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Paulo Durante 
Editor

POVO QUE
FAZ HISTÓRIA

Caipira, da roça, jeca... Ô coisa boa que é ter os pés fincados no solo 
de um estado que possui raízes tão fortes, de um povo que se or-
gulha da sua simplicidade e da sua rusticidade, que respeita seus 
valores culturais e religiosos, que cultiva suas tradições, e que, ainda 
assim, está sempre de cabeça (e portas!) abertas para todas as novi-
dades e movimentos dos novos tempos. Seja nas pequenas cidades 
do interior ou seja nos grandes centros urbanos.

Minas Gerais contamina seus moradores e visitantes com uma aura 
de “vida boa”. A calma, a esperteza e a habilidade de aproveitar mo-
mentos de prosa e vivência com amigos e familiares, juntam-se ao 
gosto pelas coisas das artes, dos relacionamentos e da natureza. 
Conversa que se enleia nas mesas fartas de comidas e de amizades, 
de sentimentos e de causos, de brincadeiras de crianças e da discri-
ção e reserva dos adultos.

Isso tudo corre nas veias dos mineiros! E todas essas qualidades fi-
cam expostas quando se ouve uma música de Milton Nascimento, 
nascido carioca, mas, crescido mineiro. E marcam os sentimentos 
quando se lê um poema da Adélia Prado, criado com delicadeza de 
mãe e engenhosidade de pai. E agitam as nossas convicções polí-
ticas, sociais e econômicas quando se recorda da luta dos incon-
fidentes e do impacto que as fotos de Sebastião Salgado causam.  
E fazem arregalar os olhos de excitação quando se vê um gol da-
quele moleque de 16 anos na seleção brasileira de futebol, ou os 
deixam marejados quando se sente a intensidade da participação 
popular em uma procissão religiosa de Nhá Chica.

A teia de manifestações e sensações, geradas ou assimiladas, envol-
ve, faz refletir e ter certeza de que somos parte disso, inseparáveis, 
indissolúveis.

É só isso tudo!
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Filha de homem branco português 
e mãe escrava, Chica nasceu no 
Serro, e herdou da mãe a condição 
de escrava. Em Diamantina foi al-
forriada por um rico comprador de 
diamantes, e manteve uma relação 
de quinze anos com esse homem. 
Teve treze filhos com ele e todos 
foram batizados como filhos de João 
Fernandes, fato incomum na época. 

O fato de uma escrava ter atingido 
uma posição de destaque na socie-
dade daquela época, alcançando 
inclusive regalias exclusivas das 
senhoras brancas, gerou o mito em 
torno do seu nome. Sua história foi 
revisitada em diversos romances, 
no teatro, no cinema e também na 
televisão. 

Na década de 90 a novela "Xica 
da Silva", exibida pela extinta Rede 
Manchete, fez enorme sucesso, e 
teve Taís Araújo no papel principal. 
Historiadores dizem, porém, que es-
sas representações fogem muito da 
realidade histórica e acabam forman-
do um personagem que não condiz 
completamente com a verdade.

Francisca da Silva de Oliveira 
De Serro 

(1732-1796)

CHICA
DA SILVA
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1  2  3  4  5  6  7

COLUNAS SILÁBICAS

Nas casas em destaque será lido o antigo nome da cidade de Diamantina,  
da época em que Chica da Silva viveu por lá.

1. A atriz Regina, das novelas 
2. Estado brasileiro com menor número 

de municípios e que a capital é  
Boa Vista

3. Maior lustre ou brilho
4. Um empregado nas casas nobres
5. Puxar um elástico
6. Bala de goma
7. Pessoa, animal ou coisa levada como 

amuleto por equipes esportivas,  
tropas, colégios etc.

Use as seguintes sílabas:

AL AR BA 

CAR CE CO 

DO DU ES 

JU JU MA 

MAS MO MOR 

RAI RE RO 

TE TE TI

ESCRAVIDÃO

Minas Gerais foi o estado com 
a maior população negra no 
século XVIII. Isso se deu devido à 
atividade mineradora de regiões 
como Diamantina e Ouro Preto. 
Muitos africanos eram trazidos para 
essas regiões porque conheciam 
o trabalho de mineração feito nas 
suas regiões de origem. 

