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Secretaria de Saúde  prioriza o combate ao
mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya 
A

proveitando o 1º En-

contro da Educação,

realizado no Cine Tea-

tro Capucho, com cerca de dois

mil profissionais da área edu-

cacional, a Secretaria de Saúde

fez esclarecimentos sobre as ar-

boviroses: Dengue, Zika e Chi-

kungunya em Vespasiano. 

O Secretário de Saúde, Fa-

biano Bretas falou sobre o tra-

balho contínuo que deve ser

realizado. “O Aedes aegypti é

um perigo constante. Precisa-

mos estar sempre alertos”.

Para esclarecer sobre os ín-

dices em Vespasiano e do tra-

balho a ser realizado, o enfer-

meiro e coordenador da

Vi gilância Epidemiológica,

Marcelo Henriques de Alcân-

tara, enfatizou a importância do

combate. “Temos bairros de

Vespasiano em uma zona de

perigo muita grande. Precisa-

mos unir nossas forças para tra-

balhar e eliminar o mosquito e

todos os seus focos. Para isso

acontecer, temos que contagiar

nossas crianças para que elas

levem para suas casas os co-

nhecimentos sobre o perigo

desse mosquito”, falou Mar-

celo.

Em Vespasiano, o LIRA’a,

Levantamento de Infestação

Rápida pelo Aedes aegypti, me-

dido todo mês de janeiro, clas-

sificou o município com 3,3%

de infestação, ou seja, Vespa-

siano tem índice médio de in-

festação de Aedes aegypti. Se-

gundo Marcelo alguns bairros

do município precisam de aten-

Secretário
Fabiano 
Bretas:
“O Aedes
aegypti é 
um perigo
constante.
Precisamos
estar sempre
alertos”

Marcelo 
Henriques:

“Amanhã pode
ser seus pais,

seus filhos, 
sua esposa, 

seus irmãos, 
seus 

amigos...”

O Juizado Especial Cível e

da Fazenda Pública da Comarca

de Vespasiano está utilizando

uma nova ferramenta como al-

ternativa para realizar intima-

ções, o WhatsApp. A opção

pelo aplicativo pode ser feita

apenas por pessoas físicas. Para

aderir, a parte precisa se cadas-

trar no cartório do juizado.  

A juíza Cristiana Martins

Gualberto Ribeiro, titular do

Juizado Especial de Vespa-

siano, espera que o projeto agi-

lize as intimações e reduza cus-

tos. “Hoje as intimações são

feitas por cartas com aviso de

recebimento, que nem sempre

retornam, ou pelos oficiais de

justiça. Como em nossa co-

marca a maioria das pessoas

utiliza smartphones, essa é uma

alternativa mais eficaz, rápida e

econômica de realizar a inti-

mação”, disse.  

A magistrada se inspirou

em iniciativa semelhante im-

plantada pela juíza Fernanda

Dias Xavier no Juizado Espe-

cial de Planaltina no Distrito

Federal. Segundo Cristiana

Martins, a magistrada lhe deu

boas referências sobre o pro-

jeto, que tem tido boa aceitação

no Distrito Federal.  

A novidade está de acordo

com a legislação processual. A

Lei dos Juizados Especiais per-

mite que a intimação seja feita

por qualquer meio de comuni-

cação idôneo, e o novo Código

de Processo Civil recomenda o

uso de meio eletrônico sempre

que possível.  

A Corregedoria-Geral de

Justiça está apoiando esse pro-

jeto-piloto e pretende expandi-

lo para outras comarcas. “Inicia-

tiva como essas são importantes

porque se utilizam de mecanis-

mos modernos de comunicação

para que o cidadão seja aten-

dido de forma pronta e eficaz

pelo Poder Judiciário”, se ma-

nifestou o corregedor, desem-

bargador André Leite Praça.   

Outra ação que pretende fa-

cilitar as intimações nos Juiza-

dos Especiais está em curso em

Belo Horizonte, onde foi regu-

lamentado o Intimafone, com

um projeto-piloto que  valida as

intimações por telefone. Veja

mais detalhes.

Como funciona
A secretaria envia, sempre

durante o expediente forense,

imagem do despacho ou  deci-

são para o número de celular

informado no ato de adesão.

Ao aderir à intimação por

meio do WhatsApp, a pessoa

deve manter a função de con-

firmação de leitura ativa. A

intimação se rá considerada rea-

lizada quando o aplicativo in-

dicar que a mensagem foi rece-

bida e lida (dois indicadores em

forma de “v” azuis).  

Se em três dias a mensa-

gem não tiver confirmação de

leitura, a intimação via aplica-

tivo não será considerada vá-

lida e a parte será intimada pela

forma habitual. Quem deixar

de ler as intimações por duas

vezes será excluído da modali-

dade de intimação via aplica-

tivo e não poderá se cadastrar

novamente por seis meses. Se a

parte mudar de número de tele-

fone, basta assinar novo termo

de adesão. 

JESP de Vespasiano realiza intimações via WhatsApp

Carlos Moura Murta tomou posse como secretário de

Estado de Cidades e de Integração Regional (Secir). O ato,

que empossa o mais novo secretário estadual de Minas Ge-

rais, foi assinado na tarde desta segunda-feira (06/03), no

Palácio Tiradentes, sede do governo de Minas.

O ex-prefeito de Vespasiano e ex-deputado estadual as-

sume a Secir, a convite do governador Fernando Pimentel,

com objetivo de reduzir as desigualdades regionais no Es-

tado, promovendo o desenvolvimento urbano e econô-

mico dos municípios mineiros, por meio da implantação de

políticas públicas nas áreas do saneamento básico, habi-

tação, infraestrutura urbana, regularização fundiária, pla-

nejamento das cidades e associativismo municipal, além de

coordenar as ações que vão proporcionar o crescimento e

o fortalecimento das regiões metropolitanas do Estado.

Biografia
O novo secretário da Secir tem sua história marcada pe-

los serviços prestados para a população de Minas Gerais.

Carlos Murta é advogado, formado pela Universidade Fe-

deral de Minas Gerais, e iniciou na vida pública em 1988

quando foi eleito pela primeira vez prefeito de Vespa-

siano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mu-

nicípio no qual governou por cinco oportunidades, sendo

a última no mandato 2012/2016. Murta ainda ocupou o

cargo de deputado estadual e presidiu a Associação dos

Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte

(Granbel). Sua trajetória política é marcada pela dedi-

cação e cuidado em que ele conduz as políticas públicas,

sempre procurando atender o interesse da população.

Prova disso são as diversas homenagens, honrarias e

condecorações recebidas ao longo da carreira.

Carlos Murta toma
posse como novo Secretário

de Estado das Cidades 

O Secretário Carlos Murta com a esposa Marta, a filha
Valentina, o Deputado Estadual Iran Barbosa, a filha Camila
e o Cel. Reginaldo Lourenço durante a solenidade de posse

ção especial. “Os bairros Nova

Pampulha, Jardim Daliana,

Vila Esportiva, Jardim da Gló-

ria, Názia, Imperial, São Da-

mião e Fagundes precisam de

atenção redobrada em relação

ao Aedes aegypti. Nesses bair-

ros, existem muitos focos do

mosquito e todos eles devem

ser combatidos para diminuir-

mos os números de casos”,

orientou. 

Segundo o coordenador da

Vigilância, o perigo não está

somente nos terrenos vazios e

abandonados: “os últimos le-

vantamentos comprovam que

o perigo está dentro das casas

habitadas, ou seja, qualquer um

de nós pode ser o próximo alvo

do mosquito. Amanhã pode ser

você, seus pais, irmãos, ami-

gos... por isso precisamos ter

muito cuidado e ao mesmo

tempo ajudar na eliminação

dos focos, onde o mosquito

possa se procriar”, ressaltou.   

Em 2016, Vespasiano re-

gistrou e notificou, de acordo

com o SINAN NET/Sinan

Oline, 22 casos de Zika vírus,

5.452 de Dengue e 0 casos de

Chikungunya. 

Para finalizar o enfermeiro

salientou ainda que é preciso

ter atitude. “Precisamos ter ati-

tude para acabar com esse mos-

quito. O Aedes aegypti não es-

colhe idade, raça, classe social,

todos nós podemos ser a pró-

xima vítima se não eliminamos

o foco. Vamos juntos fazer a

diferença! Atitude gera saúde”,

concluiu Marcelo.

Dra. Cristiana Martins Gualberto Ribeiro: “Como em nossa
comarca a maioria das pessoas utiliza smartphones,

essa é uma alternativa mais eficaz, rápida e econômica
de realizar a intimação”

Mulher é grandeza. É distinção.

Mulher é ímpar. É sedução. Ser

mulher é fazer parte de uma história

de luta e de conquista, uma história

rica em personagens que gritam a

verdade do íntimo de cada um de nós.

Não há mulher maior do que qualquer

uma, tal como não existe algum ser

maior que qualquer mulher. Se há

justiça no mundo, ela se deve a todas

as mulheres que do nada construíram

o tudo.

O coração das  mulheres  é

diferente de qualquer outro que habita

no interior de todos os seres. E é por

isso que hoje conhecemos a parte

positiva do mundo, tal como ele é.

Em relação à parte negativa, ela está

ainda em construção, mas podemos

ter certeza de uma coisa: o mundo

vai ficar ainda melhor. Porque as

mulheres são a janela para a bondade.

Elas são palavra. Elas são canção.

A mulher é vida. Ela dá vida.

