Oi, es-
tá apta a oferecer aos seus 
clientes planos de telefonia 
celular pré-pagos, pós-pa-

O diretor da Oi Atende, acompanhado do filho, recebeu o Prêmio das mãos do 
ex-prefeito Edson soares, ao lado de David Ribeiro Jr. e da Miss Vanessa Carvalho

gos e outras opções, como é 
o caso do “Oi Controle”, além 
de também oferecer atendi-
mento de consultoria e ven-
da de planos de telefonia fi-
xa, Oi Velox, Oi TV, o pacote 
Oi Conta Total, e, claro!, ven-
da de aparelhos e serviços 
para otimizar a relação dos 
clientes da Oi com as tecno-

logias disponibilizadas pela 
operadora.

Ao receber o Prêmio 
Philadelphia 2014 o diretor 
da empresa disse que se 
sentia muito feliz e realiza-
do com a comenda, que di-
vidiu com toda a equipe de 
colaboradores, e, segundo 
ele, o Prêmio certamente 
servirá de estímulo para re-
alizar um serviço e oferecer 
um atendimento cada vez 
melhor para os clientes.

OI ATENDE
Rua Epaminondas Ottoni, 

457, Centro 
Telefone: 33 3523 2820Ninguém na mesa da Oi Atende conseguia disfarçar a emoção por receber o 

Prêmio Philadelphia 2014
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A população escolheu: Posto Tropical 
é novamente o preferido do público

Uma empresa que, defi-
nitivamente, já consolidou a 
sua preferência e a sua lide-
rança junto ao público teofi-
lotonense é o Posto Tropical 
que, neste ano, mais uma 
vez foi escolhido pelos par-
ticipantes da pesquisa do 
Prêmio Philadelphia como o 
Posto de Combustíveis mais 
lembrado e o preferido da 
cidade.

É importante destacar que 
esta preferência não vem de 
hoje. O Posto Tropical já foi 
destacado antes em várias edi-
ções do Prêmio Philadelphia, 
e, ano após ano vem manten-
do a liderança no segmento. 
O sucesso do Posto Tropical, 
definitivamente, não é obra 
do acaso. Esse desempenho 
positivo junto ao público é o 

A comenda do Prêmio Philadelphia foi entregue ao representante do Posto Tropical pelo vereador Gilson Dentista e 
pela Miss Teófilo Otoni Vanessa Carvalho

resultado de um audacioso pla-
no de negócios que começou 
em Poté e Malacacheta, onde 
foram abertas as primeiras uni-
dades da marca que, depois 
espalhou-se em forma de rede 
para Teófilo Otoni — onde hoje 
há quatro unidades —, sendo 
a primeira a que é localizada à 
BR-116, a mais conhecida, e ou-
tras três: no Bairro São Jacinto, 
na Praça Germânica e no Bairro 
Marajoara.

Com um rigoroso controle 

da qualidade dos seus com-
bustíveis, o Posto Tropical foi 
um dos primeiros da região a 
oferecer o teste da qualidade 
ali diante dos clientes. Com o 
slogan “Nossa energia é você!” 
o Posto Tropical inaugurou um 
novo conceito de gestão e inte-
ração com o público que faz da 
empresa única e em constante 
evolução.

POSTO TROPICAL
BR-116 

Av. Alfredo Sá, 2332) | 
Telefone: 33 3522 2531
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Algumas das categorias 
mais disputadas do Prêmio 
Philadelphia são, sem som-
bra de dúvidas, as ligadas à 
moda. E um segmento que 
está em franca ascensão 
é o de “Moda Masculina”, 
já que, atualmente, os ho-
mens, antes tão sisudos e 
despojados, estão muito 
mais preocupados com a 
aparência, com a composi-
ção dos seus looks e com a 
necessidade de estarem an-
tenados com as novas ten-
dências.

Em 2014 quem levou, 
pela terceira vez, o Prêmio 
Philadelphia na categoria 
‘Moda Masculina’ foi a loja 
Roupa Nova, uma empresa 
arrojada, moderna, com-
pleta, e que tem um atendi-
mento que vem ao encontro 
dos anseios dos seus clien-

Roupa Nova se destaca como a principal 
loja de “Moda Masculina”

A comenda do Prêmio Philadelphia da Roupa Nova foi entregue pelo 
missionário Elias Félix Filho e pela Miss Vanessa Carvalho

tes. Este ano, mais uma vez, 
vale ressaltar que a emoção 
é dupla, já que a Roupa Nova, 
que é do mesmo grupo da lo-
ja Blue Jeans, venceram jun-
tas o Prêmio Philadelphia. A 
Blue Jeans levou o prêmio da 
categoria “Moda Jeans”.

Para a diretoria da Rou-
pa Nova, a vitória no Prêmio 
Philadelphia é o resultado 

dos esforços e dos inves-
timentos em pesquisa de 
mercado, do atendimento 
diferenciado, da obsessão 
pela excelência e da alegria 
por poder vestir pessoas.