Vários desses escravos 
conseguiram comprar sua 
liberdade.

Boa parte da arquitetura dessa 
região é herança dos negros, que 
conheciam técnicas e ferramentas 
para trabalhar com a pedra sabão, 
importante matéria-prima nessas 
cidades.
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Joaquim José da Silva Xavier 
De São João del-Rei 

(1746-1792)

Tiradentes foi personagem símbo-
lo da Inconfidência Mineira, conspi-
ração da Capitania de Minas Gerais, 
que visava a separação da Coroa 
Portuguesa. Como a atividade mi-
neradora estava em queda, a coroa 
passou a exigir a Derrama, um meca-
nismo fiscal que garantia o máximo 
da arrecadação anual para os coloni-
zadores. O movimento de libertação 
se iniciou em março de 1789, e teve 
grande repercussão e apoio popular. 

Tiradentes acabou sendo dela-
tado aos portugueses, que o viam 
como um dos líderes, tendo o seu 
esconderijo divulgado pelo coronel 
Joaquim Silvério dos Reis, em troca 
do perdão de suas dívidas.

Todos os inconfidentes ficaram 
presos por cerca de três anos, aguar-
dando julgamento. Alguns foram 
condenados à morte, outros ao exílio. 
Porém, todos receberam clemência 
da rainha Maria I e suas condenações 
foram alteradas para exílio, exceto 
Tiradentes, que foi enforcado, es-
quartejado e teve suas partes espa-
lhadas nos lugares onde fazia seus 
discursos revolucionários.

TIRADENTES
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SIMBIOSE

q S A
M

Para cada número há uma letra correspondente.  
A partir das letras já inseridas e das dicas dadas, preencha o passatempo.  

Comece a colocar as letras pelas sequências mais óbvias, como QU, RR, SS, ÃO, ÕES. 
Será lido um trecho da sentença dada a Tiradentes .

1 ____  2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____ 

11 ____ 12 ____ 13 ____ 14 ____ 15 ____ 16 ____ 17 ____ 18 ____ 19 ____
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Francisca de Paula de Jesus 
De São João del-Rei 

(1810-1895)

NHÁ
CHICA

A beata Nhá Chica era filha e neta 
de escravos, nascida na freguesia 
de Santo Antônio do Rio das Mortes 
Pequeno, atual distrito de São João 
del-Rei. Mas foi em Baependi, sul 
do estado, onde sua obra teve mais 
destaque.

Mulher humilde, era devota de 
Nossa Senhora da Conceição, e 
passou toda a vida se dedicando 
à caridade. Ficou conhecida, ainda 
em vida, como "a mãe dos pobres", 
e passou a ser aclamada pelo povo 
como a Santa de Baependi.

Em 2013, após várias décadas 
de análises e coletas de fatos, um 
possível milagre de cura atribuído 
à beata foi aceito pelo Vaticano, e o 
então Papa Bento XVI autorizou a sua 
beatificação. Desta forma, se tornou a 
primeira leiga e negra brasileira a ser 
declarada beata pela Igreja Católica.

O Santuário de Nossa Senhora 
da Conceição, construído graças a 
30 anos de doações reunidas pela 
beata, passou a ser conhecido como 
Igreja de Nhá Chica e atrai grande 
número de romarias e fiéis.
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PALAVRAS CRUZADAS

Nas casas em destaque será lido o outro mineiro, beatificado em 2015,  
nascido em Três Pontas, sul do estado.

HORIZONTAIS
1. Modesto, sem luxo · O maior país da 

América do Sul
2. O continente da China · Desmo-

ronar, desabar · Descida de um 
paredão, com a ajuda de equipa-
mentos de montanhismo

3. Voltar ao lugar de onde saiu · O Nd 
dos químicos*

4. O mineiro beatificado em 2015 · 
Abreviatura de estéreo

5. Disputar um jogo · Encontrar
6. 100 m²* · Abaixar, descer · Imitar a 

voz do gato
7. Muito pobre · O oposto de novo
8. As iniciais do ator Costner, de “O 