Ninguém espelha tanto a esperança

quanto a mulher. Ninguém. A gente

deveria ajoelhar todas as noites,

agradecendo a Deus a dádiva que Ele

nos deu: a mulher. Não há algo que

brilhe mais em nosso planeta do que

as mulheres. Não há algo que respire

mais amor, mais verdade. A mulher

é singular sob todos os pontos de

vista.

Obrigado, mulheres, por serem

tão especiais!

8 de março  - Dia Internacional da Mulher
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O
prefeito Rogério Avelar, sancionou a Lei Nº

3.961/17, que concedeu o reajuste salarial

aos servidores públicos de Lagoa Santa. Por

determinação do próprio prefeito, o seu salário e os

salários do vice-prefeito, secretários municipais,

chefe da Assessoria Jurídica e diretor da Translago

não foram reajustados. 

O salário referente ao mês de fevereiro foi pago

aos servidores com o adicional de 100% do Índice

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que

corresponde ao percentual acumulado no período de

janeiro a dezembro de 2016. 

Segundo Avelar, o reajuste nada mais é que uma

obrigação da administração para com o servidor

municipal. "Ainda estamos em fase de ajustes das

contas da Prefeitura, mas já definimos como uma de

nossas prioridades a valorização dos servidores e ao

garantir o reajuste não estamos fazendo nada mais

que uma obrigação nossa como gestores", disse.

A praça que foi inaugurada

em 2012 e é carinhosamente

chamada pelos seus frequenta-

dores de Praça da Paz, foi pla-

nejada para se tornar um local

de descanso e convivência para

os moradores do bairro Ovídeo

Guerra. No entanto, conforme

os relatos, nos últimos anos, a

falta de manutenção deixou o

local sem condições de lazer.

Foi necessário montar uma

força tarefa para colocar nova-

mente a praça em condições de

utilização. Os moradores que se

mobilizaram para solicitar a re-

vitalização do local à Secretaria

de Desenvolvimento Urbano

também participaram de todo o

processo.

A Secretaria de Desenvol-

vimento Urbano está con-

cluindo o plano de ação para re-

forma e revitalização das áreas

públicas destinadas ao descanso

e lazer dos moradores da ci-

dade.

Prefeito concede reajuste
salarial aos servidores municipais

A Secretaria Municipal de

Bem Estar Social e a Diretoria

de Desenvolvimento Social

realizaram, no auditório da Es-

cola Municipal Professora

Claudomira, o seminário

“SUAS Lagoa Santa: Marco

Regulatório das Organizações

da Sociedade Civil”.

A Diretoria de Desenvolvi-

mento Social convidou entida-

des parceiras da sociedade civil

de Lagoa Santa para apresentar

e discutir as principais mudan-

ças estabelecidas pela Lei

13.019/14, também conhecida

como MROSC, que entrou em

vigor a partir do ano passado.

Esta lei institui novas re-

gras para a formalização de

parcerias entre o poder público

e as organizações não gover-

namentais. Durante o evento, a

assessora jurídica, Joana Horta,

explanou sobre as principais

mudanças trazidas pela nova

lei e seu impacto no dia-a-dia

das entidades.

O encontro serviu também

para apresentar as diretrizes do

Sistema Único de Assistência

Social - SUAS para Lagoa

Santa, nos próximos quatro

anos. Implantado em Lagoa

Santa, há 12 anos, o SUAS as-

sumiu o compromisso de prestar

atendimento, serviços e benefí-

cios a todos os la goas santenses

em condições de vulnerabili-

dade social.

E para dar continuidade a

isso, a nova Gestão fundamenta

as suas ações em três vertentes,

que são: as pessoas, suas cir-

cunstâncias de vida e suas rela-

ções familiares. É a trilogia

“Descentralizar para (Re) Co-

nhecer, Regionalizar para Go-

vernar e Acolher para Incluir”,

que reforça os princípios da Po-

lítica Nacional de Assistência

Social.

O diálogo entre gestores e

população promove ações

transformadoras, afirma o pre-

feito Rogério Avelar. “Nós va-

mos transformar a realidade

das pessoas, pois temos a von-

tade política aliada a força de

cada um de vocês”, completa

Rogério.

Estavam presentes, o pre-

feito, Rogério Avelar, o secre-

tário de Bem Estar Social, Gil-

son Urbano, a diretora de

Desenvolvimento Social, Vir-

lane Sofia Salomão Farias, a

secretária de Gestão, Patrícia

Sibely D´Avelar, a secretária

de Assuntos Jurídicos, Juliana

Gonçalves Pontes e a assessora

jurídica, Joana Costa Moraes

Rabelo Horta, representando a

Secretaria de Estado de Traba-

lho e Desenvolvimento Social

– SEDESE.

Prefeitura de Lagoa Santa dá início
ao desenvolvimento na área social
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EM NOTÍ CIAS

� LAGOA SANTA

Prefeitura inicia revitalização da Praça do Ovídeo Guerra
e programa outras áreas públicas de lazer do município

Prefeito
Rogério 
Avelar :
“não 
estamos
fazendo
nada mais
que uma
obrigação
nossa como
gestores”
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V
alorizar as pessoas para a

cidade crescer. Este é o

principal objetivo da ges-

tão Ilce Rocha que vai estar empe-

nhada no crescimento e na huma-

nização do atendimento ao

cidadão, mesmo assumindo a Pre-

feitura de Vespasiano com os pro-

blemas enfrentados por todas as

cidades atualmente com a crise

econômico-financeira que assola o

País e com diversos outros proble-

mas, ocasionados pelas chuvas no

final do ano de 2016. 

Esses primeiros 50 dias foram

uma prova de fogo para a prefeita

Ilce Rocha, que não está medindo

esforços para melhorar os serviços

prestados à população, com o ob-

jetivo de dar melhor qualidade de

vida ao vespasianense. “Fui eleita

com quase 30 mil votos, mas hoje,

com muito orgulho, sou Prefeita

de uma só Vespasiano, e vou hon-

rar os 130 mil habitantes dessa

nossa cidade, com muito trabalho e

dedicação”, afirmou Ilce. 

A Prefeita salientou o trabalho

árduo e a ânsia dos primeiros dias

de governo. “Chegamos à Prefei-

tura no dia 2 de janeiro às 7 horas

da manhã e saímos por volta das

23 horas. Atendemos, ouvimos e

aprendemos com cada pessoa que

passou pelo gabinete. Nos 15 pri-

meiros dias foram cerca de seis mil

pessoas, a grande maioria delas à

procura de um emprego, outros em

busca de uma melhor qualidade de

vida para seus familiares.

Saúde mais humanizada
O fisioterapeuta Fabiano Bre-

tas está à frente da Secretaria de

Saúde e a dentista Simone Carva-

lho é a Secretária Adjunta da pasta.

De acordo com o Secretário todas

as atividades relacionadas à saúde

estão funcionando normalmente.

“Nada parou. Tudo está funcio-

nando a pleno vapor e com atendi-

mento mais humanizado, como foi

o pedido feito pela Prefeita Ilce

Rocha”. Segundo o Secretário o

atendimento está normal nos pos-

tos de saúde, PSF, policlínicas,

UPA e em todas as unidades de

saúde. “A farmácia, o atendimento

odontológico e o Laboratório Mu-

nicipal estão trabalhando normal-

mente”, ressaltou. Fabiano infor-

mou ainda que está em andamento

a convocação dos concursados e

que a campanha de combate à den-

gue está sendo iniciada.  

A Secretária Adjunta, Simone

Carvalho, acrescentou ainda que o

laboratório municipal está traba-

lhando para atender as demandas

em tempo hábil para que o paciente

tenha o resultado mais ágil, pois

em 2016 a espera para realização

dos exames era de quatro meses.

“Vamos diminuir essa lista de es-

pera”, afirmou ela. Simone infor-

mou também que está sendo feita

uma revisão da lista de espera das

cirurgias eletivas. “Vamos definir

as estratégias para atender a de-

manda das cirurgias eletivas. Foi

implantado também o programa de

atenção às feridas, para pacientes

atendidos pelo SAD – Serviço de

Atenção Domiciliar”, concluiu Si-

mone.   

Valorizando a Educação
A educadora Laís Brant é a Se-

cretária de Educação. Experiente

pedagoga da rede municipal de en-

sino, Laís sabe como valorizar o

profissional. De acordo com ela a

secretaria vai manter as boas par-

cerias e fazer novas. “A pedido da

prefeita Ilce, vamos dar uma maior

valorização aos professores e pro-

fissionais da educação. Buscare-

mos ainda modernizar as escolas,

vamos valorizar ainda mais o pro-

cesso de inclusão social”, salientou

a secretária. A UAITEC também

está funcionando a todo vapor, a

divulgação dos cursos foi intensi-

ficada e o início das aulas será em

março. “Na UAITEC oferecemos

cursos gratuitos de Analista de Mí-

dias Sociais, Desenvolvedor de Jo-

gos Eletrônicos, Programador de

Dispositivos Móveis, Programador

Web, Programador de Sistemas e

Desenhista de Produtos Gráficos

Web, para as pessoas a partir do 9º

ano do ensino fundamental com-

pleto ou cursando, o aluno só pre-

cisa ter conhecimento básico em

informática, além do curso de idio-

mas”, finalizou ela.  