Ao receber mais uma 
vez o Prêmio Philadelphia, 
a Roupa Nova se consolida 
na preferência do público 
e se estabelece como uma 
empresa que, mais do que 
vender, promove parcerias 
e se coloca na condição de 
um point do bom gosto e 
do estilo para quem sabe 
que a roupa diz muito so-
bre quem a veste, já que, 
como diz os especialistas, 
imagem é tudo, e, melhor 
ainda, de Roupa Nova.

ROUPA NOVA
Av. Getúlio Vargas, 959, 

Centro
 Telefone: 33 3522 2585

Alegria em dobro: vitória no Prêmio Philadelphia tanto da Roupa Nova 
quanto da Blue Jeans, do mesmo grupo empresarial

SICOOB CREDIVALE é, mais uma 
vez, a melhor ‘cooperativa de crédito’

Fundada há 26 anos co-
mo mais uma alternativa para 
alavancar o desenvolvimento 
rural, a então CREDIVADE foi 
encarada no início apenas 
como uma aposta. No início 
muita gente duvidou daque-
le projeto, e acreditou ainda 
menos depois do confisco 
promovido pelo ex-presiden-
te Collor, que arruinou o sis-
tema bancário brasileiro em 
1991.

Mas a CREDIVALE tinha 
um importante diferencial. A 
CREDIVALE tinha à sua fren-
te o empreendedor Antônio 
Costa Galvão, um homem 
que não se daria por vencido, 
apesar de todos os reveses. E 
foi exatamente a sua lideran-
ça que levou a CREDIVALE pa-
ra frente. A cooperativa con-
tinuou avançando. Chegou 
a se tornar ao final dos anos 
noventa “O Elo do Desenvol-
vimento Regional” e nos anos 
2000, ao passar a incorporar 

A comenda do Sicoob Credivale foi entregue in loco pelo produtor David 
Ribeiro Jr. (dir) ao diretor financeiro Paulo Peçanha, ao presidente Antônio 
Galvão e ao diretor administrativo Reyder cunha Mello

o Sistema SICOOB, tornou-se 
SICOOB CREDIVALE.

Ao longo desse período o 
SICOOB CREDIVALE expandiu-
se para outras praças, incor-
porou agências de outras coo-
perativas, e hoje está presente 
em 22 municípios destacando-
se como uma das doze maiores 
cooperativas de crédito de Mi-
nas Gerais.

Outra importante mudan-

ça — para melhor — é que há 
algum tempo o SICOOB CRE-
DIVALE é uma cooperativa de 
livre admissão, o que signifi-
ca que, atualmente, além de 
produtores rurais, que era o 
seu foco inicial, pessoas físi-
cas, lojistas, profissionais li-
berais e todos os segmentos 
empresariais podem se as-
sociar ao SICOOB CREDIVALE 
que, neste ano, teve núme-
ros ainda mais animadores 
em relação à sua presença no 
mercado quando comparado 
com o ano passado.

SICOOB CREDIVALE
Rua Antônio Alves 

Benjamin, 241, Centro | 
Telefone: 33 3529 4800  |  

sicoobcredivale@sicoobcredi-
vale.com.br

www.sicoobcredivale.com.br

Sede da matriz do Sicoob Credivale em prédio próprio na 
 cidade de Teófilo Otoni

SM Vídeo Produções recebe Prêmio Philadelphia 
na categoria “Produtora de Vídeo” do ano

A SM Vídeo Produções é 
mais uma empresa cuja história 
se confunde com o histórico e 
com a biografia do seu funda-
dor — no caso, o jovem empre-
sário Sérgio Martins, que co-
meçou a vida profissional como 
cinegrafista da TV Imigrantes 
nos anos noventa. Já naquela 
época Sérgio se destacava pela 
sua criatividade, visão inovado-
ra e pela forma como conseguia 
exprimir emoção ao captar ima-
gens. O talento do jovem prodí-
gio não passou despercebido e 
ele foi convidado a trabalhar na 
TV Grandes Minas, afiliada da 
TV Globo para a Região Norte/
Nordeste do Estado. Ali, ao ser 
treinado no padrão Globo de 
qualidade, Sérgio Martins, até 
então um autodidata, profissio-
nalizou-se de fato. Com o seu 

Sérgio Martins e a esposa Mara com o produtor David Ribeiro Jr., durante a 
festa de outorga do Prêmio Philhadelphia

talento altamente reconhecido, 
foi questão de tempo até come-
çar a ser convidado para filmar 
e cobrir eventos particulares, de 
onde surgiu a ideia de criar a sua 
própria produtora, a SM Vídeo 
Produções.

À medida que a empresa 
começou a crescer, Sérgio aban-
donou a carreira de repórter-ci-
negrafista e passou a dedicar-se 
inteiramente à sua produtora, 

criando anúncios para rádio, 
documentários institucionais 
para empresas, prefeituras e 
entidades, além de se destacar 
como uma das mais requisita-
das empresas para cobrir ani-
versários, casamentos e outros 
eventos.

