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Justiça Eleitoral diploma eleitos
de Vespasiano e São José da Lapa
urante solenidade realizada no Cine Teatro Capucho, em Vespasiano,
na última segunda feira, dia 19, a
Justiça Eleitoral diplomou os
eleitos em 3 de outubro último.
Os candidatos a prefeitos, viceprefeitos e vereadores de Vespasiano e São José da Lapa foram
acompanhados de seus familiares, correligionários e amigos.
A solenidade foi aberta pela
Juíza Eleitoral Dra. Cristiana
Martins Gualberto Ribeiro que
compôs a mesa com o senhor
Carlos Murta – Prefeito de Vespasiano, senhor Francisco Fagundes de Freitas – Prefeito de
São José da Lapa, senhor Erick
Pinheiro – Presidente da Câmara
de Vespasiano, senhor Thales Júnior da Conceição – Presidente
da Câmara de São José da Lapa
que foi representado pelo vereador Gedeon Ferreira de Morais,
Dra. Adriana Júlia de Souza –
Promotora Eleitoral de Vespasiano e a senhora Eduarda Castro
Soares – Presidente da 113ª Subseção da OAB-MG.
Dando prosseguimento, após
a execução do Hino Nacional
Brasileiro a Juíza Dra. Cristiana
Martins Gualberto Ribeiro abriu
os trabalhos determinando que
fossem convidadas a prefeita Ilce
Rocha e a vice-prefeita Elizabete
Viana para receber seus respectivos diplomas.
Pela ordem
de votação, convidou os candidatos eleitos: Ederaldo Boffo,
Geraldo Magela Chaves, Marta
de Lourdes Mansur Pimentel,
Dorivaldo Oliveira Teixeira, Antônio Carlos Amaral dos Reis,
Edir do Nascimento, Vinicius
Pessanha Sipaúba, Reinaldo Al-
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ves de Souza, Josuele Pereira
Aragão, José Winston da Silva,
Philippe Fonseca Prado, Luciene
Maria Fonseca, Edimar Antônio
da Silva, Thiago Bastos Teodoro,
Luiz Felipe Pinto Caldeira,
Eliene Alves Coimbra, Hebert
Rodrigues da Silva para serem
diplomados. Também foram diplomados como suplentes os 18
candidatos mais votados sendo
três de cada coligação.
Na sequência foi dada a palavra à Prefeita eleita Ilce Alves
Rocha Perdigão que enfatizou
em seu pronunciamento a necessidade de valorização da família. Lembrou os ensinamentos de
seu pai senhor Eliaci Cândido
Rocha e o apoio que recebeu de
todos os seus familiares nesta
luta para conseguir chegar à chefia do Executivo Municipal.
São José da Lapa
Prosseguindo a Juíza Eleitoral, Dra. Cristiana Ribeiro determinou que fossem convidados o
prefeito Diego Álvaro dos Santos Silva e vice-prefeito Altamiro
Fortunato Filho, de São José da
Lapa para também receberem os
seus diplomas.
Em seguida foram diplomados os vereadores: Kleyton Carlos dos Santos, Fernando John
Jones Quirino, Sebastião Evaristo Ferreira, Gedeon Ferreira
de Morais, Carlos Fagundes de
Freitas, Rogério Geraldo Teixeira dos Santos, Ataíde Hernane Pires de Souza, Luiz Otávio Gomes dos Santos, Carlos
Alberto de Oliveira. Na sequência foram diplomados 18
suplentes ao cargo de vereador sendo os três primeiros

Prefeita eleita Ilce Rocha (dir.) e a vice-prefeita Bete Viana (esq.) ao lado da Juiza Eleitoral Dra. Cristiane Ribeiro

O prefeito
eleito, de São
José da Lapa,
Diego Álvaro
Santos Silva e
o vice-prefeito
eleito Altamiro
Fortunato
Filho com
a Juiza
Dra. Cristiane
Ribeiro

mais bem votados de cada coligação.
Em seu pronunciamento,
bastante emocionado, o prefeito
Diego Santos Silva falou que

“saio as ruas e vejo nos olhos da
população o desejo de mudança,
de progresso e de melhor qualidade de vida”. Continuando o
prefeito Diego falou do quanto “é

difícil acompanhar o dia-a-dia ao
qual nos propomos na busca do
progresso para São José da Lapa
e seu querido e honrado povo”.
Ao final a Juíza Eleitoral

Dra. Cristiana Ribeiro cumprimentou a todos desejando boas
festas e um bom trabalho dos diplomandos em favor de suas comunidades.