Desenvolvimento Social
mais próximo das pessoas

A Mestre em Administração,

Vanessa Duguet Arruda é a Secre-

tária responsável pela pasta do De-

senvolvimento Social. Segundo

Vanessa nesses 50 dias de gestão

Ilce Rocha foram realizados muti-

rão da Cohab de regularização de

dívida dos mutuários nos bairros

Morro Alto e Caieiras. Além disso,

“estamos dando continuidade ao

programa Minha Casa Minha Vida

(convocação dos sorteados e

preenchimento de pastas para apro-

vação da CEF)”. Ela ainda conti-

nuou “permanecemos com o aten-

dimento do Bolsa Família, estamos

atualizando e cadastrando o tam-

bém o Cad Único”. A Secretaria

de Desenvolvimento está retor-

nando o plantão social na sede da

secretaria e as visitas aos Núcleos

para verificação das demandas lo-

cais e elaboração de medidas para

saná-las.

Vanessa acrescentou ainda que

o atendimento aos beneficiários na

Secretaria de Desenvolvimento So-

cial está normal e que, além disso,

está realizando diversas reuniões.

“Reunimos com a Caixa Econô-

mica Federal para agilidade na tra-

mitação e aprovação do financia-

mento (Faixa 01) Programa Minha

Casa Minha Vida dos Residenciais

Areias 1A e 1B, Bairro Suely, e

também com a equipe da Regula-

rização Fundiária para finalização

do procedimento do Bairro Nova

Pampulha e início do Bairro Jar-

dim da Glória, 2ª Seção”, falou.

A pedido da prefeita Ilce, a Se-

cretária enfatizou que já se reuniu

com a Secretaria de Estado de Tra-

balho e Desenvolvimento Social

(SEDESE) para liberação de ver-

bas para investimento prioritários

em novos projetos na área social

do Município.

Resgate Cultural
A Secretaria de Cultura tam-

bém vem trabalhando intensa-

mente nesses primeiros 50 dias de

Gestão Ilce Rocha. Foi realizada a

tradicional festa pré-carnavalesca

Boi da Manta, com o enfoque no

resgate cultural e que levou para as

ruas do centro da cidade seus clás-

sicos bonecões, marmotas e bois

coloridos, que enchem os olhos

dos vespasianenses e visitantes. 

A Secretária de Cultura, Mô-

nica Regina Cruz, afirma que este

foi o primeiro evento do órgão, já

no início do mandato da prefeita

Ilce Rocha mas saiu a contento ale-

grando a vida dos vespasianenses.

Afirmou Mônica que já tem

uma extensa agenda cultural para

2017, com apresentações teatrais,

exposições de artes, shows e, prin-

cipalmente a valorização dos ar-

tistas da terra.

A Escola de Artes Capitão Ca-

rambola está sob a responsabili-

dade da professora de artes Valéria

Araújo, que foi nomeada Diretora

e chegou com muito entusiasmo e

vontade de fazer a escola voltar a

crescer e ser destaque no cenário

mineiro e nacional. “Estou conhe-

cendo a estrutura da Capitão Ca-

rambola e fazendo o levantamento

de tudo. Estamos analisando a am-

pliação dos cursos sem onerar o

município. “Além de ampliar a

oferta dos cursos, a prefeita Ilce

pediu para que buscasse uma

forma de oferecê-los em três turnos

para que possamos privilegiar um

público cada vez maior”, enfati-

zou Valéria. Ela salientou ainda,

que a valorização dos profissionais

da cidade será uma prioridade no

novo governo.

Prefeita Ilce Rocha investe na valorização
do cidadão para a cidade crescer

Mesmo enfrentando diversos problemas no início de sua gestão, a nova administração já consegue
nos primeiros 50 dias de governo, implantar um novo sistema de administração participativa

Meio Ambiente é uma
responsabilidade de todos

A cidade, como um todo, está

sendo cuidada com muito respeito

e comprometimento pela nova ges-

tão. No Meio Ambiente estão

sendo desenvolvidas ações priori-

tárias para a limpeza e capina dos

bairros. O primeiro a receber o

mutirão de limpeza foi o Morro

Alto, inclusive com a limpeza em

todo o entorno da Lagoa do Morro

Encantado. Depois foi a vez dos

seguintes bairros: Gávea, Serra

Dourada, Nova York, Bernardo de

Souza e entrada da cidade. Tam-

bém foram priorizadas as limpezas

das escolas e postos de saúde mu-

nicipais. Todos os jardins e cantei-

ros das praças e prédios públicos es-

tão sendo reestruturados. Começou

também o serviço de tapa-buracos,

nas vias públicas do município. 

O Secretário de Meio Am-

biente, Valdecy Rocha, afirmou que

“Inicialmente vamos fazer a lim-

peza das ruas, avenidas, praças e

outros logradouros públicos. Com o

período chuvoso o mato cresceu

muito em todas as regiões. Em se-

guida faremos a operação tapa bu-

raco e daremos continuidade ao

nosso trabalho atendendo as várias

demandas dos cidadãos” finalizou o

Secretário Valdecy Rocha. 

Obras descentralizadas
De acordo com a Secretária

Adjunta, Dulce Albano já estão

sendo realizadas diversas obras

pela cidade. “Estamos começando

diversas reformas em prédios pú-

blicos e vamos dar prosseguimento

também a obras que foram inicia-

das e não foram concluídas, na

gestão anterior”, informou Dulce. 

Prova disso é a pavimentação,

tapa buracos e recuperação das

vias públicas das ruas 23 e 25 no

bairro Gávea e a recuperação da

drenagem na Avenida Existente,

no Morro Alto. No Bairro Caieiras,

foi realizado, na Avenida Adélia

Issa o capeamento e recapeamento

asfáltico.

Para a educação, está em an-

damento o acréscimo na Escola

Municipal Nazinha Conrado Silva

e a reforma da Escola Municipal

Senhor do Bonfim. 

A saúde vai contar com novos

prédios para atendimento mais rá-

pido e humanizado. “Está sendo

finalizada, no Morro Alto, a cons-

trução da Unidade de Rede Far-

mácia de Minas. No centro, a cons-

trução da Unidade Rede Farmácia

Integrada e no bairro Vida Nova a

construção de UBS de porte II”,

enfatizou ela. No Bairro Jardim

Alterosa o Cemitério Parque da

Ressureição, mais conhecido como

Cemitério Novo, também está

sendo reformado.

Cemitério Parque da Ressurreição foi reformado

Praça do Hospital de Vespasiano está revitalizada

Imediações da lagoa do Morro Alto estão bem cuidadas

Ginário Poliesportivo será reformado

Vias públicas recebem operação tapa-buraco
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*Paulo R. Ferreira

“Nada é permanente, exceto a mudança.” A

frase há muito caiu no senso comum. Seu autor,

no entanto, poucos conhecem. Heráclito nasceu

550 anos antes de cristo, em Éfeso, hoje Turquia,

à época colônia de Atenas, na Grécia. E talvez não

seja exagero afirmar que o filósofo pré-socrático

tenha sido um dos primeiros profetas da susten-

tabilidade.

Mudar produtos, processos, hábitos. Mudar o

padrão mental e a maneira de fazer negócios.

Esse é o desafio que se impõe a indivíduos e em-

presas em tempos de equações de complexa so-

lução. Algumas das maiores marcas globais le-

vantaram suas bandeiras em nome da

Sustentabilidade. Apesar da economia instável, al-

gumas empresas iniciaram seus esforços sobre o

tema e outras até dobraram seus investimentos

nesta área. O investimento em ações de sustenta-

bilidade corresponde à expectativa do público,

que espera por resultados concretos das empresas.

A pesquisa Goodpurpose, realizada pela Edel-

man Significa, revelou que 81% dos brasileiros

mostraram-se mais propensos a comprar produtos

de marca que apoiam estas causas. Ou seja, não

se trata apenas de mais uma preocupação, mas

sim de uma exigência do público.

Buscar o grupo de ações que deve ser guiado

por estes princípios foi a tarefa do GreenBiz, por-

tal especializado em sustentabilidade empresarial,

em seu relatório State of Green Business, lançado

em fevereiro deste ano. As 10 principais tendên-

cias em sustentabilidade que devem fazer dife-

rença neste ano para as empresas traçadas por

meio das cerca de 2.200 reportagens e artigos

publicados nos quatro canais do GreenBiz.

Conheça, as tendências, segundo o relatório

do GreenBiz:

1 – Gigantes do consumo
acordam para o “verde”

Empresas que produzem artigos de alto con-

sumo possuíam um histórico de relutância para

atuar com a sustentabilidade. Entretanto, este ce-

nário alterou-se radicalmente há alguns anos e as

maiores marcas do setor mostraram-se atuantes

em suas propostas. 

2 – Empresas almejam o “zero”
Diversas empresas colocaram a meta “zero

lixo” em suas perspectivas de negócios. 

3 – Países em desenvolvimento 
ganham importância na cadeia 

de suprimentos
A extração de commodities em países em de-

senvolvimento passou a ser melhor analisada. A

preocupação com a construção de uma cadeia de

produção socialmente responsável inclui a capa-

citação dos produtores, com programas de gera-

ção de renda e incentivo ao empreendedorismo.

4 – Transporte “verde” para
maior eficiência energética 

A última década será lembrada pelo nasci-

mento dos veículos elétricos. Mas as tecnologias

e práticas verdes estão emergindo não só para a

terra, mas também para o mar e o ar:

5 – Alimentação sustentável
transforma-se no prato principal

A agricultura sustentável expandiu-se e gran-

des empresas estão arcando com compromissos

neste campo de atuação.

6 – Certificação para
todas as indústrias

Existem diversas certificações relacionadas

ao negócio sustentável, mas para algumas cate-

gorias específicas de produto, restam lacunas.

Para isso, organizações e empresas estão fazendo

sua parte.

