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Boi da Manta vai agitar Vespasiano
A tradicional festa pré-carnavalesca está sendo preparada para levar muita cor e alegria para as
ruas do centro da cidade. O evento, que é popular, vai contar com dois shows todos os dias
s dias de desfile do Boi da Manta
estão chegando para animar os vespasianenses e visitantes das cidades vizinhas. O evento, que teve origem
na cidade, mais precisamente na Fazenda
Barreiro, vai contar com um desfile ale-

O

gre, colorido e envolvente, com os tradicionais bonecões, os bois e as marmotas.

Dias 1º, 3, 6 e 8 de fevereiro
A festa pré-carnavalesca acontece nos
dias 1º, 3, 6 e 8 de fevereiro e a concentração para o desfile do Boi da Manta será no es-

tacionamento da Prefeitura, a partir das 19
horas, e o trajeto para o Quarteirão Fechado
da Praça JK irá passar pela rua Dr. Ary Teixeira, todos os dias, a partir das 20 horas. O
Boizinho, que também já virou tradição para
as crianças, vai ter sua concentração na Rua

Veja a animação do Boi da Manta em 2017

Dumas Chalita, a partir das 17 horas.
O evento vai contar com toda a infraestrutura para que os foliões se divirtam com
segurança e tranquilidade. Todos os dias vão
ter dois shows, sempre após o desfile do Boi
da Manta, no palco montado na Praça JK.

PROGRAME-SE
Dia 1º/02/2018 – quinta-feira
17h – Concentração do Boizinho - Rua Dumas Chalita, Centro
18h – Desfile do Boizinho – Praça JK com acompanhamento
do Quarteto Samba Show
19h – Concentração do Boi da Manta – estac. da Prefeitura
20h – Desfile do Boi da Manta
21h – Shows: Banda Terremoto / Baianas Ozadas – Praça JK

Dia 03/02/2018 – sábado
17h – Concentração do Boizinho - Rua Dumas Chalita, Centro
17h30 – Realização de concurso da melhor fantasia de Boizinho
19h – Concentração do Boi da Manta – estac. da Prefeitura
19h30 – Premiação das três melhores fantasias do Boizinho
20h – Desfile do Boi da Manta
21h – Shows: Banda Terremoto / Chevette Hatch – Praça JK

Dia 06/02/2018 – terça-feira
17h – Concentração do Boizinho - Rua Dumas Chalita, Centro
18h – Desfile do Boizinho – Praça JK com acompanhamento
do Quarteto Samba Show
19h – Concentração do Boi da Manta – estac. da Prefeitura
20h – Desfile do Boi da Manta
21h – Shows: Ailton / Pagode do Rei - Praça JK

Dia 08/02/2018 – quinta-feira
17h – Concentração do Boizinho - Rua Dumas Chalita, Centro
18h – Desfile do Boizinho – Praça JK com acompanhamento
do Quarteto Samba Show
19h – Concentração do Boi da Manta – estac. da Prefeitura
20h – Desfile do Boi da Manta
21h – Shows: Banda Terremoto / D´Fatto - Praça JK

 LAGOA SANTA

Posse dos novos Diretores e
Vice diretores da Rede de ensino

TCU barra volta de voos para Pampulha

A mesa principal durante a posse
A Prefeitura de Lagoa Santa
realizou no dia 29 de dezembro, o
evento de posse dos novos diretores
e vice-diretores eleitos e reeleitos
por meio de escolha direta pelas comunidades escolares. A eleição foi estabelecida por meio da instrução normativa nº 05/2017 que determinou e
estabeleceu critérios e condições para
a participação no processo de indicação aos cargos e funções da administração das escolas da Rede Pública
de Ensino.
A cerimônia finalizou um processo que teve duas etapas: o
exame de conhecimento específico
para os candidatos interessados e,
posteriormente, os candidatos aprovados se organizaram em chapas
para concorrerem à eleição em suas
comunidades escolares.
A Secretária de Educação, Nila
Rezende, agradeceu o engajamento
de toda comunidade escolar, servidores e pais que fizeram desta eleição um sucesso. Ressaltou também
o trabalho realizado pelos diretores,
que hoje não estarão mais como

diretores e que deixaram um trabalho iniciado em suas escolas. Pontuou os avanços já realizados e desafios para a educação nos
próximos anos: “Cabe a cada um
de nós educadores construir um trabalho sério que leve as nossas
crianças e adolescentes uma educação de resultados.”
Na solenidade, além dos familiares, alunos e diretores eleitos e
reeleitos, estiveram presentes o representante do legislativo, o vereador Waguinho da Lapinha, e o prefeito Rogério Avelar, que em sua
fala, relembrou o processo de escolha de diretores que anteriormente não contava com a participação da comunidade escolar:
“hoje, o processo eleitoral além de
contribuir para a participação democrática e justa, garante a transparência e efetiva o objetivo da
atual gestão em garantir uma educação séria e igualitária, engajada
em conduzir Lagoa Santa para índices cada vez melhores do IDEB.”
Afirmou o Prefeito Rogério Avelar.