Enchentes causam sérios transtornos em Vespasiano
Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Marta Mansur, são mais de 150 familias atendidas
ma forte chuva que
caiu sobre Vespasiano
no último dia 14,
quarta-feira, causou sérios estragos para a população. O
Córrego Sujo transbordou derrubando pontes, muros e invadindo residências deixando
mais de 120 pessoas desabrigadas. As pessoas mais prejudicadas foram os moradores
do bairro Santo Antônio onde
parte da ponte sobre o Córrego Sujo desabou e está interditada para veículos. O
muro de uma área de preservação permanente na rua
Afonso Pena foi derrubado
pela correnteza. Casas foram
invadidas danificando móveis
e eletrodomésticos. Nem a
sede do Ministério Público escapou. O mobiliário e documentos, inclusive alguns processos, foram atingidos pelas
águas.
De acordo com o prefeito
Carlos Moura Murta (PMDBMG), o que aconteceu na parte
central da cidade foi um fato
isolado e está relacionado com
a sujeira do córrego. “A população joga muito lixo ali. Não
adianta orientá-los a não fazer isso. Também há casas antigas construídas no entorno
do córrego, o que não deveria
existir. Mas isso não é de responsabilidade da prefeitura e,
sim, da população”, disse.
Maria de Lourdes Diniz,
65 anos, e sua irmã perderam
todos os móveis da casa e, durante a enchente, permaneceram em cima de uma mesa até
a água escorrer. “A casa que
foi alagada é da minha irmã.

U

Rua Afonso Pena - Bairro Santo Antônio foi alagada

A sede da Promotoria de Justiça foi invadida pelas águas

A ponte sobre o Córrego Sujo desabou

Moradores do bairro Santo Antônio pederam tudo

Eu estava visitando-a quando
tudo aconteceu. Ela está muito
nervosa e sem condições de lidar com a situação. Perdemos
muita coisa e não temos ideia
como vamos fazer daqui para
frente”, lamenta.

A enchente do Ribeirão da
Mata ultrapassou a cota de
alarme de 6,46 metros, no dia
14 de dezembro, e provocou a
inundação em parte da região
Central situada abaixo deste
nível, bem como deslizamentos e quedas de pontes nos

bairros: Jardim Daliana, Jardim da Glória, Vila Esportiva,
Bernardo de Souza, Nova
Pampulha, Santa Clara, Morro
Alto, Vila da Fé, Cruzeirinho,
Santa Cruz, Jardim Bela Vista,
Jardim Encantado, Santo Antônio, Favela do Bodé.

Situação de Emergência
Diante da gravidade da
ocorrência o Município de
Vespasiano decretou situação de emergência o que
possibilita ao Poder Executivo tomar providências
com maior agilidade para

socorrer as vítimas de
inundações e desabamentos
de morros e encostas. A
Prefeitura está atendendo à
população atingida oferecendo colchões, cestas básicas, cobertores e outros
materiais
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Centro de Especialidades Médicas é inaugurado
O CEME tem capacidade para atendimento de 800 consultas/dia; o equipamento poderá
viabilizar cirurgias ambulatoriais e compatíveis com regime de hospital dia
Vespasiano inaugurou no dia
8 de dezembro o CEME – Centro de Especialidades Médicas
José Cotta da Fonseca – espaço
que poderá viabilizar cirurgias
ambulatoriais e outras compatíveis com o regime de hospital
dia (postectomia, vasectomia
etc). Com capacidade para atendimento de 800 consultas/dias e
com central de marcação informatizada, o antigo P.A. foi totalmente reformado dentro das normas sanitárias e de acesso para
portadores de necessidades especiais.
O CEME possui 15 consultórios para atendimento em cardiologia, cardiologia pediátrica,
dermatologia, endocrinologia,
ginecologia e obstetrícia, nefrologia, neurologia, oftalmologia
ortopedia, pneumologia, reumatologia, urologia, além de cirurgia de cabeça e pescoço. De
acordo com o Prefeito Carlos
Murta, Vespasiano comemora

Hérika Albano Teixeira

bons resultados na área. “O
CEME é referência no município
e tem um grande potencial para
atender a demanda crescente
proveniente de outras unidades
de saúde, além de permitir que a
Prefeitura entregue os imóveis
alugados que hoje atendem esta
demanda. Mesmo com dificuldades peculiares da área, Vespasiano está muito à frente de muitas
cidades
e
garante
atendimento à população.”
A Secretária de Saúde Hérica Soraya Albano Teixeira destacou que além dos pacientes, os
funcionários da saúde também
sofreram muito com as precárias
condições do prédio antes da reforma. “Esse foi o primeiro projeto deste mandato para a saúde
e foi executado pensando no
conforto de todos e de acordo
com as normas sanitárias. Aqui,
o paciente irá encontrar médicos
especialistas, dentre elas cirurgião de cabeça e pescoço, que