7 – Preocupações tóxicas
incentivarão alternativas verdes 

A revelação de ingredientes tóxicos nos bens

de consumo atingiu recentemente um pico, com

a crescente importância do tema nas agendas das

empresas, ativistas e órgãos regulatórios. 

8 – A preocupação com
uso da água só cresce 

Diversas empresas têm percebido que anali-

sar seu uso da água pode ajudá-las a encontrar

oportunidades para eficiência e otimização na

produção, além de inovação.

9 – Empresas aprendem
a fechar o ciclo

A promessa de uma sociedade com ciclo fe-

chado – onde tudo seria reciclado e transformado

em novos produtos e embalagens – parece estar

cada vez mais próxima de ser cumprida. 

10 – Bioplásticos transformam-se
em embalagens 

Durante anos, a pesquisa por alternativas ao

plástico derivado de petróleo liderou o trabalho de

especialistas por diversos caminhos. Mas, o bio-

plástico atingiu mais importância na agenda das

empresas.

As mudanças já estão em curso. Natural-

mente, com elas vêm os desafios impostos pelo

futuro na vida de todos nós. 

(*) Gerente Garantia da Qualidade / Gestão

Integrada

Tendências em Sustentabilidade 

O
tradicional desfile do Boi da Manta, a festa pré-carna-

valesca mais animada da região, voltou a atrair uma

multidão para as ruas do centro da cidade. A atual ad-

ministração, que tem à frente a prefeita Ilce Rocha, através da

Secretaria de Cultura investiu no resgate cultural do Boi, que

desfilou nos dias 16, 18, 21 e 23 de fevereiro, para a alegria dos

foliões vespasianenses e municípios vizinhos. 

A saída do boi, dos bonecos de cinco metros de altura e das

marmotas, figuras caracterizadas pelo exagero de algumas

partes do corpo que acompanham o desfile, foi do estaciona-

mento ao lado da prefeitura, com direção à Praça JK. A Cor-

poração Nossa Senhora de Lourdes alegrou o desfile com

marchinhas tradicionais e arrastou uma legião de foliões. 

O Boi da Manta, que teve origem na cidade, na Fazenda do

Barreiro levou para as ruas um colorido especial e resgatou ele-

mentos tradicionais da história do Boi da Manta. O evento po-

pular, contou com três shows todos os dias. Foi montado um

projeto de infraestrutura e segurança, com o objetivo de valo-

rizar o cidadão, que pôde se divertir com tranquilidade. Foi

montada também uma Praça de Alimentação, denominada

“Boiteco”, onde os foliões puderam se alimentar e hidratar com

segurança e comodidade.

Pré-carnaval movimentou Vespasiano
Boi da Manta agitou a população com muita alegria e resgate cultural
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Primos aniversariantes
Quem aniversariou no dia 25 de fevereiro

foi Ryan Lucas Aquino, filho de Reinaldo

Aquino e Mônica Aquino. Na terça-feira de

carnaval foi a vez da Maria Eduarda Aquino,

filha de Adilson Francisco de Aquino e Priscila

Aquino. E para completar a festa dos primos,

no próximo dia 10 de março quem vai soprar

velinhas será Ana Luiza de Paula Aquino, filha

de Edmar Aquino e Mirna Loy de Paula

Aquino. Aos primos aniversariantes, deseja-

mos muitas felicidades!!!
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ANIVERSARIANTES DE MARÇO
Dia 1: Laura Soares A.Rodrigues; Dia 2: Rosely Maria Viana, Andréia Albano Duarte, Mônica de Oli-
veira Costa, Carlos Eugênio Souto M. Filizola, Rutinéia Corrêa Campos, Viviane Ciríaco Oliveira;
Dia 3: Heloísa Vercesi dos Santos, Samuel Aguiar Sabino, Luigi Reis Ribeiro, Márcio Antônio de Oli-
veira, Daniele Costa Fonseca, Afonso Maria de Souza; Dia 5: Marcelo Castilho Diniz, Laís Georgina
Vercesi dos S. Fernandes, Robson Ogando, Rogeres Ogando,  Aladir de Paula Lima; Dia 6: Flávia de
Souza e Silva, Heloísa Diniz Carvalho, Walter Lukschal Soares; Dia 7: Circe Beatriz C. S. Soares, Paulo
César de Oliveira; Dia 8: Cátia Maria Carrijo Duarte, Roberta Barbosa Santos, Zulmira Gelmini dos
Santos, Silvânia Gelmini Atademo; Dia 9: Marilene Fonseca Corrêa, Alfredo Albano Duarte, Bráulio
Marcos B. Resende, Valderez Maria Dada Oliveira; Dia 10: Dea Soares Fonseca Valente, Salim An-
tônio Salomão, Waltério Eustáquio Viana, Elsi Lopes Viana, Ricardo Alexandre M. Pimentel;
Dia 11: Cláudia Beatriz Moraes, Felipe Azevedo Borges, Ângelo M. Barbosa Fonseca, Pedro Henri-
que Aviz Salles; Dia 12: Lauro Batista Soares, Rosângela M. Menezes, Fernando Lessa de Moura,
Carla E. Esteves Borges; Dia 13: Gláucia Henriques Lisboa, Rogério Oliveira Machado, Izabella Cris-
tina Mota Lopes; Dia 14: Abmael de Souza da Silva, José de Souza Viana, Virgílio Martins da Costa,
Francine de Souza Mansur, Marilza Castro P. Cruz; Dia 15: Márcia Maria Campelo Diniz, Lucinéia Car-
rijo Pereira, Paula Cristina Tomaz Fagundes de Araújo, Rodrigo Duarte da Costa, José Antônio San-
tana Palma, Andréa do Carmo Faria; Dia 16: Neida Elaine Soares Viana, Paulo Diniz Cruz, Meire Ane
Gonçalves da Silva Costa, Sybele Maria Freire da Silva; Dia 17: Joyce Giovana Fonseca Matos, Ilce
Alves Rocha Perdigão, Antônio Souza Viana, Luiz Gustavo da S. e Silva, Anselmo Domingo;, Dia 18:
João Bosco Arrede, Patrícia Maria Perdigão,  Igor Machado Malaquias, Wladimir Machado Malaquias,
Maria José Silva Pinto Dias, Marcos José Campelo Diniz; Dia 19: José Dreigenn de Andrade, Michele
Araújo Dada; Dia 20: Luciene Érica Rocha, Moacir Soares Fonseca, Nina Rosa F. Viana, Alexandre
Braga de Oliveira Lima; Dia 21: Natália da Cunha Macedo, Frederico A.de Paula Fonseca, Careni Isa-
bela G. dos Santos, Sílio Alexandre Fagundes; Dia 22: Simone Gelmini Araújo, João Bosco dos San-
tos Júnior; Dia 23: Giuliana Araújo Atademo, Maurício Aguiar Dornas; Dia 24: Inocêncio Olímpio Dou-
rado, Gisele Onete Marani Bahia, Marcos Rogério Tocafundo, Marcelo Eduardo F. Rocha, Rita de
Cássia Campos Araújo, Sheylla Real Bento, Patrícia de Paula Tocafundo; Dia 25: Sônia Silva, Aline
V. Gelmini dos Santos, Luiz Otávio Fonseca L. Kayser, Flaviana Cruz Silva, Igor Rodrigo Duraes; Dia
26: Flávia da Cruz Cassemiro; Dia 27: Marília Marani Barbosa, Alba Valéria de Barros Silva, José Cal-
das de Souza, Senhorinha Venícia Cruz Costa, Edna Aguiar Malta Fonseca, Rogério Satiro, Robson
Beghini; Dia 28: Edna Aparecida Batista, Celeste de Araújo Sena, Sandra Cunha dos Santos de Brito
Silva, Paula Murça Machado Rocha, Natália Costa Dada, Jane de Araújo Aires, Giorgia Silva; Dia 29:
Ana Beatriz Morelli Araújo, Walber José Reis, Marilza Fonseca Garcia, Vanessa F. F. Garcia; Dia 30:
Vera Lúcia Vilela Moreira, Célio César Pena; Dia 31: Érika Francine de Souza Queiroz, Salomé
Aguiar Sabino, Alex Fernandes de Oliveira. A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em No-
tícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade! 

A direção do Restaurante Dom Otto divul-
gando a programação dos happy hours para o
mês de março. Eles acontecem normalmente
às sextas feiras a partir das 20 horas.

Veja a programação do mês: Dia 03/03 -
sexta-feira : Carlos Timponi e Deth Viana -Voz
e Teclado- MPB e outros estilos; Dia 10/03 -
sexta-feira: Betho Gibson Voz e Violão- Diver-
sos estilos; Dia 17/03 - sexta-feira: João de
Ana -Voz e Violão – MPB; Dia 24/03 - sexta-
feira: Welisson Alves - Voz e violão/teclado –
Diversos estilos; Dia 31/03 - sexta-feira: Mau-
rício Urutau -Voz e violão – Pop, Rock nacional
e internacional

Paulo Diniz em Sociedade

Tátila e Diego 
Ricardo Alexandre Pimentel e Marta de Lourdes Mansur Pimentel, e Hal-

ley Matias Braga de Carvalho e Rosilane Marta Corrêa Braga de Carvalho con-

vidando para a cerimônia religiosa do casamento de seus filhos Tátila e

Diego. A cerimônia acontecerá às 20 horas do dia primeiro de abril de 2017

em Belo Horizonte. Aos noivos e seus pais, nossos cumprimentos desejando-

lhes muita paz, saúde e prosperidade. Um abraço!!!