Inquieto, Sérgio não se 
contentou apenas com o que 
tinha e foi buscar mais. Hoje a 
empresa, que é dirigida em par-
ceria com a esposa Mara, conta 
com mais cinco funcionários, 
os mais modernos equipamen-
tos para captação e edição de 
imagens em Full HD (Altíssima 
Definição), além de equipe pa-
ra cobertura fotográfica e uma 
aquisição recente: um moder-
no Painel de LED para mídia 
visual localizado num dos me-
lhores pontos da cidade, na 
esquina das ruas Visconde do 
Rio Branco com Epaminondas 
Ottoni.

SM VÍDEO PRODUÇÕES
Rua Epaminondas Ottoni, 677 
– Conj. 301, Centro | Telefo-

ne: 33 3521 5030
www.smvideo.com.br

Sérgio Martins e a esposa Mara entre o produtor David Ribeiro Jr., o presidente da ACETO, Ricardo 
Bastos, e a Miss Teófilo Otoni, Vanessa Carvalho
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‘Teto Imobiliária continua a melhor e mais 
lembrada’, diz pesquisa do Prêmio Philadelphia

Mais uma vez a empresa 
Teto Imobiliária foi homena-
geada pela coordenação do 
Prêmio Philadelphia como a 
mais lembrada, a mais reco-
nhecida e a mais completa 
imobiliária de Teófilo Otoni. 
Com uma carteira de clien-
tes que é a maior da cidade 
e região, a empresa vem se 
consolidando ano após ano 
pela sua forma arrojada de 
se gerir e de se impor num 
segmento tão concorrido.

Ao fazer uso da palavra 
no momento em que recebia 
a sua comenda ao lado da 
esposa, o empresário Laer-
te, sócio-proprietário da Teto 
Imobiliária, comentou que o 
dia 11 de setembro é um dia 
que não é muito querido pela 
comunidade internacional, já 
que foi nesta data, em 2001, 
que ocorreram os ataques às 
torres gêmeas do World Tra-
de Center, em Nova Iorque. 
Mas foi em 11 de setembro, 
também, que Laerte come-
çou a trabalhar na Teto, e de 

Laerte e a esposa Marinez com a comenda do Prêmio Philadelphia entre o 
produtor David Ribeiro Jr., o prefeito de Itambacuri, Vicente Guedes, e a Miss 
Vanessa Carvalho

lá para cá nunca mais parou.
Atualmente a Teto conta 

com uma complexa, moderna 
e muito bem estruturada sede 
própria, completamente infor-
matizada, e com uma equipe 
de colaboradores muito bem 
treinada para oferecer o me-
lhor atendimento, consultoria 
e prestação de serviços aos 
seus clientes. “Hoje, inclusive”, 
disse Laerte, “temos um siste-
ma de gestão altamente trans-
parente, o que oferece maior 
confiança para os locadores 

dos imóveis que administra-
mos e aos respectivos loca-
tários. Já nem precisamos 
mais usar dinheiro em espé-
cie na imobiliária. Todos os 
pagamentos são feitos atra-
vés de boletos ou cartão de 
crédito e repassado para os 
locadores via transferência 
bancária, além de vários ou-
tros confortos e diferenciais 
que apresentamos”, explicou 
Laerte ao comentar a com-
plexidade gerencial da TETO 
IMOBILIÁRIA.

TETO IMOBILIÁRIA
Rua Engenheiro Antunes, 

85, Centro | 
Telefone: 33 3521 2914  

contato@tetoimobiliaria.com.br
www.tetoimobiliaria.com.br

Prêmio Philadelphia destaca índice de satisfação 
da Viação Vale do Mucury em Teófilo Otoni
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Laerte e sua esposa comemoram junto a alguns dos colaboradores da 
empresa mais um Prêmio Philadelphia para a sua coleção

O empresário Rômulo Maciel recebeu a sua comenda das mãos da Miss 
Teófilo Otoni, Vanessa Carvalho, ao lado do produtor David Ribeiro Jr., e do 
vereador Northon Neiva

A Viação Vale do Mucury 
é uma empresa que há mui-
to tempo já faz parte ativa da 
história e da vida do povo de 
Teófilo Otoni. Este ano, mais 
uma vez, ela foi destacada pela 
coordenação do Prêmio Phila-
delphia. O empresário Rômulo 
Maciel, diretor-executivo da 
empresa, comemorou os nú-
meros aferidos na pesquisa da 
Santhar/Empecom porque de-
monstraram que, mesmo num 
segmento tão complexo como 
é o caso do transporte público, 
o índice médio de satisfação 
da Viação Vale do Mucury é 
aproximadamente 20% maior 
do que a média nacional do 
segmento, quando compara-
do com os números do próprio 
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca aplicada (IPEA).