em todo o Brasil tem 90 cirurgiões nessa área e Vespasiano
oferece a especialidade.”
Danilo Soares Fonseca, representante da família do homenageado José Cota da Fonseca, o
senhor Nogueira, explicou que
com uma boa gestão administrativa, a Prefeitura consegue oferecer educação e saúde para a
população. “Prova disso é a
inauguração da E.M. Maria do
Carmo Soares e agora o CEME.
“Estou feliz com a entrega de
uma unidade de saúde desse
porte, pois José Cotta da Fonseca, meu pai, provou deixando
esse legado que ora testemunhamos, a marca indelével do seu
nome. Ao vê-lo registrado aqui,
seus familiares e amigos poderão
sentir que o honrando com esse
merecedor título, almejado por
tantos e que, um dia, sem saber,
iria conquistar pelo seu esforço e
capacidade.”

A sociedade vespasianense prestigiou a inauguração do CEME José Cotta da Fonseca

Amigos e familiares do homenageado durante a solenidade de descerramento da placa inaugural

Danilo Fonseca representou
a familia homenageada

Prefeitura inaugura mais um complexo esportivo
A Praça da Juventude é um espaço democrático que permite o acesso ao esporte e lazer, aliando saúde e qualidade de vida para a população
A Prefeitura de Vespasiano
inaugurou a Praça da Juventude Vereador Marli de Oliveira – um grande complexo
esportivo com um investimento de aproximadamente R$
1.600.000,00. O equipamento,
construído no bairro Célvia,
conta com pista de skate, pista
de caminhada, academia ao ar

livre e um com campo society
(padrão FIFA). O espaço tem o
objetivo de colocar em prática
a inclusão social e a democratização do acesso qualificado
ao esporte e lazer, aliando
saúde e qualidade de vida para
as pessoas. A solenidade de
inauguração foi realizada no
dia 17 de dezembro e contou

com a presença de familiares e
comunidade local.
Em seu pronunciamento, o
Prefeito Carlos Murta destacou
o quanto foi significativa a
prestação de serviços feita pelo
senhor Marli de Oliveira. "Ele
foi um exemplo de servir bem
e desinteressadamente ao próximo e essa é uma justa home-

Familiares e amigos do homenageado, sr. Marli de Oliveira
marcaram presença na inauguração da Praça da Juventude
nagem. Esse é um belo espaço
que viabiliza a uma grande interação entre crianças, jovens,
adultos e idosos. Sempre acreditei que o esporte é uma ferramenta de educação que complementa a formação humana.
Que vocês usufruam desse ambiente e nos ajudem a preserválo,” disse o Prefeito Carlos
Murta.
Representando a família,
Andreia Fernandes de Oliveira,
falou sobre os preceitos de trabalho e da honra que o pai
transmitiu aos filhos. “Papai
foi um homem que exerceu to-

das as suas funções como pai e
trabalhador com muito amor,
carinho e respeito a as pessoas.
Fundou em Vespasiano o
Centro Espírita de Caridade,
que naquela época encontrou
resistência, criou a equipe de
campanha do quilo, e muitas
famílias tradicionais nos
aguardavam com mantimentos na porta de suas casas,
pois sabiam da seriedade
desse trabalho.”
Andreia ainda destacou que
o time de futebol era a ‘menina dos olhos de seu pai’.
“Nas manhãs de domingo,

após transmitir os conhecimentos Espíritas na Escola de
Moral Cristã de Vespasiano,
seguia para o campo para bater
uma bolinha com os amigos –
sempre incentivando a prática
esportiva com respeito ao próximo. É muito honroso para
nós vermos o nosso pai ser homenageado dessa forma. Obrigada, Prefeito Carlos Murta!”
A Secretária de Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer,
Kátya Albano Salomão, elogiou Andrei, que forma apropriada usou as palavras para
falar do pai. “Essa foi uma
homenagem muito honrosa
para com o Senhor Marli que
muito incentivou o esporte no
município. Esse é um local
que, de fato, merecia receber
um equipamento desse porte
que e que irá contribuir para a
prática esportiva e de atividades física, como uma caminhada, por exemplo,” disse
Kátya.
Projetada para ser um espaço onde os jovens possam
interagir com a população nas
mais diversas faixas etárias, a
Praça da Juventude terá um ginásio poliesportivo coberto,
pistas de atletismo e de skate,
teatro (segunda etapa da obra).
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Agora é ela!
Ilce Rocha (foto) assume a Prefeitura de Vespasiano
em 1º de janeiro com o desafio de recuperar uma
cidade destruída pelas fortes chuvas
ratidão pelo povo de
Vespasiano é o sentimento expressado
pela Prefeita eleita Ilce Rocha (PSDB) pelo apoio, confiança e reconhecimento de
um trabalho de dedicação ao
Município. Declarada eleita
pelo TRE-MG com 29.333
votos válidos (52,53%), a
primeira mulher a governar
Vespasiano será empossada
em 1° de janeiro de 2017,
com o desafio de manter a
qualidade dos serviços prestados, criação e ampliação
de projetos para levar mais
qualidade de vida e bem-estar à população em um período de crise econômica
que o país está atravessando.
“O momento em que recebi a notícia da vitória foi
de muita felicidade e não tenho palavra para descrevêlo. A confirmação dessa importante conquista foi nos
braços do povo, a quem eu
só tenho a agradecer. Ganhamos em 95% de todas as
regiões do Município. Uma
vitória expressiva e que vínhamos buscando com
muito trabalho por meio de
uma política organizada,
acompanhando pesquisas
que já apontavam vantagens
bem significativas em relação aos outros candidatos,”