Guarda-Costas” · Amor, em inglês · 
Médica

9. Índice Geral de Preços de Mer-
cado · Desacerto, engano · O ponto 
cardeal oposto ao Sul

10. Fazer sair todo o líquido contido · 
Regar plantas · O fim do... mingau

VERTICAIS
1. Abreviatura de satélite · O ator Chan, 

dos filmes de ação*
2. Material usado como isolante térmi-

co · Um sistema de unidades físicas
3. Fenômeno de ilusão · Polícia Civil
4. Mamífero semelhante ao urso · 

Abreviatura de ilustríssimo
5. (Pop.) Coisa sensacional
6. A letra R · Reexaminar
7. Meio... sujo · Limpar com vassoura
8. Princípio, começo · As iniciais do 

humorista Aragão, dos “Trapalhões”
9. (Fig.) Chance, possibilidade · (Hot) 

Sanduíche de pão com salsicha
10. (Gír.) Indivíduo tolo
11. Calor forte, intenso · Monte de areia 

formado pela ação do vento
12. Ir para fora · Propulsor mecânico
13. Inquérito Policial Militar · Mostrador
14. Normas escritas do Estado · A prin-

cipal artéria do homem
15. Completar · As vogais de ateu
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Vital Brazil foi um importante mé-
dico cientista, imunologista e pesqui-
sador de renome internacional.

Nasceu em Campanha, município 
do sul do estado, que hoje tem pouco 
mais de 16 mil habitantes. Se formou 
em medicina no Rio de Janeiro e cli-
nicou em várias cidades do interior 
de São Paulo.

Trabalhou no combate à peste 
bubônica, à varíola, à febre amarela 
e ao tifo. Além do seu trabalho como 
médico, também criou as primeiras 
escolas do Brasil que alfabetizavam 
crianças de dia e adultos à noite. 
Criou disciplinas destinadas para a 
população do campo, sobre como 
reconhecer e se proteger de animais 
peçonhentos.

Recebeu do governo de São Paulo 
uma fazenda, distante da cidade, 
onde pode estudar e fundar o Ins-
tituto Butantan. Lá desenvolveu o 
soro antiofídico e outros importantes 
trabalhos de pesquisa de medica-
mentos, como contra picadas de 
aranha, o soro antitetânico e para o 
tratamento de picadas de escorpião.

Vital Brazil Mineiro da Campanha 
De Campanha 

(1865-1950)

VITAL
BRAZIL
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CARLOS CHAGAS

Outro importante pesquisador mineiro foi 
Carlos Chagas, biólogo, médico sanitarista 
e bacteriologista.

Iniciou sua carreira no combate à 
malária e também atuou no combate à 
leptospirose e às doenças venéreas.

Foi o primeiro e, até os dias atuais, o 
único cientista na história da medicina 
a descrever o processo de uma doença 
infecciosa: o patógeno, o vetor, os 
hospedeiros, as manifestações clínicas e a 
epidemiologia. Esta ficou conhecida como 
"doença de Chagas".

Nasceu em Oliveira, em 1879, e morreu 
aos 55 anos.

Preencha cada grupo de nove quadrados colocando nos espaços vazios as nove letras  
diferentes inseridas no esquema, de modo que elas não se repitam na mesma linha,  

nem na mesma coluna, nem em cada grupo de nove quadrados.

No destaque será lida uma das profissões de Vital Brazil e Carlos Chagas.

GODOKU
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Antes de se tornar presidente, 
Juscelino se formou em medicina 
pela UFMG, e ingressou na Polícia 
Militar como médico. Foi eleito de-
putado federal em 1934, mas teve o 
mandato cassado com o golpe do 
Estado Novo. Foi nomeado, em 1940, 
prefeito de Belo Horizonte. No final 
do mandato foi eleito para o governo 
de Minas.

Em 1956 assumiu a presidência 
com um discurso desenvolvimen-
tista, e o slogan "50 anos em 5". Foi 
o responsável pela construção da 
nova capital federal, Brasília, como 
parte do antigo projeto de realizar a 
integração do país.

Durante seu mandato o país viveu 
um período de grande desenvol-
vimento econômico, apesar de um 
aumento da dívida pública, da con-
centração de renda e do crescimento 
da inflação.