Ao receber a sua comen-
da, o empresário Rômulo Ma-
ciel destacou o fato de que a 
Viação Vale do Mucury é uma 
empresa que contribui ativa-
mente para o progresso da 
cidade, gerando cerca de 250 

empregos diretos, sendo uma 
das maiores pagadoras de tribu-
tos, e apoiando de forma incisi-
va todas as grandes iniciativas 
sociais de Teófilo Otoni, inclusi-
ve disponibilizando transporte 
gratuito e específico para defi-
cientes e portadores de necessi-
dades especiais.

“No início era para ser ape-
nas um negócio”, esclareceu Rô-
mulo, que continuou: “mas em 
seguida tanto o meu pai quanto 

a nossa família nos apaixona-
mos tanto por Teófilo Otoni 
que hoje nós moramos aqui, 
nós vivemos aqui, e aqui te-
mos construído nossas vidas 
e temos nos inserido no dia a 
dia da sociedade oferecendo 
a nossa contribuição para o 
crescimento e para o desen-
volvimento de Teófilo Otoni e 
região”. Hoje a Viação Vale do 
Mucury tem o maior número 
de veículos novos proporcional 
ao tamanho da frota, e assim 
demonstra todo o seu respeito 
para com o passageiro e para 
com a comunidade em geral.

VIAÇÃO VALE DO MCURY
Praça Antônio Carlos – Es-
tação Rodoviária, Centro | 

Telefone: 33 3521 2800

A Viação Vale do Mucury disponibiliza ônibus novos, modernos, e adaptados 
para o transporte de deficientes e portadores de necessidades especiais

Vidraçaria Guanabara volta a ser 
destacada pelo Prêmio Philadelphia como 

a melhor do seu segmento

Outra empresa que vol-
tou a ser destacada neste 
ano pelo Prêmio Philadel-
phia foi a Vidraçaria Guana-
bara, uma das mais queridas, 
das mais admiradas e das 
mais respeitadas vidraçarias 
de Teófilo Otoni e região.

Com um moderno e 

O empresário Renato recebe o Prêmio Philadelphia entre o produtor David 
Ribeiro Jr., o sec. mun. de Governo, Clélio Gosling, e a Miss Vanessa Carvalho

inovador sistema personali-
zado de gestão, a Vidraçaria 
Guanabara tem se destacado 
porque toda a simpatia do 
seu proprietário Renato aca-
ba por contagiar a sua equipe 
de colaboradores, que traba-
lha com muita eficiência, com 
muita vontade de agradar, e 

O empresário Renato divide a sua comenda com a sua equipe de colaboradores, 
que, segundo ele, são os responsáveis pela vitória no Prêmio Philadelphia

com uma quase obsessiva 
busca por otimizar todos os 
dias os seus produtos e ser-
viços, sempre buscando a 
excelência no atendimento e 
em tudo o que diz respeito à 
empresa.

Essa forma diferente de 
se inserir no mercado aca-
bou por tornar a Vidraçaria 
Guanabara uma das favori-
tas não apenas do grande 
público, que é quem vota na 
pesquisa de opinião promo-
vida pelo Prêmio Philadel-
phia, mas também por parte 
dos engenheiros, mestres 
de obras e construtores em 
geral, que sabem que, em 
se tratando de vidros, não 
há outra empresa que ofe-
reça a qualidade, o preço e 
o atendimento — tudo isso 
combinado — da Vidraçaria 
Guanabara.

Ao receber o Prêmio Phi-
ladelphia durante a noite de 
gala do evento, o empresário 
Renato comemorou mais uma 
comenda para a sua coleção 
— esta é a quarta vez que ele 
recebe o Prêmio — e disse 
que, junto com a sua equipe, 
continuará a trabalhar para 
ser merecedor de outras ho-
menagens e desta boa rela-
ção com o seu público.

VIDRAÇARIA GUANABARA
Rua Francisco Sá, 188, Cen-

tro – Teófilo Otoni 
Telefone: 33 3521 4595
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UNIPAC, a maior Universidade de todo o Nordeste 
Mineiro, é destacada pelo Prêmio Philadelphia

A Universidade UNIPAC é uma 
daquelas empresas que nasceu pa-
ra brilhar. Resultado do sonho do 
seu idealizador em Teófilo Otoni, 
o então jovem advogado e em-
preendedor Neilando Pimenta, a 
UNIPAC, que já era uma instituição 
reconhecida há muitos anos na ci-
dade de Barbacena, chegou por 
aqui em 2002 com a proposta de 
oferecer cursos na área de Normal 
Superior, que, naquele momento, 
era uma exigência do Ministério da 
Educação para todos os professo-
res do Brasil. Mas, com uma visão 
de negócios acurada e uma capaci-
dade de prever um filão, Neilando 
Pimenta, à época, percebeu que a 
UNIPAC poderia ser muito mais do 
que uma escola para professores. 
Assim, ele foi em busca de autori-
zação para oferecer novos cursos à 
comunidade, e, aos poucos, a insti-
tuição começou a crescer, chegan-
do ao ponto de estar localizada em 
quatro núcleos distintos.