G

disse, ainda emocionada,
Ilce Rocha.
No currículo, Ilce acumula três passagens pela Câmara dos Vereadores – tendo
sido, inclusive, presidente da
Câmara Municipal –, viceprefeita e chefe de gabinete.
Uma longa história na política que começou ao lado de
seu pai, Eliaci Cândido Rocha, que também ocupou
uma cadeira no Legislativo.
“O meu diferencial foi que
passei por todos os estágios.
Integrei o Legislativo e fui
uma vice-prefeita ativa, o
que me dá maior conhecimento e segurança para
exercer melhor o meu trabalho.”
Durante o período em
que foi vereadora, Ilce Rocha destaca como a sua
grande conquista o Plano de
Carreira da Educação e para
a gestão na Prefeitura Municipal ela promete muito trabalho. “Quero realizar uma
gestão mais humanizada
com atenção voltada para o
melhor atendimento ao cidadão. Que as pessoas sejam recebidas e acolhidas
com carinho e que elas tenham um direcionamento
efetivo do que elas buscam.”
Ilce avalia a atual situação do país e reconhece a

importância e valorização do
profissional e a oferta de
melhores condições de trabalho. “Vamos cumprir rigorosamente com os funcionários aquilo já vem sendo
feito, que é o pagamento dos
salários nos dias certos e,
claro, buscar opões para melhorar a condição do servidor público. Vivemos em
um país com dificuldades
em todos os setores. Têm
prefeituras que já não pagam
seus funcionários, o Estado
está parcelando os salários
e o 13° salário. Vamos estudar a situação do funcionário
público que tanto almeja um
Plano de Carreira, condições
melhores de trabalho e ser
valorizado. Mas tudo isso
será estudado com muita
responsabilidade e cautela.
Antecipando o seu trabalho à frente da Prefeitura de
Vespasiano, a Prefeita eleita
Ilce Rocha já está buscando
parcerias. “Nessa caminhada
é preciso ter bons amigos e
bons relacionamentos junto
aos deputados e governantes
e bons projetos para conseguirmos emendas que disponibilizem recursos financeiros para Vespasiano. Eu
já estive em Brasília, que
passa por dificuldades, e não
será uma tarefa fácil, mas o

ILCE ROCHA
que nos compete é trabalhar
muito e usar da experiência
política para que possamos
trazer os recursos que o município precisa. Já estive
com os ministros da Saúde e
da Educação, na Caixa Econômica Federal em busca de
projetos de moradia para o
município e com o Senador
Antônio Anastasia para que
a gente consiga uma cidade
muito melhor para todos.
As fortes chuvas que
atingiram o Município neste
mês, inverteu as prioridades

das ações iniciais da Prefeita
eleita. “Eu pensava em pegar uma cidade com toda a
infraestrutura que ela já tem
e avançar, mas a primeira
medida como prefeita será
recuperar o que a cidade
perdeu com as fortes chuvas. Eu fiquei muito triste,
pois as fortes chuvas causaram o desalojamento de centenas de pessoas, pontes e
asfaltos destruídos, encostas
descendo. Esse é um quadro
complicado e é emergencial.
Solicitei ao Prefeito que fi-

zesse um Decreto Emergencial para que tivéssemos um
facilitador para iniciarmos o
trabalho com mais segurança em termos de licitação e outras situações para
que possamos colocar a cidade para funcionar mais
efetivamente e de maneira
mais rápida. Esse é o grande
desafio. Eu pensava em outros desafios, mas Deus sabe
todas as coisas, então vamos
trabalhar muito para colocar
a cidade em ordem!”