Sem direito a reeleição, se tornou 
senador por Goiás, mas foi cassado  
pelo golpe militar de 1964.

Morreu em um acidente automo-
bilístico em 1976.

Juscelino Kubitschek de Oliveira 
De Diamantina 

(1902-1976)

JUSCELINO
KUBITSCHEK
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ENCAIXES

Afonso Pena – de Santa Bárbara – 6° presidente, de 1906-1909
Venceslau Brás – de Brazópolis – 9° presidente, de 1914-1918

Delfim Moreira – de Cristina – 10° presidente, de 1918-1919
Artur Bernardes – de Viçosa – 12° presidente, de 1922-1926

Carlos Luz – de Três Corações – 19° presidente, de 8 a 11 de novembro de 1955
Juscelino Kubitschek – de Diamantina – 21° presidente, de 1956-1961

Dilma Roussef – de Belo Horizonte – 36° presidente, de 2011-2016

Até os dias de hoje, sete presidentes do Brasil nasceram em Minas Gerais. 
Encaixe seus nomes nos espaços corretos.

TANCREDO NEVES

Considerado um dos mais importantes políticos 
brasileiros nos anos 70 e 80, lutou pelas "Diretas Já", 
quando era governador de Minas, e seria o primeiro 
presidente eleito após a ditadura. Porém, adoeceu 
gravemente na véspera da posse, vindo a falecer dias 
depois por infecção generalizada.
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João Guimarães Rosa 
De Cordisburgo 

(1908-1967)

GUIMARÃES
ROSA

O contista, diplomata e médico, 
nascido em Cordisburgo, é tido como 
um dos grandes escritores brasileiros. 
A sua obra se destacou pelas inova-
ções de linguagem e pela influência 
de falas populares e regionais, que o 
permitiram criar inúmeros vocábulos, 
a partir de invenções e intervenções.

Seu grande sucesso "Grande Ser-
tão: Veredas", lançado em 1956,  é am-
bientado nos sertões de Minas Gerais 
e Bahia. Gira em torno do jagunço 
Riobaldo, o narrador-protagonista da 
história, que procura respostas para 
questionamentos universais como a 
existência ou não do diabo.

"Pois não sim? Por mim, tantos vi, que 
aprendi. Rincha-Mãe, Sangued’Outro, 
o Muitos-Beiços, o Rasgaem-Baixo, 
Faca-Fria, o Fancho-Bode, um Treci-
ziano, o Azinhavre... o Hermógenes... 
Deles, punhadão. Se eu pudesse es-
quecer tantos nomes..." 

O sucesso dessa obra fez com 
que o autor encabeçasse a lista dos 
três melhores escritores da terceira 
geração do modernismo brasileiro, 
junto com Clarice Lispector e João 
Cabral de Melo Neto.
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ADÉLIA PRADO

ALPHONSUS DE GUIMARAENS

AUTRAN DOURADO

BERNARDO GUIMARÃES

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

CLÁUDIO MANOEL DA COSTA

DARCY RIBEIRO

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO SABINO

MÁRIO PRATA

MURILO MENDES

MURILO RUBIÃO

OTTO LARA RESENDE

PAULA PIMENTA

PAULO MENDES CAMPOS

PEDRO NAVA

ROBERTO DRUMMOND

RUBEM FONSECA

RUY CASTRO

TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA

ZIRALDO

ZUENIR VENTURA

CADÊ?

Vários outros mineiros fizeram e fazem sucesso na literatura. 
Esses são alguns deles. Tente encontrar os nomes sublinhados nas letras embaralhadas.
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Um dos mais importantes nomes 
do espiritismo, Chico Xavier, natural 
de Pedro Leopoldo, foi médium e 
filantropo. Psicografou mais de 450 
livros, o que o tornou o escritor bra-
sileiro de maior sucesso comercial 
da história. Mas, todos os direitos 
autorais dos livros foram cedidos, 
em cartório, para instituições de 
caridade. Na década de 80 já se con-
tavam mais de duas mil instituições 
fundadas, ajudadas ou mantidas com 
esse dinheiro.

Em 1981 e 1982 teve seu nome 
indicado para o Prêmio Nobel da Paz, 
ultrapassando barreiras religiosas e 
sendo reconhecido como o maior 
líder espiritual do Brasil.