Foi então que Neilando Pi-
menta idealizou a aquisição de 
um enorme terreno no Bairro Olga 
Corrêa onde construiu a sede pró-
pria da UNIPAC de Teófilo Otoni, 

Ao receber o Prêmio Philadelphia, o atual gestor da UNIPAC, Marcos Ganem, ao lado da supervisora Bereni, 
comenta alguns importantes diferenciais da instituição

Parte do complexo campus da UNIPAC de Teófilo Otoni

que consagrou-se definitivamente 
como a maior da cidade e de toda 
a região do Nordeste Mineiro. Hoje 
são mais de 23 cursos de Graduação 
e Pós-Graduação para uma rede de 
aproximadamente 4.000 alunos 
que fazem da UNIPAC uma verda-
deira referência da polarização do 
Ensino Superior em Teófilo Otoni e 
região.

Ao receber a comenda do Prê-
mio o seu atual gestor, o advogado 
Marcos Ganem, enfatizou que to-
dos os cursos da UNIPAC são reco-
nhecidos pelo Ministério da Educa-
ção e obtiveram uma Nota Média 
de 4 no último Exame de Avaliação 

de Cursos. Assim a UNIPAC vai se 
consolidando de forma plena e 
definitiva como a maior institui-
ção de Ensino Superior do Nor-
deste Mineiro.

UNIPAC
Rua Engenheiro Celso Murta, 

600, Centro | Telefone: 33 3523 
6170

www.unipacto.com.br
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Prefeito Getúlio Neiva e o vice Dr. Ilter 
são homenageados no Prêmio Philadelphia

A coordenação do Prê-
mio Philadelphia prestou 
uma justa e merecida home-
nagem ao prefeito Getúlio 
Neiva (PMDB) e ao seu vice, 
Dr. Ilter Volmer Martins (PS-
DB), em reconhecimento aos 
avanços e aos muitos proje-
tos empreendidos pela atual 
Administração Municipal.

De acordo com o co-
ordenador do evento, o 
produtor David Ribeiro Jr., 
a pesquisa realizada pela 
Santhar/Empecom identifi-
cou uma satisfatória apro-
vação da Administração 
Municipal, de maneira que 
tanto o prefeito quanto o 
seu vice fizeram jus à ho-
menagem.

Como não conseguiu 
chegar a tempo da capital 

O prefeito Getúlio Neiva e o vice Dr. Ilter foram homenageados na edição 
2014 do Prêmio Philadelphia

mineira, onde pleiteava im-
portantes convênios para 
o Município, o prefeito Ge-
túlio Neiva não pôde estar 
presente à solenidade onde 
receberia o quarto Prêmio 
Philadelphia da sua carrei-
ra política. Já o Dr. Ilter, que 
deveria representar o Poder 
Executivo, como médico que 
é, acabou sendo chamado às 

pressas para atender a um 
paciente em outro muni-
cípio da região no último 
momento. Assim, ambos 
foram representados pe-
lo secretário municipal de 
Governo, Clélio Gosling, o 
Pelé.

Ao fazer uso da pa-
lavra Pelé agradeceu a 
homenagem ao prefeito 
e ao vice, trouxe o abra-
ço de ambos aos parti-
cipantes da solenidade, 
e enumerou alguns dos 
muitos avanços já obtidos 
na atual gestão visando 
tornar Teófilo Otoni uma 
cidade verdadeiramente 
próspera e desenvolvida. 
Em especial ele destacou 
o pagamento de mais de 
R$ 60 milhões de dívidas 
herdades e investimentos 
em infraestrutura e mobi-
lidade urbana.

Av. Luiz Boali, 230, Centro  
Telefone: 33 3529 2200
www.teofilootoni.mig.gov.br

O sec. mun. de Governo, Pelé (ao centro com a comenda nas mãos) foi quem 
representou aos homenageados
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Edson Soares é ovacionado pelo público presente 
à solenidade de outorga do Prêmio Philadelphia

Um dos nomes mais 
aplaudidos durante a soleni-
dade de gala para a outorga 
do Prêmio Philadelphia foi, 
sem sombra de dúvidas, o 
do ex-prefeito e ex-deputado 
federal Edson Soares. Dota-
do de um carisma ímpar e 
de uma presença de espírito 
sem precedentes em nossa 
recente história política, So-
ares compareceu ao evento 
para receber o seu terceiro 
Prêmio Philadelphia — antes 
ele já havia sido homenagea-
do em 2009 e 2010 em reco-
nhecimento ao seu histórico 
de vida pública.

Nas duas vezes em que 

Edson Soares recebeu o Prêmio Philadelphia das mãos da sua sobrinha, a 
Miss Teófilo Otoni Vanessa Carvalho

foi homenageado antes Soa-
res não pôde estar presente, 
tendo sido representado pe-
lo seu filho Guilherme. Desta 
vez, atendendo ao convite do 

produtor David Ribeiro Jr., o 
ex-prefeito compareceu e, 
mais do que isso, acabou se 
revelando uma das grandes 
atrações da noite, sendo 
abraçado, cumprimentado 
e chegou a ser ovacionado 
quando foi convidado para 
compor a Mesa Diretora dos 
trabalhos.