*A 1ª mensalidade no valor
de R$ 59,00 é válida exclu sivamente para os candidatos
que se matricularem entre a data
de 03/10/2016 a 05/02/2017
nos cursos de educação a
distância semi presencial da
Universidade Norte do Paraná,
p a r a c u r s a r e m o p r i m e i ro
semestre 2017 (2017.1) na
unidade em que o candidato se
inscreveu e que lhe ofereceu esta
oferta no ato da matrícula. O valor
de R$ 59,00 se aplica exclu sivamente à primeira men salidade (matrícula) de
j a n e i ro / 2 017. A s d e m a i s
mensalidades do semestre
letivo/curso deverão ser quitadas
pelo aluno conforme valores
regulares da mensalidade escolar
aplicáveis ao curso, turno e local
escolhido pelo aluno, cujas
informações estão disponíveis
para a consulta na unidade.
Anualmente as mensalidades
serão reajustadas conforme Lei
de Mensalidades Escolares.
Consulte as condições da oferta
no momento da contratação. Os
cursos estão sujeitos à
disponibilidade de vaga e
formação de turmas, conforme
descrito no edital do processo
s e l e t i vo . E s t a o fe r t a n ã o é
cumulativa com outras pro moções

ou

campanhas

vinculadas pela UNOPAR. Estas
condições podem ser alteradas
sem aviso prévio. Os cursos da
modalidade educação a
distância (EAD) são oferecidos

Pólo de Vespasiano: Av. Thales Chagas, 664 - Bairro Názia - Vespasiano - (31) 3621-5153

pelo UNOPAR.
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Escala de pagamento do IPVA 2017 começa no dia 9 de janeiro
Em média, imposto teve redução de 4,4% na base de cálculo, e contribuinte que quitar à vista terá
3% de desconto. Pagamento já pode ser efetuado Marco Evangelista/Imprensa MG
escala de pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) 2017 começa no dia 9 de janeiro, em Minas Gerais, para os finais de
placa 1 e 2. Os vencimentos da
primeira parcela ou da cota única
(com desconto de 3%) seguem
nos dias 10 (finais de placa 3 e
4), 11 (5 e 6), 12 (7 e 8) e 13 (9
e 0). A escala se encerra em 15
de março.
O valor total do IPVA emitido para 2017 é de R$ 4,6 bilhões, um incremento de R$ 240
milhões (5,46%), em relação a
2016. A frota também aumentou,
no mesmo período, em 337 mil
veículos (3,72%), totalizando 9,4
milhões – emplacados até 14 de
outubro de 2016.
Os contribuintes podem consultar os valores a pagar informando o número do RENAVAM
ou Marca/Modelo no site da Secretaria de Estado de Fazenda de
Minas Gerais (SEF/MG), pelo
telefone 155 do LIGMINAS ou
no aplicativo IPVA-MG, para
smartphones e tablets, disponível
para baixar gratuitamente nas
versões IOS, Android e Windows Phone.
Em comparação com 2016,
houve redução média de 4,4%

A

da base de cálculo adotada, elaborada por técnicos da Secretaria
de Fazenda com referência no
valor venal da frota, subsidiada
por pesquisa de mercado da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe/USP).

Pagamento
O pagamento do IPVA 2017
já poderá ser feito a partir de 1º
de dezembro de 2016, diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados,
bastando informar o número do
RENAVAM do veículo.
Os agentes arrecadadores autorizados a receber os tributos
são: Banco do Brasil, Mais BB,
Banco Postal, Bradesco, ItaúUnibanco, Mercantil do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Santander e SICOOB.
O contribuinte que preferir
emitir a guia de arrecadação poderá retirá-la pelo site da
SEF/MG ou pessoalmente nas
Repartições Fazendárias ou Unidades de Atendimento Integrado
(UAI).
Quem adquiriu veículo zero
quilômetro ou transferido de outro estado depois do dia 14 de
outubro só consegue quitar o im-

IPVA 2017
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
O prazo para pagamento à vista com desconto de 3%
ou da primeira parcela é de 9 a 13 de janeiro, conforme final
de placa e escala de vencimentos abaixo:

posto antecipadamente, de hoje
até 31 de dezembro, retirando a
guia de recolhimento.
Isso porque a base de dados
foi enviada aos bancos anteriormente ao dia 14 de outubro. No
entanto, a partir de 1º de janeiro
de 2017, o banco de dados estará
atualizado e o pagamento poderá
ser feito normalmente nos caixas eletrônicos e agentes bancários, sem a necessidade da guia.
O não pagamento do IPVA
2017 nos prazos estabelecidos
gera multa de 0,3% ao dia (até o
30º dia), e de 20% após o 30º
dia. Os juros são calculados sobre o valor do imposto ou das
parcelas, acrescido da multa,
pela taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custodia (Selic).
O subsecretário da Receita
Estadual, João Alberto Vizzotto,
ressalta a vantagem de o cidadão quitar o imposto dentro do
prazo, para evitar as multas e os
juros, além das consequências
oriundas da cobrança, podendo
chegar a protesto cartorial. “O
Estado não deseja receber tributos com multas e juros, porque
não é isso que faz a sua receita.