O médium faleceu em 2002, aos 
92 anos de idade. Conforme relatos, 
Chico dizia que iria "desencarnar" 
em um dia em que os brasileiros 
estivessem muito felizes, para não 
causar tristeza. Naquele dia o país 
comemorava a conquista do pen-
tacampeonato de futebol. Mais de 
120.000 pessoas compareceram ao 
velório, em Uberaba, cidade em que 
morava.

Francisco Cândido Xavier 
De Pedro Leopoldo 

(1910-2002)

CHICO
XAVIER
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COLUNAS EMBARALHADAS

As colunas da parte de cima, depois de colocadas corretamente  
na parte de baixo, formarão uma frase de Chico Xavier.
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Ator, comediante, cantor e produ-
tor, Grande Otelo foi um importante 
artista, tendo trabalhado no rádio, 
teatro, televisão e cinema. Participou 
de diversos filmes de sucesso, com 
destaque para as comédias das dé-
cadas de 40 e 50. Foi desbravador, 
sendo o primeiro artista negro a ocu-
par espaço de destaque no cinema 
e na televisão brasileira.

Desde a infância em Uberlândia, 
sua cidade natal, já participava de 
manisfestações populares e artís-
ticas. Em busca de novos desafios, 
foi para São Paulo com um grupo 
de teatro.

Apesar do sucesso, sua carreira 
foi marcada por altos e baixos, por 
conta de sua indisciplina e o gosto 
pela bebida, que o fizeram faltar a 
ensaios e apresentações. No final 
de sua carreira recebeu inúmeras 
homenagens e prêmios pelo conjun-
to de sua obra. Morreu em 1993, de 
ataque cardíaco, quando viajava para 
receber uma homenagem no Festival 
de Nantes, na França.

Sebastião Bernardes de Souza Prata 
De Uberlândia 

(1915-1993)

GRANDE
OTELO
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GRIFOGRAMA

Nas casas em destaque serão lidos os nomes de um grande parceiro  
e de seu filme de maior sucesso. 

Cada número corresponde a uma letra.

A. Corporação destinada 
a prevenir crimes

B. Vareta usada no 
churrasco

C. Um dos continentes 

D. Ideia fixa 

E. Uma consequência do 
medo ou do frio

F. Função, ocupação 

G. Faixa usada em cura-
tivos

H. Hortaliça que se come 
com a feijoada

I. Uma raça de cachorros, 
com manchas pretas

J. O ator Ramos, das 
novelas

K. Maluquice 

L. No futebol, jogador da 
defesa

M. Turno extra de trabalho 

N. Calouro, principiante 

O. Mete o nariz em tudo 

P. Anãozinho de fábula 

Q. Eleição
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Nascido em Sete Lagoas, Zaca-
rias, como o comediante ficou co-
nhecido, ganhou notoriedade pelo 
seu trabalho com "Os Trapalhões".

Sua carreira começou em espe-
táculos humorísticos da rádio da sua 
cidade natal, em 1955. No começo 
dos anos 60, em Belo Horizonte, fez 
sua estreia na TV, em um progra-
ma de calouros, que o fez receber 
propostas de outros programas. Na 
Record participou de "A Praça da 
Alegria" e de "Os Insociáveis", consi-
derado o embrião de "Os Trapalhões", 
protagonizado por Renato Aragão, o 
Didi, Manfried Sant'Anna, o Dedé e 
Antônio Carlos, o Mussum. Foi então 
que foi convidado a ser efetivado no 
grupo, sendo o último a completar o 
quarteto, em 1976.

Sua risada, seu jeito infantil e o uso 
da peruca marcaram o personagem.

Morreu em 1990 após complica-
ções por causa de um regime à base 
de remédios, que o fez emagrecer 
cerca de 20 kgs.

"Os Trapalhões" ficaram na ativa 
até 1994, ano da morte do Mussum.

Mauro Faccio Gonçalves 
De Sete Lagoas 

(1934-1990)

ZACARIAS
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DIFERENÇAS

Nessa imagem, da capa do filme "Os Vagabundos Trapalhões", de 1982,  
existem 5 diferenças. Você consegue encontrar todas elas?.
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A atriz e diretora, nascida em Belo 
Horizonte, está em atividade desde 
1959 e já atuou em dezenas de filmes 
e novelas.