Embora seja de conheci-
mento público que pretende 
disputar uma vaga na Câma-
ra dos Deputados neste ano, 
Edson não quis falar sobre 
política partidária. Ao fazer 
uso da palavra apenas agra-
deceu a todas as manifesta-
ções de carinho, a amizade 
sincera demonstrada por an-
tigos e novos companheiros, 
e se colocou à disposição da 
comunidade, referindo-se a 
si mesmo como um servidor 
disposto a contribuir com es-
ta gente que ama e com esta 
terra que tanto admira.

facebook.com/
edsongoncalvessoares

Edson Soares comemora a homenagem ao lado de amigos presentes ao 
Prêmio Philadelphia
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Deputado Federal Fabinho Ramalho volta 
a ser homenageado no Prêmio Philadelphia

O deputado federal 
Fábio Augusto Rama-
lho dos Santos (PV), ou 
simplesmente Fabinho 
Ramalho, ou Fabinho Li-
derança, como é mais 
conhecido pelo povo do 
Nordeste Mineiro, voltou 
a ser homenageado pelo 
Prêmio Philadelphia na 
noite de gala para a en-
trega da comenda.

Infelizmente, por es-
tar participando de uma 
missão do Congresso Na-
cional na Europa, onde 
buscava estimular e in-
centivar novas parcerias 
para o empresariado bra-
sileiro, o deputado não 
pôde estar presente, mas 
foi representado pelo seu 

O deputado federal Fabinho Ramalho 
foi mais uma vez homenageado com 
o Prêmio Philadelphia

assessor, o comunicador 
Lula Guedes, apresentador 
do Programa ‘De Olho Na 
Cidade’ da TV Imigrantes.

Falando em nome de 
Fabinho, Lula Guedes trou-
xe o abraço do deputado a 

todos os presentes e dis-
se que o parlamentar é, 
reconhecidamente, um 
dos que mais estimula o 
progresso e o desenvol-
vimento regional. “Fabi-
nho”, disse Lula, “tem se 
destacado pela sua preo-
cupação com a nossa gen-
te, e tem buscado apoiar 
a todas as administrações 
municipais. Basta verifi-
car o grande volume de 
emendas parlamentares 
que destinou para a saú-
de da nossa região, além 
de estar diuturnamente 
empenhado em ajudar o 
Nordeste Mineiro a ter os 
mesmos incentivos da re-
gião rica de Minas.

Embora não tenha 
podido estar presente, 
Fabinho agradeceu mais 
uma comenda do Prêmio 
Philadelphia e se colocou 
à disposição do povo de 
Teófilo Otoni e região.

Praça dos Três Poderes - 
Câmara dos Deputados, 
Gabinete: 374 - Anexo: 

III, CEP: 70160-900 - 
Brasília – DF | 

(61) 3215-5374
facebook.com/fabio.

ramalhoEle foi representado pelo amigo Lula Guedes, que recebeu a comenda das 
mãos da Miss Teófilo Otoni, Vanessa Carvalho
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Vereador Gilson Dentista é homenageado 
por sua história de vida e de superação

O vereador Dr. Gilson 
Ferreira Gonçalves, o popu-
lar Gilson Dentista, foi mais 
uma vez homenageado pela 
coordenação do Prêmio Phi-
ladelphia, desta vez pelo seu 
histórico de vida tão marcan-
te e cheio de episódios de su-
peração. Em abril de 2013 O 
REPÓRTER NOTÍCIAS já havia 
publicado uma página onde 
contava a história da vida do 
vereador desde o seu nasci-
mento, a perda precoce do 
pai ainda na infância, e tudo 
o que se sucedeu a esse fato.

Conforme bem lembrou 
o vereador ao receber mais 
uma homenagem do Prê-
mio Philadelphia, sua paixão 
pela Odontologia surgiu ao 

ingressar na Escola de Saúde 
do Exército no Rio de Janeiro, 
onde prestou o serviço militar. 
Já naquela ocasião Gilson se 
encantou com a profissão, mas 
não tinha condições de pagar 
a faculdade. Formou-se então 
como protético e exerceu a 
profissão até ser aprovado, em 
2008, no vestibular para Odon-
tologia da UNIG de Itaperuna.

De lá para cá Gilson en-
trou num ritmo frenético pa-
ra poder atender à demanda 
do curso em outro Estado, 
e, ao mesmo tempo, para 
exercer a sua profissão de 
protético e a sua função pú-
blica como vereador. Houve 
ocasiões em que Gilson che-
gou a viajar os quase 500 km 

de Itaperuna a Teófilo Otoni 
para assistir a uma reunião 
da Câmara Municipal e em 
seguida voltar a viajar à noi-
te para fazer provas no dia 
seguinte. E foi assim que 
ele, com o apoio da família, 
conseguiu chegar ao final do 
curso formando-se com lou-
vor e se destacando como 
um dos primeiros da turma. 
Eis, pois, a razão pela qual o 
Comitê Organizador do Prê-
mio Philadelphia o homena-
geou pelo seu histórico de 
superação. Parabéns!