Sabemos das dificuldades que o
país está passando, mas recomendamos o pagamento em dia
para evitar os transtornos para o
contribuinte e para que o Estado
possa cumprir os seus compromissos e devolver à sociedade os
benefícios que ela merece”, afirmou.

Destinação da receita
Vizzotto destaca ainda que
os recursos do IPVA não têm
vinculação com a aplicação em
trânsito, como muitos acreditam.
Ele explica que o dinheiro arrecadado com o tributo vai para o
caixa único do Estado, podendo
ser investido em saúde, educação, habitação, segurança e, inclusive, trânsito e transporte,
dentre outras áreas.
Do total do valor apurado
com o IPVA, 20% são repassados ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb);
40% ao caixa único do Estado e
40% para o município de licenciamento do veículo.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2017
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166,
de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas,
que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º,
inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem
o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical
Rural, referente ao exercício de 2017, devida por força do Decretolei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da
CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de
2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional
de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição
Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (31 de janeiro de
2017), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo
600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações
prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, remetidas, por via postal,
para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre
a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura
do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data
do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente,
pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual
impugnação administrativa contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR deverá ser encaminhada, por escrito,
no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para
a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada
via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural
é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária
e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 20 de dezembro de 2016.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação
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Paulo Diniz em Sociedade
Formandos em Saxofone
O Palácio das Artes Nair Fonseca Lisboa –
Escola de Artes Capitão Carambola acaba de
formar mais um grupo de músicos em nossa
Vespasiano. No dia 09, por exemplo três novos
artistas foram agraciados com o “canudo” musical – categoria saxofone. Sob a batuta do professor Robertinho, concluíram o curso, o Carlos, a Jéssica e o Admilson Moura. A todos, os
nossos cumprimentos.

Francieles

Pastor Isaias

Nossa secretária Francieles Angeles Sales,
formando-se em Direito pela FAMINAS-BH. Em
28 de janeiro acontece a colação de grau no auditório da Faculdade. O culto ecumênico será celebrado no dia 1° de fevereiro, na Igreja Nossa Senhora do Líbano em Belo Horizonte. Já o baile
será realizado no Salão Innovare, no bairro Castelo, em BH. A esta grande parceira, o nosso
abraço desejando-lhe muito sucesso. Felicidades!

Izabella
Esta é Izabella Carvalho Santos que está conquistando o título de Psicóloga pela PUC-Minas.
À formanda, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias.

Terminando o curso de teologia pela CPNCristo para as Nações, o pastor Isaias Júlio de
Morais. Foram quatro anos de lutas, sempre abençoados por Deus. A formatura foi celebrada no dia
13 de dezembro no CPN. Ao pastor Isaias, nossos
cumprimentos desejando que o senhor Jesus
Cristo o ilumine para sempre.

Timponi e Deth Viana no Dom Otto

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO
Dia 01- Valter José Menezes; Dia 02- Saulo F. Viana, Rodolfo Marcos Santos de Souza, Rubens Araújo
Beghini, Raíza Kelly Durães Gomes; Dia 03- Rhana E. A. Mussa, Cláudia Adriana Fonseca Rocha, Elazir Oliveira Caldeiro, Renata C. Fonseca Diniz, Fábio Ronald Fonseca Nassif, Valéria Silva Araújo;
Dia 04- Carla Luciene Soares Viana; Dia 05- Margarete Gelmini Machado, Lucas Fonseca Vieira;
Dia 07- Andréa Pereira de Jesus; Dia 09- Vânia das Graças Diniz Carvalho; Dia 11- Ercy Alves de Souza;
Dia 12- Jorge Felipe Esteves Borges, Rodolpho César Castilho Reis; Dia 13- Carlos Henrique Pinto Dias;
Dia 14- Francele Vasconcelos, Daniela Rocha Costa; Dia 16- Ângela Maria Souza Lima Viana, Luiz Fernando Araújo; Dia 17- José Nicolau de Oliveira Lima; Dia 18- Ana Cláudia Souto Murta, Custódio Antunes de Morais, Belkis do Valle Fonseca Ferreira, Vanda Ziderich Xavier; Dia 19- Hérika Janaína Fernandino, Alexandre Silva de Aviz; Dia 20- Karina Viana Diniz Cruz; Dia 21- Karoline de Oliveira Bretas,
Siléia Mara Fonseca Lage, Inês Maria Braga Paixão; Dia 22- Eny Gonçalves de Souza; Dia 23- Mara
Lúcia Fernandes, Ildefonso Marques Gomes Resende, Lucas Viana Brasileiro, João Henrique Aviz Salles; Dia 24- Luiz Felipe Mussa Rocha Fonseca, Paulo Marcos Fonseca; Dia 26- Matheus Lucas Nunes
Diniz, Djalma Oliveira Macedo, Helder Adriano Pena; Dia 27- Fabiano A. Carvalho Bretas; Dia 28- Linda
Salim Salomão, João Bispo Donizzeti Batista; Dia 30- Breno Kamei Aarão; Dia 31- João Bosco dos Santos, Léa Marise Cerqueira C. Mussa, Ricardo Fonseca Carvalho, Enízia Soares dos Santos.