Na televisão interpretou papéis  
de destaque em importantes nove-
las, como "Pecado Capital", "Escrava 
Isaura", "Baila Comigo", além de várias 
participações no programa humorís-
tico "Os Trapalhões".

No cinema participou do grande 
sucesso "Lúcio Flávio, o Passageiro 
da Agonia", de 1976, dirigido por 
Hector Babenco, filme que foi con-
siderado um dos mais importantes 
do cinema nacional. "Profissão Mu-
lher" também faz parte de seu rol de 
participações.

Na sua carreira contracenou com 
atores brasileiros de renome, como 
Francisco Cuoco, Regina Duarte, 
Rosamaria Murtinho, Reginaldo Faria, 
Milton Gonçalves, dentre outros.

Em 2004 lançou o livro "Nunca Fui 
Santa", uma autobiografia.

Leyde Chuquer Volla Borelli 
Francisco de Bourbon 

De Belo Horizonte 
(n. 1940)

LADY
FRANCISCO
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LABIRINTO
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Nascida em Cedro, atualmente 
Caetanópolis, pequena cidade pró-
xima a Sete Lagoas, Clara Nunes 
é considerada uma das melhores 
intérpretes da MPB. Foi a primeira 
cantora brasileira a vender mais de 
100 mil cópias, quebrando o tabu de 
que mulheres não vendiam discos.

Clara tinha grande influência 
das religiões afro-brasileiras, prin-
cipalmente da umbanda, com suas 
músicas, danças e ritmos. Ela se 
firmou como cantora de samba, ten-
do gravado inúmeras canções dos 
compositores da Portela, sua escola 
do coração.

Morreu aos 40 anos, após com-
plicações em uma aparentemente 
simples cirurgia de varizes. Foi velada 
na quadra da escola de samba por 
mais de 50 mil pessoas. Em sua ho-
menagem a rua onde fica a sede da 
Portela recebeu o seu nome.

Caetanópolis realiza todo ano o 
"Festival Clara Nunes" para desenvol-
ver a cultura no município e região, e 
resgatar a obra da cantora.

Clara Francisca Gonçalves Pinheiro 
De Cedro 

(1942-1983)

CLARA
NUNES
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A   B   C   D   E   F   G   H

1   J   K   L   M   2   O   P

Q   R   S   T   U   V   3   4

5   Z   6   7   8

F  O  R  A     A    

L  U  T  A    D  O  S 

1  2  C   O  2   F  1  D  E 2   T  E  S

P  E  L  A    Q  U  E  B  R  A

D  A  S      C  O  R  R  E  2  T  E  S

2  A  D  A     A  D  1  A  2  T  O  U

_   _   _   _       _

_   _   _   _     _   _   _

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

_   _   _   _      _   _   _   _   _   _

_   _   _       _  _   _   _   _   _   _   _   _

_   _   _   _      _   _   _   _   _   _   _   _

A       B      C      D       E       F      G      H

I        J       K       L      M      N      O      P

Q      R      S      T       U      V       W     X

Y      Z      Ç       Ã      Õ

CÓDIGO SECRETO

Troque os símbolos pelas letras correspondentes para ler o trecho de um sucesso da cantora
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O maior jogador de futebol de 
todos os tempos nasceu em Três Co-
rações, cidade de aproximadamente 
80 mil habitantes, no sul do estado.

Começou a carreira no Santos, 
com 16 anos e, com a mesma idade, 
estreou na seleção brasileira. No 
ano seguinte, em 1958, venceu a sua 
primeira Copa do Mundo, na Suécia. 
Ganhou ainda outras duas, em 1962, 
no Chile e, em 1970, no México, esta 
com o time que é considerado um 
dos melhores da história.

Jogou por quase 20 anos no 
Santos, mas o encerramento da sua 
carreira foi no New York Cosmos, 
time norte-americano que buscava 
a evolução da modalidade no país.