Praça Tiradentes, 170, 
Centro

Telefone: 33 3536 4002
facebook.com/gilsom.san

O vereador Gilson Dentista e a esposa Dra. Carla, a quem ele chamou de sua base, que receberam o Prêmio das 
mãos do produtor David Ribeiro Jr.
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Léo Burguês, presidente da Câmara Municipal 
de BH, foi homenageado em Teófilo Otoni

O jovem vereador Léo Burguês, que foi homenageado com o Prêmio Philadelphia. Na ocasião ele foi representado 
pelo seu amigo Edson Soares

O vereador Leonardo 
Silveira de Castro Pires, o 
Léo Burguês (PSDB), que é 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Belo Horizonte, 
foi um dos homenageados 
do Prêmio Philadelphia 
2014.

Léo Burguês, como o 
nome sugere (Castro Pires), 
é filho e neto de teofiloto-
nenses, e tem uma admira-
ção muito grande pelo povo 
de nossa cidade. Sua famí-
lia está repleta de nomes 
da galeria ilustre dos nos-
sos cidadãos, principalmen-
te com inúmeros serviços 
prestados à Saúde do Mu-
nicípio, com especial des-
taque ao Hospital Santa Ro-
sália. Seu avô foi, também, 
deputado estadual por qua-
tro mandatos e presidente 

da Assembleia Legislativa.
Léo Burguês iniciou sua 

atuação política no movi-
mento estudantil, tendo par-
ticipado de grêmios escola-
res e do Diretório Acadêmico 
de Direito da PUC-Minas, e 
também teve forte atuação 
no cenário cultural e espor-
tivo da capital mineira.

Em 1998 filiou-se ao PS-
DB e, em 2000, foi eleito pela 
primeira vez vereador em Be-
lo Horizonte. No mesmo par-
tido, chegou à presidência do 
Diretório Municipal. De 2005 
a 2008 ocupou o cargo de As-
sessor Especial do então go-
vernador Aécio Neves.  Em 1º 
de janeiro de 2009 assumiu 
seu segundo mandato como 
vereador e, naquela legisla-
tura, foi eleito presidente da 
Casa Parlamentar para o bi-

ênio 2011/2012. Em 2013 
reelegeu-se presidente do 
Legislativo Municipal por 
mais dois anos.

Embora tenha confir-
mado presença à solenida-
de de entrega do Prêmio 
Philadelphia, em função do 
atraso no seu voo vindo da 
França, acabou não conse-
guindo fazer a ponte para 
chegar a tempo em Teófilo 
Otoni. Ele foi representado 
pelo amigo Edson soares, 
que trouxe o seu abraço e o 
seu carinho ao povo de Te-
ófilo Otoni.

Av. dos Andradas, 3.100, 
Sala A-106, Santa Efigê-

nia, Belo Horizonte – MG 
|Telefone: 31 3555 1101     |    
leoburguesdecastro@cmbh.

mg.gov.br
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Deputado Estadual Neilando Pimenta é 
homenageado por atuação parlamentar 
histórica e por conquistas regionais

O deputado estadual 
Neilando Pimenta (PP) teve 
a sua atuação parlamentar 
destacada pelo Prêmio Phi-
ladelphia, cujo Comitê Orga-
nizador o reconheceu como 
um dos deputados que mais 
trabalhou pelo progresso na 
história política desta região.

É do deputado Neilan-
do Pimenta, por exemplo, o 
requerimento que resultou 
na instalação do Hospital Re-
gional de Teófilo Otoni, cujas 
obras estão em ritmo acele-
rado, e que vai mudar de for-
ma muito positiva, e tal qual 
nunca visto antes, a situação 
da saúde em nossa cidade e 
região.

Além do hospital, Neilan-

de Teófilo Otoni, e deverá 
ser dotado de uma enorme 
estrutura e capacidade téc-
nica para receber voos de 
grande porte, de forma a 
atender a toda a região do 
Vale do Mucuri.