A todos clientes e amigos desejamos Feliz Natal.
Que o Ano Novo seja repleto de vitórias e realizações.
São os votos de Flávio e equipe

Dando sequência à programação dos happy hours, a direção do Restaurante Dom Otto já contratou alguns bons artistas para se apresentarem na casa em dezembro/16 e janeiro/17. As atrações dos happy hours
de 2017 terão início com a apresentação de Carlos Timponi e Deth Viana no dia 06 de janeiro. Nem todos os próximos shows estão definidos mas podemos divulgar: dia 23/12 sexta feira – Wellison Alves –
voz e violão e diversos estilos; dia 30/12- sexta feira: Maurício Urutau – voz e violão, pop rock nacional
e internacional; dia 06/01 – sexta-feira: Carlos Timponi e Deth Viana –voz e teclado; dia 13/01 – sextafeira: João Pê Jota- saxofone, instrumental – MPB, bossa nova; dia 14/01 – sábado – Wellison Alves- voz
e violão e diversos estilos; dia 20/01- sexta feira: João De’Ana – voz e violão – MPB; dia 27/01 – sextafeira: Maurício Urutau – voz e violão, pop rock nacional e internacional. A direção da casa, até o fechamento desta coluna, não tinha ainda contratado os artistas para os sábados 07/01, 21/01 e 28/01 mas certamente, serão artistas de grande sucesso.
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Culinária

Elzinha Viana

Saúde - Próstata: exame sem preconceito
Quantos homens vão regularmente ao urologista para exame de
próstata? Raros. Mas os exames preventivos são fundamentais para um
diagnóstico precoce de câncer e podem salvar vidas.
A próstata é uma glândula acessória do sistema reprodutor masculino que participa da produção do

sêmen e ajuda a mantê-lo viável.
Com o passar dos anos, porém, essa
glândula começa a crescer, gerando
vários problemas que comprometem
a qualidade de vida dos homens com
mais idade.
Quando a próstata cresce mas
não invade os tecidos vizinhos,
ocorre a hiperplasia, um quadro que

faz o homem se levantar várias vezes
durante a noite para urinar. Ao acordar, no dia seguinte, ele está cansado e indisposto.
Já nos casos de câncer, além de
aumentar o volume da próstata, o tumor pode se espalhar, causando metástases.
Para prevenir esses problemas,

Mensagem Bacalhau Espiritual
Ingredientes
700g de bacalhau dessalgado
3 batatas grandes cozidas
2 cenouras grandes cozidas
6 fatias de pão de forma sem casca
3/4 de xícara de leite quente
2 cebolas médias picadas
2 colheres de sopa de azeite
3 colheres bem cheias de manteiga
ou margarina
noz-moscada a gosto
sal a gosto
1 caixa de creme de leite
1 xícara de requeijão tipo catupiry
queijo parmesão ralado
Modo de preparo
1. Cozinhe o bacalhau
2. Deixe esfriar e desfie em lascas
grandes
3. Em uma vasilha pique o pão e regue com o leite
4. Deixe de molho por uns minutos
5. Depois amasse o pão com o leite
fazendo um purê de pão
6. Reserve
7. Passe as batatas e as cenouras no
espremedor fazendo um purê
8. Reserve
9. Numa vasilha misture com um
garfo o creme de leite com requeijão
10. Reserve
11. Ligue o forno para pré-aquecer
12. Em uma panela grande coloque a
cebola com o azeite e a margarina e doure
13. Acrescente os purês de batata e de
cenoura e misture bem
14. Coloque o purê de pão e a noz
moscada e misture novamente até que fique tudo bem encorpado
15. Acrescente metade do bacalhau e
misture
16. Desligue o fogo e acerte o sal
17. Em um pirex coloque metade da
massa de purês, cubra com o restante do
bacalhau e por cima coloque o restante da
massa
18. Cubra tudo com a mistura de
queijo e creme de leite e polvilhe com o
parmesão ralado
19. Leve ao forno, 200° C, até dourar,
mais ou menos 45 minutos.