Júlia
A linda garotinha da foto é Júlia, com seus pais, o jornalista

Giuliano Fonseca Panizza e a advogada Mariana Souto Murta.

O Dia Internacional da Mulher na OAB-MG 
O Dia Internacional da Mulher foi comemorado com grande festa na

OAB/MG - Subseção Vespasiano. O evento foi organizado pela Comissão

da OAB Mulher e contou com a participação de diversas advogadas e con-

vidados. A Presidente da OAB Subseção Vespasiano, Dra. Eduarda Castro

Soares e a Presidente da OAB Mulher Vespasiano, Dra. Alaine Soares Mar-

tins Vieira, parabenizam todas as mulheres pelo o seu dia.
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Culinária

Batata gratinada fácil
Ingredientes:

* 1 kg de batatas descascadas, cortadas

em rodelas.

Creme:

* 1 creme de leite de caixinha

* ½ copo de requeijão cremoso

* ½ xícara de leite

* 50 g de bacon picado

* 1 colher (café) de sal

* 1 colher (chá) de orégano

* 3 colheres (sopa) de margarina

* ½ xícara de salsinha picada

Cobertura:

* 100g de mussarela

* queijo ralado para polvilhar

Modo de preparo:

1. Cozinhe as rodelas de batatas apenas

para amolecer um pouco

2. Misture todos os ingredientes do creme

e leve, por cerca de 4 segundos, no micro-

ondas apenas para derreter a margarina.

3. Em um refratário fundo, untado com

margarina ou azeite, monte camadas de

rodelas de batata intercaladas com o

creme.

4. Por último, cubra com a mussarela e

polvilhe com queijo parmesão ralado.

5. Leve ao forno por, aproximadamente,

30 minutos.

Batata assada com bacon
Ingredientes

* 10 batatas pequenas bem redondas

* 10 fatias de bacon

* 1 tablete de caldo de bacon

* 1 colher de manteiga

* 2 dentes de alho

* 1 colher de azeite

* Sal

* pimenta do reino

* alecrim

Modo de preparo:

1. Cozinhe as batatas por 10 minutos na

água com sal e o caldo de bacon, depois

reserve.

2. Em uma vasilha coloque a manteiga o

alho amassado a pimenta do reino e o

azeite, misture bem até formar uma pasta.

3. Passe nas batatas e enrole com bacon

e prenda com palito.

4. Leve ao forno por cerca de 30 minutos.

5. Use o alecrim para decorar.

VN  MULHER

As feias e incômodas veias doen-

tes nas pernas – as varizes 

– atormentam a maioria das mu-

lheres e uma boa parte da população 

masculina. Mesmo assim, muita

gente ainda tem dúvidas sobre 

as causas e efeitos desse pro-

blema:

“As varizes são um problema ge-

nético” – Verdade. Se a sua mãe ou

o seu pai tem varizes, são maiores as

chances de que você venha a sofrer

com o problema.

“A prática de esportes causa va-

rizes” – Mito. O exercício físico es-

timula a circulação do sangue e, com

isso, previne o aparecimento de

veias doentes.

“A cirurgia de varizes é de alto

risco” – Mito. Muita gente teme

a intervenção cirúrgica, mas o

procedimento está cada vez mais se-

guro. A retirada de cada veia doente

é feita com uma pequena incisão, de

apenas 1 mm, e a anestesia é con-

trolada por equipamentos, que mo-

nitoram o sono do paciente. 

......“Ao retirar as varizes com a

cirurgia, terei a circulação do sangue

prejudicada” – Mito. Pelo contrário:

ao retirar as veias doentes, que esta-

vam direcionando o sangue para o

sentido errado, a circulação melho-

rará.

......“A depilação e o cruzar de

pernas causam varizes” – Mito. A

os dois fatores não interferem em

nada no aparecimento de veias doen-

tes.

......“Meias elásticas ajudam na

circulação” – Verdade, mas nem

sempre. As meias elásticas podem

aliviar as dores nas pernas e facilitar

a circulação do sangue se forem

apropriadas para a sua perna. 

O ideal é que a meia fique aper-

tada na região do tornozelo, jamais

na área dos joelhos. Caso contrário,

ela será prejudicial. 

..“As mulheres têm mais varizes

do que homens” – Verdade. Alguns

estudos dizem que as mulheres cos-

tumam ter de duas a três vezes mais

varizes do que homens. Elas identi-

ficam o problema mais facilmente,

por depilar as pernas e deixá-las à

mostra. Estima-se que um em cada

cinco ou seis homens sofra com va-

rizes, principalmente a partir dos 30

ou 40 anos. 

......“A gravidez provoca varizes”

– Verdade. Por conta da alteração

hormonal, a gravidez é um dos prin-

cipais causadores de varizes (os ou-

tros são: ingestão de hormônios fe-

mininos seja por reposição ou por

anticoncepcionais; genética; ficar

muito tempo em pé ou sentado; e

excesso de

peso).

“As vari-

zes podem le-

var à trom-

bose” –

Verdade. Se a circulação

do sangue ficar muito prejudi-

cada por conta das varizes, existe o

risco de formação de coágulos, que

levam à Trombose Venosa Profunda

(TVP).

......“Anticoncepcional causa va-

rizes” – Verdade. Geralmente sim,

porque provoca alteração hormonal,

uma das principais causas das veias

doentes. 

......“Salto alto causa varizes” –

Mito. Um recente estudo do cirur-

gião João Potério Filho, da Uni-

camp, afirma que o salto alto bene-

ficia a circulação e evita o

aparecimento de varizes. De qual-

quer forma, é importante lembrar

que o salto, quando usado diaria-

mente por muitos anos, pode difi-

cultar o trabalho da “batata da

perna”, que ajuda no bombeamento

do sangue nas pernas. Por isso, é im-

portante alongar as panturrilhas an-

tes e depois de usar o salto.

A alimentação influencia na for-

mação de varizes” – Verdade, mas

indiretamente. Uma alimentação

equilibrada ajuda na manutenção

de um peso adequado, o que, por

sua vez, diminui as chances 

de desenvolvimento de veias

doentes nas pernas.

.“Cremes melhoram o problema”

– Mito. Não há comprovação cientí-

fica de que cremes eliminem varizes

e nada indica que possam refazer as

paredes de uma veia danificada. È

perda de dinheiro na certa.

......“Viagens muito longas criam

o ambiente propício para a formação

de varizes” – Verdade. Em trajetos

longos de avião ou ônibus, por

exemplo, nossas pernas costumam

ficar muito tempo paradas na mesma

posição e comprimidas, aumentando

a dificuldade do sangue da perna em

retornar ao coração e dando condi-

ções para a formação de varizes ou

de coágulos no sangue (que por sua

vez podem causar TVP ou embolia

pulmonar). A dica é se hidratar bas-

tante e mexer as pernas, com peque-

nas caminhadas ou o movimento de

“sobe e desce” com o tornozelo e os

pés.

(Paula Idoeta/Libris)

Saúde - Mitos e verdades sobre varizes

Mensagem - Conte até dez e vá à luta!
Dicas para você deixar

de lado o mau-humor

Tem dias que você acorda com o pé

esquerdo, dá tudo errado. Aí vem logo

aquela frase em mente: hoje não é o

meu dia. A situação é ainda pior se você

está desanimada, desiludida com a vida,

sem vontade de fazer nada. Você olha no

espelho e percebe que poderia perder

uns quilinhos a mais, mudar o visual,

pintar as unhas, cortar o cabelo, renovar

o guarda-roupa, mas não encontra estí-

mulos para fazer tudo isso.

Sai dessa, menina! Como já diz o di-

tado: “Não deixe para amanhã o que se

pode fazer hoje”. Parece tudo pura teo-

ria, não é mesmo? Mas, definitivamente,

não é. Se você quer mesmo dá uma re-

viravolta na sua vida, é importante se-

guir algumas recomendações impres-

cindíveis. Que tal seguir o conselho do

poeta Paulo Roberto Gaefke e Recome-

çar? “Recomeçar é dar uma nova chance

a si mesmo… é renovar as esperanças na

vida e o mais importante… acreditar em

você de novo”.

Fique de bem com a vida

Harmonize seu lar

Abra portas e janelas e comece uma

limpeza. Inicie pelo guarda-roupa e ar-

mários, tire tudo e só guarde o que for

realmente preciso.

Coma bem

Respeite os momentos das suas re-

feições. Preste atenção no que está fa-

zendo. Evite falar sobre problemas en-

quanto se alimenta ou ver televisão. No

momento em que estiver alimentando

dedique-se somente a isso.

Preste atenção em você

Perceba os seus pensamentos. Ao

longo do dia você tem milhares deles –

negativos e positivos. Apesar de você

não ser os seus pensamentos, eles têm

uma enorme força sobre a sua vida.

Mude a qualidade dos pensamentos.

Tenha objetivos

Tenha objetivos materiais e espiri-

tuais. Busque sempre melhorar a sua

condição financeira, planeje comprar

bens, faça investimentos, realize via-

gens e busque tudo que tiver vontade,

mas lembre-se: nunca dependa dessas

conquistas.

Faça exercícios

Escolha um

exercício que lhe

agrade – caminhar,

dançar e nadar são

os mais recomenda-

dos. Os exercícios

estimulam o fluxo

de energia vital, ge-

rando além de um

melhor condiciona-

mento físico, uma ótima sensação de

bem-estar.

Utilize seus talentos

Você tem dons e talentos. Descubra

quais são eles e comece a colocá-los em

prática. Procure fazer tudo o que lhe

traz coisas boas. Esse passo é impor-

tante!