Por estas e por mui-
tas outras razões que tem 
a ver com o trabalho do 
deputado, sua atuação foi 
parabenizada, destacada e 
homenageada com o Prê-
mio Philadelphia.

facebook.com/neilando.
pimenta

www.neilandopimenta.
blogspot.com

O deputado estadual Neilando 
Pimenta, em reconhecimento à 
sua grande e histórica atuação 

parlamentar, foi homenageado com 
o Prêmio Philadelphia 2014

do Pimenta tinha outros dois 
importantes compromissos 
que foram assumidos ainda 
durante a campanha de 2010, 
e que têm sido respeitados por 
sua equipe: o de instalar em 
Teófilo Otoni um estádio mu-
nicipal, e em alguma cidade da 
região um aeroporto regional. 
O estádio já tem o seu proje-
to arquitetônico aprovado, só 
faltando definir o local onde 
será construído para fechar o 
projeto com as adequações 
necessárias. Já o aeroporto, 
para o qual também tem tra-
balhado muito, deverá ser 
construído na vizinha cida-
de de Itambacuri, a 30 km 

O deputado foi representado na solenidade pelo amigo Vicente Guedes, 
prefeito da vizinha cidade de Itambacuri

Northon Neiva é o vereador destaque do ano 2013

O vereador Northon Nei-
va Diamantino, que é presi-
dente da Câmara Municipal 
e do diretório local do PMDB, 
foi homenageado como o 
‘vereador destaque’ do ano 
2013 em Teófilo Otoni com 
base na pesquisa promovida 
para a realização do Prêmio 
Philadelphia.

Northon é um daqueles 
políticos cuja vida quase que 
se destaca pela constante 
quebra de paradigmas. Ainda 
muito jovem, nos anos oiten-
ta, ajudou a fundar e tornou-
se o presidente da Associa-
ção de Moradores do Bairro 
Castro Pires, onde morava, e 
onde teve a oportunidade de 

desenvolver um vasto traba-
lho social em defesa daquela 
comunidade.

Em 1988 Northon foi can-
didato a vereador pela pri-
meira vez e, embora tenha 
obtido uma boa votação, não 
conseguiu ser eleito, ficando 
apenas na suplência. Mas ele 
nunca desanimou. Continuou 
a trabalhar pela comunidade 
e seguiu adiante com a sua 
vida. Em 1992 foi candidato 
mais uma vez. Desta vez rece-
beu uma expressiva votação, 
foi eleito, e desde então vem 
se destacando como um dos 
vereadores que mais se iden-
tifica com a população. Foi 
o único vereador da recente 

história política do Município 
que conseguiu se reeleger pa-
ra o Legislativo, mesmo ocu-
pando a Presidência da Casa 
no ano das eleições. Também 
foi responsável, como presi-
dente, por modernizar a Câ-
mara, ampliar os gabinetes, 
instalar o primeiro painel ele-
trônico de votações e criar a 
Página do Legislativo na Inter-
net. Por estas e tantas outras 
razões é que Northon Neiva 
foi o vereador mais lembrado 
pela população na pesquisa 
do Prêmio Philadelphia.

Praça Tiradentes, 170, 
Gabinete 01, Centro 

Telefone: 33 3536 4001

O vereador destaque de 2013, Northon Neiva, entre o produtor David Ribeiro Jr. e a 
Miss Teófilo Otoni Vanessa Carvalho
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Miss Teófilo Otoni, Vanessa Carvalho, é 
homenageada com o Prêmio Philadelphia

Teófilo Otoni sempre foi 
uma referência de beleza re-
gional. Quem não se lembra, 
por exemplo, de quando Vera 
Laure ganhou o concurso como 
Rainha do Centenário da colo-
nização germânica em Teófilo 
Otoni? E de lá para cá quantos 
outros concursos de beleza 
não foram promovidos pelos 
clubes, empresas, sindicatos e 
outras entidades?! Assim, Teó-
filo Otoni sempre se destacou 
no circuito regional e mineiro 
da beleza.

A nossa mais nova repre-
sentante deste circuito é a be-
la jovem Vanessa Carvalho, a 
Miss Teófilo Otoni 2013, que 
se destacou por ser a primeira 
miss da cidade depois de onze 
anos sem que tivéssemos uma 
representante num concurso 
de miss. Desde que foi escolhi-
da Vanessa tem brilhado e se 
destacado na cidade ao parti-
cipar de inúmeros eventos, e 
também na região e no Estado 
como um todo, levando a be-
leza da mulher teofilotonense 
para outras tantas localidades.

Por se destacar de forma 
tão positiva, e por conquistar 
com a sua simpatia a toda a 
comunidade teofilotonense, 
Vanessa foi uma das indicadas 
para ser homenageada pelo 
Comitê Organizador do Prêmio 
Philadelphia. Ao fazer uso da 
palavra ela se mostrou versá-
til e desenvolvida, quebrando 
estereótipos e mostrando que 
a mulher moderna consegue 
associar, sim, beleza e inteli-
gência. Ao agradecer a home-

nagem, Vanessa, que fez parte 
da solenidade auxiliando a en-
trega das comendas, comentou 
que se sente muito orgulhosa da 
condição de miss da sua cidade, 
da homenagem recebida, e lem-

brou a todas as presentes que 
a beleza da mulher deve ser 
avaliada pelas curvas... mas do 
seu sorriso.

facebook.com/
vanessacarvalho

A Miss Teófilo Otoni, Vanessa Carvalho, exibe orgulhosa, ao lado da mãe, a 
sua comenda do Prêmio Philadelphia 2014
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