Nunca o termo "chique" foi tão usado para
qualificar pessoas como nos dias de hoje.
A verdade é que ninguém é chique por decreto
e algumas boas coisas da vida, infelizmente, não
estão à venda... elegância é uma delas!
Assim, para ser chique é preciso muito mais
que um guarda-roupa ou closet recheado de grifes
famosas e importadas. Muito mais que um belo
carro Italiano.
O que faz uma pessoa chique, não é o que essa
pessoa tem, mas a forma como ela se comporta perante a vida.
Chique mesmo é quem fala baixo. Quem não
procura chamar atenção com suas risadas muito altas, nem por seus imensos decotes e nem precisa
contar vantagens, mesmo quando estas são verdadeiras.
Chique é atrair, mesmo sem querer, todos os
olhares, porque se tem brilho próprio.
Chique mesmo é ser discreto, não fazer per-

Tender natalino fácil

Ser chique é

guntas ou insinuações inoportunas, nem procurar
saber o que não é da sua conta. É evitar se deixar
levar pela mania nacional de jogar lixo na rua.
Chique mesmo é dar bom dia ao porteiro do
seu prédio e às pessoas que estão no elevador. É
lembrar-se do aniversário dos amigos.
Chique mesmo é não se exceder jamais: nem
na bebida, nem na comida, nem na maneira de se
vestir.
Chique mesmo é olhar nos olhos do seu interlocutor. É "desligar o radar", o telefone, quando
estiver sentado à mesa do restaurante, prestar verdadeira atenção na sua companhia.
Chique mesmo é honrar a sua palavra, ser
grato a quem o ajuda, correto com quem você se
relaciona e honesto nos seus negócios.
Chique mesmo é não fazer a menor questão de
aparecer, ainda que você seja o homenageado da
noite!
Chique do Chique é não se iludir com "tro-

Modo de Preparo:
1. Prepare uma misturinha com a
mostarda e o mel e mexa bem
2. Reserve
3. Faça cortes quadriculares no tender
4. Espete cravos nas junções
5. Lambuze-o com esta mistura de
mostarda e mel e leve ao forno até que
fique douradinho
6. Enfeite a travesse com rodelas de
abacaxi, uvas e cerejas

centas" plásticas do físico... quando se pretende
corrigir o caráter: não há plástica que salve grosseria, incompetência, mentira, fraude, agressão, intolerância e falsidade.
Mas, para ser Chique, chique mesmo, você
tem, antes de tudo, de se lembrar sempre de o quão
breve é a vida e de que, ao final e ao cabo, vamos
todos terminar da mesma maneira, mortos, sem levar nada material deste mundo.
Portanto, não gaste sua energia com o que não
tem valor, não desperdice as pessoas interessantes
com quem se encontrar e não aceite, em hipótese
alguma, fazer qualquer coisa que não lhe faça
bem.
Lembre-se: o diabo parece Chique, mas o inferno não tem qualquer glamour!
Investir em conhecimento pode nos tornar sábios... mas, Amor e Fé nos tornam humanos!
(Glória Kalil)

Farofa Natalina
Ingredientes
½ xícara (de chá) de azeite
150 g de bacon picados
2 dentes de alho
1 cebola média picada
3 bananas-nanicas ou da terra cortadas em rodelas finas
1 lata de abacaxi em calda escorrido e picado
2 cenouras médias raladas
½ xícara (de chá) de uvas-passas preta
½ xícara (de chá) de nozes picadas
grosseiramente
Pimenta dedo-de-moça picado a gosto (opcional)

Ingredientes
1 tender redondo
4 colheres de sopa de mel
4 colheres de sopa de mostarda
1 saquinho de cravos
Rodelas de abacaxi para enfeitar
Cerejas para enfeitar
Uvas para enfeitar

todo homem a partir dos 50 anos
deve fazer, anualmente, o exame de
sangue PSA e o de toque retal, para
avaliar as características da glândula.
O exame de toque permite ao
médico sentir eventuais nódulos, que
surgem quando há alterações.

6 azeitonas pretas picadas
¼ de xícara (de chá) de salsinha picada
500 g de farinha de milho
Sal a gosto
Modo de Preparo:
Em uma panela coloque o azeite, o bacon e
deixe fritar. Então, adicione o alho e a cebola,
refogue bem e acrescente as bananas cortadas
em rodelas, deixando dourar. Junte os pedaços de abacaxi, a cenoura, a uva-passa, as nozes, a pimenta, as azeitonas, a salsicha, a farinha de milho, o sal e mexa bem. Sirva em
seguida.