Aceite a vida

Pare já de reclamar. Volte sua mente

para o que a vida oferece de bom. Aceite

viver nesse planeta azul e curta a viagem

da melhor maneira possível. Lembre-se

que ela tem fim, então faça bom pro-

veito.

Visite a natureza

Coloque essa meta em sua vida.

Pelo menos uma vez por mês, faça uma

visita a mãe natureza. Ela tem o poder de

purificar as células e acalmar o espírito.

Converse com Deus

Os gregos espiritualistas evitavam

dizer o nome de Deus, pois achavam

seu vocabulário muito limitado para ex-

pressar a grandeza Dele. Então todas as

vezes que tinham que falar sobre Deus

usavam a expressão o TODO. Aprenda

estar em sintonia com o TODO, que está

ao redor e, principalmente, dentro do

seu coração.

Elzinha Viana

Edite Buéri Nassif
OAB-MG 50958

Cível - Criminal  

Trabalhista - Previdenciário

Rua Paulo Cota, n° 59 
Centro – Vespasiano-MG

3621-3660 - 99618-2337

& Advogados Associados
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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 Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, im-

preterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema na-

cional 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 janeiro 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 contri-

buinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem do-

micílio, 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 adminis-

trativa 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 Fede-

ração 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 Bra-

sil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Pro-

dutores Rurais. 

Brasília, 3 de março de 2017. João Martins da Silva Júnior - Presidente da Confederação 

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

AMBIENTE 
EM NOTÍCIASMEIO

Tipos Comuns de Poluição

A
correta destinação dos

resíduos sólidos é con-

dição primordial para

uma cidade sustentável. A Po-

lítica Nacional de Resíduos Só-

lidos (PNRS), apro vada em

agosto de 2010, trouxe impor-

tantes instrumentos para que

municípios de todo o Brasil ini-

ciassem o enfrentamento aos

principais problemas ambien-

tais, sociais e econômicos de-

correntes do manejo inade-

quado dos resíduos sólidos.

PNRS tem como pilar o princí-

pio da responsabilidade com-

partilhada. Isso significa que

indústrias, distribuidores e va-

rejistas, prefeituras e consumi-

dores são todos responsáveis

pelos resíduos sólidos e cada

um terá de contribuir para que

eles tenham uma disposição fi-

nal adequada.

Buscar um melhor ordena-

mento do ambiente urbano pri-

mando pela qualidade de vida

da população é trabalhar por

uma cidade sustentável. Me-

lhorar a mobilidade urbana, a

poluição sonora e atmosférica,

o descarte de resíduos sólidos,

eficiência energética, economia

de água, entre outros aspectos,

contribuem para tornar uma ci-

dade sustentável.

Desde sua implementação,

em 2015, o Núcleo de Práticas

Jurídicas e Cidadania (NPJC),

constituído por alunos da Fa-

culdade de Saúde e Ecologia

Humana (FASEH), contribui

diária e ativamente para a re-

dução das demandas de atendi-

mentos à população carente de

Vespasiano e região. Atuando

principal mente nas áreas do Di-

reito da Família, oferecendo as-

sis tência jurídica e orientação

legal, os serviços prestados são

totalmente gratuitos e contam

com supervisão do professor e

coordenador do NPJC, Fran-

cisco Dourado (foto).
"O NPJC é demandado por

múltiplas questões da popula-

ção que, embora estejam fora

da sua área de atuação, rece-

bem o devido direcionamento

aos órgãos competentes para a

solução de suas demandas, tais

como Prefeitura Municipal,

Ministério Público, Conselho

Tutelar, Juizados Especiais,

Procon, INSS, dentre outras re-

partições públicas", destaca

Dourado.

O NPJC está sediado em

frente à Unidade de Pronto

Atendimento (UPA) de Vespa-

siano, em local estratégico e de

fácil acesso para a população,

pois está próximo dos órgãos

do poder judiciário da comarca,

de cartórios, do Ministério Pú-

blico e Prefeitura, facilitando

o atendimento. 

Os alunos que fazem parte

do NPJC estão matriculados do

7º ao 10º período e realizam

práticas que se subdividem em

simulada e real. A prática si-

mulada é ministrada por meio

de quatro disciplinas, sendo

duas dedicadas à prática civil,

uma à penal e outra à traba-

lhista. A prática real exercida

no núcleo é dividida em quatro

semestres, sendo 80 horas/aula

cada, cujo cumprimento é obri-

gatório pelo aluno.

Metas para 2017
De acordo com Dourado, as

metas do NPJC para 2017 se

constituem, majoritariamente,

na otimização e ampliação de

visitas orientadas (com desta-

que para a presença dos alunos

no Supremo Tribunal Federal)

e na fortificação dos convênios

com o TJMG, Procon Munici-

pal e Defensoria Pública, no

sentido de contribuir ativa-

mente com os serviços públicos

voltados para a promoção da

cidadania. A implementação de

um "Banco de Oportunidades",

por meio do qual o NPJC e a

FASEH irão disponibilizar via

mídias digitais, anúncios de va-

gas de estágio e emprego na

área jurídica, também é outro

objetivo. Além disso, o desen-

volvimento de ações no sentido

de oferecer aos alunos do 1º ao

6º período contato com a prá-

tica jurídica real e serviços ofe-

recidos pelo Núcleo completa

as ações a serem realizadas

neste ano.

Direito na FASEH
é nota 4 no MEC

Recentemente, o curso de

direito da FASEH foi avaliado

com nota 4 pelo Ministério da

Educação (MEC). Em 2016, o

curso formou a sua primeira

turma e, para a professora e

coordenadora do curso Patrícia

Gusmão, o sucesso na avalia-

ção do MEC é uma vitória de

toda a equipe e da comunidade

acadêmica, que demonstram

cada vez mais a evolução e ma-

turidade da faculdade.

Gusmão comenta que du-

rante a vistoria do MEC, os

avaliadores frisaram a impor-

tância da FASEH para Vespa-

siano, tanto por ser a única fa-

culdade presencial no mu ni cípio

quanto por contribuir na me-

lhoria da qualidade de vida da

população por meio dos proje-

tos que são desenvolvidos pe-

los professores e alunos. "Em

2016, os alunos da FASEH, por

meio de uma parceria com o

Tribunal de Justiça de Minas

Gerais e a Prefeitura, realiza-

ram mais de mil audiências

para a Justiça Comum e para o

Juizado Especial no Centro Ju-

diciário de Solução de Confli-

tos e Cidadania (CEJUSC).

Isso significa celeridade no an-

damento dos processos, econo-

mia para o Tribunal e conforto

para as partes e seus advoga-

dos", exemplifica.

Ainda sobre o Núcleo de

Práticas Jurídicas e Cidadania,

Gusmão crê que a experiência

vai muito além da formação

acadêmica: "alunos vivenciam

dramas pessoais diários de pes-

soas que buscam auxílio para a

resolução de suas demandas,

podendo, assim, perceber a se-

riedade e importância da atua-

ção do Bacharel em Direito

para a sociedade”. 

O Núcleo de Práticas Jurídicas e
Cidadania da FASEH e a comunidade

Av. Prefeito Sebastião Fernandes, 530
Centro - Vespasiano. (Em frente ao Fórum)

A Empresa de Cimentos

Liz, por meio do Liz em Ação

de Responsabilidade Social,

desenvolve programas e patro-

cina projetos direcionados à

educação, cultura e esporte,

com viés social, para os muni-

cípios de Lagoa Santa e Vespa-

siano.

O projeto Interação, patro-

cinado por meio da Lei Esta-

dual de Incentivo ao Esporte,

tem como princípio a iniciação

esportiva e a iniciativa de levar

aos alunos ações integradas ao

futebol, que geram estímulos

na educação, saúde e nas rela-

ções sociais, dando um grande

passo para a construção de va-

lores. 

Para Adriano José da Silva,

pai de aluno inscrito no pro-

jeto, “o Interação ajudou muito

meu filho na disciplina, no in-

teresse maior pelos estudos e

no próprio esporte”. O aluno

Ítalo da Silva afirma que teve

uma evolução no futebol e na

sua educação, “espero que

nunca acabe”, conclui.

Além das aulas que aconte-

cem no campo do Vespasiano

Esporte Clube, todos recebem

o uniforme completo e têm à

disposição os materiais espor-

tivos para o treino. Os profes-

sores, Vandinho e Palhinha, ex-

jogadores profissionais, se

dedicam na formação dos par-

ticipantes.

“Não temos a preocupação

apenas de revelar atletas, mas

sim de formar pessoas íntegras

e de caráter, sobretudo de res-

peito para viver em sociedade.

O projeto Interação propor-

ciona experiência social, mo-

mento de recreação, auxilia na

formação educacional por meio

do esporte. O projeto iniciou

em 2015 e já percebemos mu-

danças na disciplina, no res-

peito, na convivência com os

colegas e também uma evolu-

ção na aprendizagem do fute-

bol”, afirmam Vandinho e Pa-

lhinha. 

Acesse a página do Face-

book e acompanhe os futuros

campeões: Instituto Interação.

Informações pelo telefone

2138-2358.

Interação que faz a diferença!
Desde 2015 o projeto Interação de Futebol atende 150 crianças e adolescentes de Vespasiano, gratuitamente
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Aurelio Salles *

“Seja o que for que o Ro-

tary signifique para nós, para o

mundo será conhecido pelos re-

sultados alcançados”, com es-

sas palavras o fundador do Ro-

tary International, o visionário

Paul Harris conseguir plantar a

semente do bem servir, que se

espalhou por 219 países, com

1.225.835 operários voluntá-

rios, que estão prontos para ser-

vir e dar de Si, antes de Pensar

em Si. Os rotarianos, há 112

anos, vêm enfrentando desafios

em todo o mundo. 