Ao todo Pelé marcou 1.281 gols, e 
é o maior goleador de todos os tem-
pos, seguido pelo também brasileiro 
Romário, que fez 1.002.

O COI – Comitê Olímpico Interna-
cional – elegeu Pelé como "Atleta 
do Século" e também deu a ele a 
"Ordem Olímpica", a mais alta con-
decoração da entidade.

Edson  Arantes do Nascimento 
De Três Corações 

(n. 1940)

PELÉ
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TOSTÃO

O garoto nascido em Belo Horizonte 
era um dos craques da seleção de 
1970, que ganhou o tri, no México. 
Sua carreira foi encurtada devido ao 
descolamento de retina que ocorreu 
após uma bolada no início dos anos 70.

Após a aposentadoria se formou em 
medicina pela UFMG. Voltou ao mundo 
do futebol somente nos anos 90 como 
comentarista e colunista de vários 
jornais, sua nova paixão.

1. Um tipo de calçado
2. Soltar da mão
3. Lugar para a representação 

cênica
4. Verdura própria para salada
5. Menino
6. Nomeado por votação
7. Recipiente usado para cozinhar
8. Pneu sobressalente
9. Agitação involuntária do corpo
10. A letra W
11. Entrar a água em ebulição
12. Resultado de um jogo
13. Fazer funcionar experimental-

mente
14. Armação usada para deixar 

pássaros em cativeiro
15. Crime

Use as seguintes sílabas:
A AL BLIO CAR CE 
DÁ DE E ES FA 
FER GA GAI GAR LA  
LA LAR LEI LI MOR 
NE O PA PA PE 
PLA RO SA TAR TE  
TE TES TO TO TO 
TO TRE TRO VER

COLUNAS MÁGICAS

Nas casas em destaque será lido
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Wanderléa Charlup Boere Salim 
De Governador Valadares 

(n. 1946)

WANDERLÉA

O sucesso da "Ternurinha", apelido 
da cantora nascida em Governador 
Valadares, começou nos anos 60, 
quando, junto com Roberto Carlos 
e Erasmo Carlos, protagonizou um 
dos mais importantes movimentos 
musicais que o país já teve: a Jovem 
Guarda. 

O movimento surgiu  em São 
Paulo, em 1965, com o sucesso do 
programa homônimo exibido na TV 
Record, que era apresentado pelos 
três artistas. As sessões para as gra-
vações eram muito concorridas de-
vido à presença de grandes nomes 
da música na época.

A Jovem Guarda deu origem a 
uma nova linguagem musical e com-
portamental no Brasil.

Wanderléa chamou a atenção 
do grande público pelo seu modo 
de cantar, dançar e se vestir, e virou 
um referencial de mulher de atitude 
durante o auge de sua carreira.

Alguns de seus grandes sucessos 
são "É Tempo do Amor" e "Pra Ganhar 
meu Coração".
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A PRAÇA

RONNIE VON

LENO E LÍLIAN

ROBERTO CARLOS

ERASMO CARLOS

VANUSA

DENY E DINO

WANDERLEY CARDOSO

MARTINHA

GOLDEN BOYS

OS INCRÍVEIS

LIG-LIG

Faça a ligação correta entre os nomes dos cantores da Jovem Guarda  
com suas imagens e uma de suas músicas de sucesso.
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Henrique de Souza Filho 
De Ribeirão das Neves 

(1944-1988)

Henfil foi um cartunista, quadri-
nista e escritor. Nascido em Ribeirão 
das Neves, na região metropolita-
na de Belo Horizonte, começou o 
curso de sociologia na UFMG, mas 
abandonou-o. Seus primeiros dese-
nhos saíram na revista "Alterosa", em 
1964 e, depois, no "Diário de Minas", 
no "Jornal dos Sports" e na revista  
"O Cruzeiro", até passar a colaborar 
com o "Jornal do Brasil" e "O Pasquim".

Nesta época seus personagens 
atingiram grande popularidade e, em 
1970, ele criou a revista Fradim, que 
publicava desenhos humorísticos, 
críticos e satíricos, envolvidos com a 
política do país. Sempre defendeu o 
fim do regime ditatorial pelo qual o 
Brasil passava.