Os membros do Rotary não

só estiveram presentes nos

grandes eventos da história,

como também fizemos parte

deles. Três traços principais

permaneceram fortes ao longo

de nossa história:

Somos verdadeiramente in-

ternacionais. Apenas 16 anos

após a sua fundação, o Rotary

tinha clubes em seis continen-

tes. Hoje, os membros em

quase todos os países trabalham

para resolver alguns dos pro-

blemas mais desafiadores do

mundo.

Nós perseveramos em tem-

pos difíceis. Durante a Se-

gunda Guerra Mundial, Rotary

Clubs na Áustria, Alemanha,

Itália, Japão e Espanha foram

forçados a se desfazer. Apesar

dos riscos, muitos continua-

ram se reunindo informal-

mente, e depois da guerra, os

membros do Rotary se reuni-

ram para reconstruir seus clu-

bes e seus países.

Estamos comprometidos

com o serviço, e não temos

medo de sonhar grande e defi-

nir metas ousadas. Começamos

nossa luta contra a pólio em

1979 com um projeto para imu-

nizar 6 milhões de crianças nas

Filipinas. Hoje, a poliomielite

permanece endêmica em ape-

nas três países. 

O primeiro clube de presta-

ção de serviços foi fundado no

dia 23 de fevereiro de 1905,

quando o Advogado Paul Har-

ris reuniu-se com três amigos

em um pequeno escritório no

centro de Chicago. Eles que-

riam reavivar durante a virada

do século o espírito de amizade

conhecido em suas cidades na-

tais. Mais pessoas foram con-

vidadas a juntar-se ao grupo à

medida que o clube tornou-se

mais conhecido. Ele foi deno-

minado "Rotary", já que o local

onde os sócios reuniram-se era

rotativo – cada vez no escritó-

rio de um deles. 

Inicialmente formado por

razões de companheirismo, o

primeiro Rotary Club rapida-

mente evoluiu passando a apro-

veitar as habilidades e recursos

dos sócios para prestar servi-

ços à comunidade. No final de

1905, o Rotary Club de Chi-

cago tinha 30 sócios. Três anos

depois, um segundo clube foi

estabelecido em São Francisco,

na Califórnia, EUA. No ano se-

guinte, três outros clubes foram

estabelecidos na costa oeste dos

Estados Unidos e um quarto em

Nova Iorque. Em poucos anos

outros Grupos inspiravam-se

no exemplo do Rotary para for-

mar seus próprios clubes.

A primeira convenção do

Rotary realizou-se no Congress

Hotel, em Chicago, durante o

mês de agosto de 1910. A As-

sociação Nacional de Rotary

Clubs foi organizada nessa

época com 16 clubes partici-

pantes. O fundador do Rotary,

Paul Harris, foi eleito o pri-

meiro presidente da Associação. 

Durante o Ano Rotário de

1911/12, a Associação tornou-

se internacional devido ao es-

tabelecimento de um Rotary

Club em Winnipeg, Manitoba,

no Canadá. Pouco depois o Ro-

tary cruzava o Oceano Atlân-

tico para estabelecer clubes na

Inglaterra, Irlanda e Irlanda do

Norte. A Associação Nacional

de Rotary Clubs tornou-se as-

sim a Associação Internacional

de Rotary Clubs em 1912, para

em 1922 adotar o nome de Ro-

tary International (RI). Antes

de chegar a seu vigésimo ani-

versário, o Rotary já contava

com quase 200 clubes, e mais

de 20.000 sócios ao redor do

mundo.

O primeiro Rotary Club na

América Latina foi organizado

em Havana, Cuba, em 1915. O

primeiro clube da Ásia foi es-

tabelecido em Manila, nas Fili-

pinas, em 1919. Em 1921, pela

primeira vez foram organiza-

dos Rotary Clubs na Europa

Continental (Madri, Espanha),

África (Johannesburgo, África

do Sul) e Austrália (Mel-

bourne). 

Atualmente o Rotary In-

ternational incentiva seus clu-

bes a dedicarem-se às mais va-

riadas atividades de prestação

de serviços como o combate à

fome, proteção ao meio-am-

biente, prevenção de violên-

cia, alfabetização, combate ao

abuso de drogas, erradicação

da poliomielite, serviços à ju-

ventude e aos idosos, bem

como conscientização e educa-

ção sobre a Aids. Rotary Clubs

ao redor do mundo se inspiram

no lema "Dar de si antes de

pensar em si". 

Jornalista, pós-graduado em

Gestão Estratégica de Marketing,

Marketing Político e Governamen-

tal e Mestrando em Comunicação

Entre para a história: apoie o trabalho do
Rotary para juntos alcançarmos o mundo

Quantos somos no Mundo
Número de Clubes no Mundo: 35.415
Número de Rotarianos no Mundo: 1.225.835
Numero de países e Regiões: 219
Número de Distritos Rotários: 540
Rotarianas no Mundo 259.907
Rotaract clubs (em 183 países) 10.014 
Rotaractianos 230.322
Interact clubs (em 160 países) 21.339 
Interactianos 490.705
N.R.D.C. (em 98 países) 9.232 
Sócios N.R.D.C. 184.640

Brasil
Número de Clubes: 2.364
Número de Rotarianos: 53.726
Número de Distritos: 38
Número de Rotarianas no Brasil: 13.147
Rotaract Clubs 718
Rotaractianos 16.514
Interact Clubs 1.000
Interactianos 23.000
N.R.D.C 372
Sócios N.R.D.C. 7.440

Última atualização 14 de fevereiro de 2017
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Você sabia que, conforme entendimento fir-

mado pelo nosso Supremo Tribunal Federal, é

possível a dupla paternidade? Mas o que seria

isso?

O conceito de família passou e vem passando

por diversas alterações no decorrer dos anos, es-

pecialmente a partir da Constituição de 1988. An-

tes marcado por uma bagagem conceitual extre-

mamente conservadora, o tema evoluiu e com

essa evolução adveio mudanças também no pen-

samento, nas atitudes e nas relações socioafetivas,

que aos poucos foram incorporadas pelo nosso or-

denamento jurídico.

A família anteriormente era vista sob uma

ótica patrimonial, sendo composta exclusivamente

pelo matrimônio, ou seja, a família era somente

aquela advinda do casamento entre um homem e

uma mulher. No entanto, esse conceito mudou. A

família contemporânea hoje é vista como um vín-

culo afetivo, devendo ser visualizada não somente

sob o prima do Código Civil, mas através de uma

análise conjugada das disposições e bases princi-

piológicas da Constituição Federal.

As relações sociais foram evoluindo ao

longo do tempo, se tornando cada vez mais co-

mum o divórcio entre casais. Neste novo cenário,

tornaram-se corriqueiros novos casamentos, sur-

gindo, por conseguinte, vínculos afetivos entre

as madrastas/padrastos e os filhos do casamento

anterior. Em muitos desses casos, o pa-

drasto/madrasta possuem laços de amor, afeto e

dedicação com os filhos do cônjuge. Falamos,

assim, de um vínculo socioafetivo.

Nessa perspectiva, surge o que se denomina

multiparentalidade (dupla materni-

dade/paternidade), buscando proteger não so-

mente a criança ou adolescente, mas também a

pessoa que durante anos desenvolveu uma relação

socioafetiva como se pai/mãe fosse.

O STF, no RE 898060, com repercussão geral,

firmou a tese de que é possível a dupla paterni-

dade. E mais, destacou que a existência de pater-

nidade socioafetiva não exime a responsabilidade

do pai biológico.

Em outras palavras, mesmo que tenha sido re-

conhecida a paternidade socioafetiva da

criança/adolescente, registrada em Cartório, o pai

biológico ainda terá responsabilidades legais so-

bre seu filho. Na verdade, a criança/adolescente

terá, portanto, dois pais.

No Recurso Extraordinário em questão, o ge-

nitor biológico questionava decisão do TJ/SC que,

em embargos infringentes, estabeleceu deveres

em razão do reconhecimento da paternidade bio-

lógica, dentre eles o

pagamento de pensão

alimentícia. O genitor

biológico alegava que

a alimentante, no caso,

já tem um pai socioa-

fetivo, que inclusive a

registrou como filha e,

pleiteava no STF, que

apenas o reconheci-

mento da paternidade

fosse mantido, e que fossem excluídas as obriga-

ções jurídicas decorrentes dele, que deveriam, se-

gundo ele, serem cumpridas pelo pai socioafetivo.

O ministro Luiz Fux se posicionou no sentido

de que a paternidade socioafetiva, declarada ou

não em registro público, não impede o reconhe-

cimento do vínculo de filiação concomitante ba-

seado na origem biológica. Em seu voto falou so-

bre o direito à busca da felicidade, afirmando que

tal direito funciona como um “escudo do ser hu-

mano em face de tentativas do Estado de enqua-

drar a sua realidade familiar em modelos pré-

concebidos pela lei”. "[...] O indivíduo jamais

pode ser reduzido a mero instrumento de conse-

cução das vontades dos governantes, por isso que

o direito à busca da felicidade protege o ser hu-

mano em face de tentativas do Estado de enqua-

drar a sua realidade familiar em modelos pré-

concebidos pela lei."

E mais, destacou que a pessoa pode ter, em

seu documento de identificação, o registro de seu

pai biológico e também o do pai socioafetivo –

aquele que, mesmo não tendo laços de sangue,

cria a criança. "Nós decidimos que a paternidade

afetiva convive com a paternidade biológica. Isso

significa que é possível que uma pessoa registrada

em nome do pai socioafetivo depois promova

também o registro do pai biológico. Na prática, ela

pode ter os dois nomes. O filho pode escolher, ou

dois ou um. O biológico, o afetivo, ou os dois,

concomitantemente", disse Fux.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para

viabilizar a emissão de documento com nome dos

dois pais deverá regulamentar o assunto, elabo-

rado as regras para todos os cartórios do país.

A autora é bacharel em Direito pela PUC
Minas, especialista em Direito Processual. Advo-
gada atuante no Município e região metropoli-
tana, nas áreas de Direito de Família, Cível, Cri-
minal e Contratual. Escritório à Av. Prefeito
Sebastião Fernandes, n° 419, sala 26, Centro,
em Vespasiano/MG. 

*Dra. Danielle Barbosa – advogada 

Dupla paternidade? Agora é possível

Envolvido com a música desde

seus seis anos, Fabio Augusto conta

que com essa idade já fazia parte da

banda de música da cidade de Pa-

raopeba, ‘Lira Espírito Santo’, onde

começou a cantar e se apresentar

em eventos da igreja. Já na adoles-

cência, aos 16 anos, Fabio se tornou

músico profissional, divulgando seu

trabalho na região de Sete Lagoas –

sua terra natal – e Vespasiano, onde

morou por um tempo. “Não me via

fazendo outra coisa a não ser tocar

e cantar, porque era e sempre foi o

que eu mais gosto de fazer”, afirma.

Hoje, com a carreira consoli-

dada, o artista conta que se apre-

senta em festas particulares e even-

tos por toda Minas Gerais. Ainda

que o estilo solo seja seu carro

chefe, Fabio tem padrões de apre-

sentação como dupla, trio e banda,

de acordo com as necessidades dos

eventos. “Já fiz parte de várias ban-

das e de vários estilos musicais di-

ferentes. Atualmente me apresento

no formato ‘voz e teclado’ em Ves-

pasiano e região, como Belo Hori-

zonte e Pedro Leopoldo, além de

outros lugares como em Curvelo e

no triângulo mineiro”.

E com toda essa

bagagem que a es-

trada lhe deu, Fabio

é enfático em definir

que cidades mais in-

terioranas, como

Curvelo, inclusive,

costumam receber os

músicos que cantam

na noite dos barzi-

nhos e restaurantes

com mais entu-

siasmo. Para ele, es-

ses lugares são mais

receptivos. “As pes-

soas dessas cidades

de interior, especial-

mente do Norte de

Minas, são mais participativas”,

conta. 

Fabio considera-se um músico

eclético, que “gosta de tudo um

pouco” e que isso o ajuda a apri-

morar sua técnica vocal. Para ele,

ver o jeito de cantar de todos os ar-

tistas o ajuda, pois é possível extrair

os pontos positivos de todos os gê-

neros musicais. “Além disso, car-

rego toda essa versatilidade para o

meu repertório, que também tem

um pouco de cada coisa. Toco desde

marchinhas de carnaval, samba, bo-

lero, tango, forró, MPB, anos 60,

70, 80 e 90, até material mais atual,

seja nacional ou internacional”. 

Apesar de já ter vivido

em Vespasiano, Fabio hoje está de

volta às suas origens e é em Sete

Lagoas que o artista faz sua vida.

“Vivo lá apenas da música. Não

consigo ter outra atividade, porque

estudo e treino sempre. Me dedico

ao meu trabalho por completo”, diz. 

� ARTISTAS DA TERRA

Fábio Augusto
* Pamella Aguiar - jornalista
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Clube de Pesca do Nilão
Terminou a piracema e a turma está animada para a tem-

porada de 2017. Para esta semana não há mais quartos no

Clube de Pesca do Nilão, lá no Rio Paracatú. São quatro

quartos que abrigam 16 pescadores bem acomodados os

quais já estão lotados. Quem for agora vai ficar em barraca.

O rio Paracatú está com boa quantidade de água fa-

cilitando a navegação. Os peixes estão saindo das tocas

e prontos para dar boas corridas. Vamos aguardar os re-

sultados.

Argentina
O Glaysson está mudando os rumos. Após boas pesca-

rias no Rio Paraguai (Pantanal), ele vai levar a turma para

pescar em Paso de la Pátria, Rio Paraná, na Argentina.

Vão à caça do dourado. Aliás, lá os menores dourados pe-

sam em torno de 10 quilos. Vai ser uma pescaria espetacu-

lar. Na foto, o pescador Juan Velásquez exibe o seu troféu.

Coluna do Pescador 

Paulo Diniz
Colaboram Kioshi e Mituo Ishihara  da Loja O Pescador,

de Lagoa Santa

A Liga Municipal de

Desportos de Vespasiano

está promovendo a Copa

Integração de Futebol da

Região Metropolitana. A

competição será realizada

no período de 2 de abril a 7

de maio. Para participar

deste importante aconteci-

mento, já estão inscritas

equipes de várias cidades

convidadas:

Oito cidades participam da Copa Integração

Lions Clube de Vespasiano em plena atividade
Como foi noticiado na úl-

tima edição deste jornal, o

Lions Clube de Vespasiano,

continua desenvolvendo suas

atividades com bastante entu-

siasmo e se preparando com

alegria para participar da

CONVENÇÃO DOS CEM

ANOS, que acontecerá no pró-

ximo mês de abril na cidade

de Caldas Novas- GO.

Como o Lions foi criado no

Texas, um dos eventos Festi-

vos da Convenção, será a Noite

Texana, e o clube de apoio es-

colhido foi o Lions Clube de

Vespasiano, o que aumenta a

sua responsabilidade de prepa-

rar-se bem para receber os de-

mais convencionais de outros

clubes do Distrito LC4; 

Como a equipe do Lions

conta com uma boa equipe, a

presidente já distribuiu as tare-

fas, deixando a cargo da Cal.

Marina Viana, CaL. Rosely

Viana, CaL. Ana Paula Diniz e

CaL. Andreia Moura, a res-

ponsabilidade de escolha do fi-

gurino para a festiva da Noite

Texana. Já contactaram o esti-

lista, Carlinhos Xavier e, certa-

mente vão repetir o sucesso dos

outros anos. Vale destacar que

nesta Convenção será apresen-

tado o nome da Presidente do

Clube, CaL Edite  Buéri Nassif,

que vai concorrer ao cargo de

segunda Vice Governadora do

Distrito. Ela está bastante ani-

mada mas sabe do peso do

cargo.  No dia oito de mar ço, o

clube realizou em sua sede uma

reunião regulamentar sendo

que a segunda parte da mesma

foi dedicada às homenagens

pelo Dia Internacional da Mu-

lher e, para os aniversariantes

do mês de março. O encerra-

mento foi com um delicioso

Jantar de Congraçamento,

sendo este oferecido pelo CL.

Sebastião Rodrigues de Bastos

Filho.

Lions Clube comemorou o Dia Internacional da Mulher 

Vespasiano: Imperial, Caieiras, Juventude, Minas,

Grêmio M. Alto, Águia Dourada

Santa Luzia: Independente

São José da Lapa: Sol Nascente

Pedro Leopoldo: Santa Cruz de Fidalgo

Matozinhos: Fluminense Mocambeiro

Ribeirão das Neves: Grêmio de Justinópolis, Vinhedo, Flamengo.

Sabará: Rivera

Lagoa Santa: Lagoa Santa e Santa Cruz

A Copa Integração é

promovida pela Liga de

Vespasiano e conta com o

apoio das Ligas de São

José da Lapa, Sabará, Ri-

beirão das Neves, Matozi-

nhos, Pedro Leopoldo, La-

goa Santa e Santa Luzia.

A tabela de jogos sai na

próxima edição.

Águia Dourada, do bairro Nova Pampulha, participa da Copa Integração/2017

Pesca com chuveirinho
Chuveirinho é um artefato de pesca que os pescadores

usam para pegar as “corimbas ou curimatãs”, mas ele é proi-

bido pela legislação do Estado de Minas Gerais. Muitos pes-

cadores amadores por desconhecimento ou por teimosia ar-

riscam usá-lo em suas pescarias.  Em qualquer situação caso

seja flagrado pela Policia Ambiental, será multado no va-

lor de mais de R$ 800,00 por artefato, terá o seu material

apreendido e notificado e estará sujeito a processo judicial.

Atenção a proibição para o uso do chuveirinho é para

todo o ano e não só no período da piracema.

Fiscalização
A Policia Ambiental está fiscalizando rigorosamente a

pesca amadora, conferindo se as variedades dos peixes são

as permitidas, os tamanhos mínimos e a cota. Fiscalizam se

estão portando a Carteira de Pesca Amadora, sua validade

e se o portador é o titular da carteira. Verificam também se

a tralha é permitida para a pesca amadora. Se estiver irre-

gular ficam sujeitos a apreensão de todo material.

Ilha do Bananal
O Mituo, Ademir, Nerinho, Janio, Sgt Ailton, João Cu-

nha, Nilton, Ronei, Ernani Camilo e Geraldo Camilo, estão

indo no mês de abril pescar no Rio Araguaia região da

Ilha do Bananal, cidade de Luciara, MT. As informações

vindas de lá é que o Rio está cheio, vazando, mas que é

bom porque os peixes movimentam mais. Lá tem: piraí-

bas, pirararas, pirarucus, cacharas, tucunarés, palmitos,

douradas e outras.