Quando nasceu, herdou da mãe 
a hemofilia, distúrbio que impede 
a coagulação sanguínea. Após uma 
transfusão de sangue contraiu o vírus 
da AIDS, doença que trouxe com-
plicações ao seu estado de saúde 
e o levou à morte, no auge de sua 
carreira.

HENFIL
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VAPT-VUPT

Nas casas em destaque será lido o nome de uma cantora que foi alvo de  
uma charge de Henfil, após ela se apresentar para os militares.  

Anos mais tarde ele disse se arrepender do ocorrido.

D
IC

A
S:

 G
re

en
; I

ró
s
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O músico mineiro, nascido em 
Belo Horizonte, foi um dos fundado-
res do Clube da Esquina, grupo de 
artistas mineiros que se destacou na 
música popular brasileira nos anos 70 
e 80. É o coautor, com seu parceiro 
Milton Nascimento, do disco "Clube 
da Esquina", de 1972, apontado por 
muitos como um dos principais ál-
buns da música brasileira.

A turma de jovens músicos mes-
clava a sonoridade da bossa nova 
com elementos do jazz, do rock 
(principalmente dos Beatles, ícones 
da época), da música folclórica dos 
negros mineiros e até elementos da 
música erudita.

Como cantor e compositor, fez 
sucesso com as músicas "O Girassol 
da Cor do Seu Cabelo",  "Trem Azul", 
"Paisagem da Janela" e "Para Lennon 
e McCartney". 

Teve muitas de suas canções 
gravadas por nomes como Elis Re-
gina, Flávio Venturini, Beto Guedes, 
Nenhum de Nós, Ira!, Skank e Nando 
Reis, dentre outros.

Salomão Borges Filho 
De Belo Horizonte 

(n. 1952)

LÔ
BORGES
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Todos os músicos listados terão seus nomes encaixados no esquema.
Siga a sequência de letras somente em movimentos horizontais e verticais. 

Ignore hífens e espaços

BETO GUEDES

FERNANDO 
BRANT

FLÁVIO 
VENTURINI

LÔ BORGES

MÁRCIO BORGES

MILTON 
NASCIMENTO

TAVINHO MOURA

TONINHO HORTA

VERMELHO

WAGNER TISO

TRAMA

CLUBE DA ESQUINA

O álbum foi considerado pela revista 
"Rolling Stone", em 2007, como o 7º 
melhor disco brasileiro de todos os 
tempos.

O primeiro lugar ficou com "Acabou 
Chorare", dos "Novos Baianos".

A votação foi feita por estudiosos, 
produtores e jornalistas especializados.



Pg. 5

Pg. 27

Pg. 29 Pg. 31 Pg. 33

Pg. 11

Pg. 7

Pg. 21 Pg. 23

Pg. 25
Fora a luta dos 
inconfidentes pela 
quebra das correntes 
nada adiantou

Pobre Menina/Leno e Lílian
Coruja/Deny e Dino
Gatinha Manhosa/Erasmo Carlos
Alguém na Multidão/Golden Boys
Eu Daria a Minha Vida/Martinha
A Praça/Ronnie Von
Detalhes/Roberto Carlos
O Bom Rapaz/Wanderley 
Cardoso
Manhãs de Setembro/Vanusa
O Milhonário/Os incríveis

Pg. 13 Pg. 15 Pg. 17

Pg. 19

Pg. 9
DU
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MA
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MAS
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TE

RESPOSTAS
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É POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD 

GRATUITO DE DUAS REVISTAS  

SOBRE A GASTRONOMIA DE MINAS.

ELAS FORAM LANÇADAS EM 2016 

ATRAVÉS DA LEI DE INCENTIVO À 

CULTURA DE MINAS GERAIS,  

E PATROCINADAS PELA TOGNI S/A - 

MATERIAIS REFRATÁRIOS.

TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS A  

REVISTA "PONTOS HISTÓRICOS  

DE POÇOS DE CALDAS", DE 2016,  

E A COLEÇÃO DE POSTAIS  

"CENAS DE POÇOS", DE 2017.

PASSA POR LÁ E APROVEITA PARA 

CONTAR PRA GENTE O QUE TEM 

ACHADO DOS NOSSOS PROJETOS!
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