O Aeroporto de Confins continuará promovendo o desenvolvimento da Região Norte Metropolitana
Tr i b u n a l d e C o ntas da União suspende
por meio de liminar a
volta dos voos de grande
porte para o Aeroporto da
Pampulha. Esse resultado fortalece as inúmeras iniciativas
realizadas pelo Prefeito Rogério Avelar e prefeitos da re-
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gião do Vetor Norte junto
com Senador Antônio Anastasia na busca de soluções definitivas para a revogação da
Portaria nº 911 de 24/10/2017
do Ministério do Transportes,
Portos e Aviação Civil.
A decisão foi tomada no
dia 24 de dezembro pelo re-

lator do caso, ministro
Bruno Dantas. Com a ordem, o Aeroporto da Pampulha deverá operar apenas
voos executivos e regionais
até que o plenário da corte
decida definitivamente sobre
o mérito da questão.
No despacho, o TCU dá

60 dias para que o ministério
apresente estudos técnicos e
avaliações jurídicas demonstrando a possibilidade
do reestabelecimento dos
voos domésticos, sem restrições, no aeroporto Carlos
Drummond de Andrade
(Pampulha).

Causar morte no trânsito por embriaguez
ao volante dá cadeia de até 8 anos,
sem direito a fiança. É grade!!!
PAGINA 8
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Paróquia Nossa Senhora de Lourdes promove festa da Padroeira
“Em virtude do Batismo recebido, os fiéis leigos são protagonistas
na obra de evangelização e promoção humana." Papa Francisco
A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes estará promovendo no período de 1º a 11 de fevereiro a Festa da Padroeira com muita fé,
oração e paz. Para as comemorações da data em 2018 o Pároco Pe. Lauro Elias de Oliveira e equipe organizaram a seguinte

PROGRAMAÇÃO
DIA 01/02 - QUINTA-FEIRA
ABERTURA DAS FESTIVIDADES
18h- Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de
Deise Fonseca e equipe
18h30 -Leitura Orante Mariana
19h -Missa com Confissão Comunitária na intenção de todos os
festeiros e festeiras de 2018 e dos fiéis leigos(as) que em decorrência do batismo usam seus dons a serviço de Deus e da Igreja, na
Comunidade Paroquial.
Após a missa: Benção do Mastro e da Bandeira de Nossa Senhora
de Lourdes no Lote de Eventos.
Comunidade convidada e coral: São João Batista

Dia 02/02 -SEXTA-FEIRA - 1º DIA DA NOVENA
(Festa da Apresentação do Senhor)

Capela Devocional convidada e coral: Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro
Pastoral responsável pela rifa e ofertório: Pastoral Familiar e Sagrada Face

DIA 07/02 - QUARTA-FEIRA - 6º DIA DA NOVENA
18h- Confissões individuais - até 20h
18h -Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de
Nila Fonseca e equipe
18h40 -Reza da Novena
19h- Missa
Comunidade convidada e coral: São Francisco de Assis
Pastoral responsável pela rifa e ofertório: Ministros Extraordinários
da Comunhão Eucarística

DIA 08/02 - QUINTA-FEIRA - 7º DIA DA NOVENA

18h - Confissões individuais - até 20h
18h - Reza do Ângelus, terço na gruta e Adoração do Santíssimo
sob a responsabilidade de Adirson Oliveira e equipe
18h40 -Reza da Novena
19h -Missa
Bênção das Velas
Comunidade convidada e coral: Santa Bárbara/Santa Luzia
Pastoral responsável pela rifa e ofertório:Apostolado da Oração

18h -Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de
Elma Alves e equipe
18h40 -Reza da novena
19h - Missa
Capela devocional convidada e coral: Nossa Senhora Aparecida
Pastoral responsável pela rifa e ofertório: Movimento RCC – todos
os grupos

DIA 03/02 - SÁBADO- 2º DIA DA NOVENA

18h - Confissões individuais - até 20h
18h -Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de
Eni Batista e equipe
18h40 -Reza da novena
19h -Missa
Comunidade convidada e coral:Nossa Senhora do Amparo
Pastoral responsável pelo ofertório e rifa: Círculos Bíblicos

18h -Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de
Auxiliadora Mota e equipe
18h40 -Reza da Novena
19h -Missa
Bênção das gargantas
Comunidade convidada e coral:São Vicente de Paulo
Pastoral responsável pela rifa e ofertório:Movimento da Mãe Rainha

DIA 04/02 - DOMINGO - 3º DIA DA NOVENA
Pela manhã: Missas normalmente7h30 e 9h na Matriz
De 12h às 15h -Tradicional almoço da Padroeira no Lote de Eventos.
13h -Saída da Cavalgada do Parque de Exposições e bênção dos cavaleiros na chegada à Praça da Matriz
15h-Grande Leilão de Gado e diversos na Praça da Matriz
18h -Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de
Teresa Lara e equipe
18h40 -Reza da Novena
19h -Missa
Comunidade convidada e coral: Santana
Pastoral responsável pela rifa e ofertório:Pastoral da Juventude e
Crisma
19h -: Missas também: Com. São Francisco de Assis (Caieiras);
Com. S. João Batista (Célvia); Com. N. Sra. do Amparo (Imperial);
Comunidade São Judas Tadeu (Caieiras)

DIA 05/02 –SEGUNDA-FEIRA - 4º DIA DA NOVENA
18h -Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de
Geraldo Expedito e Terço dos Homens
18h40 -Reza da Novena
19h -Missa
Capela Devocional Convidada e Coral:Santuário Santo Isidro
Pastoral responsável pela rifa e ofertório:Movimento do Terço dos
Homens

DIA 06/02 - TERÇA-FEIRA - 5º DIA DA NOVENA

EXPEDIENTE

18h - Confissões individuais - até 20h
18h -Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de
Cecília Vilela e equipe
18h40 -Reza da Novena
19h -Missa
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DIA 09/02 - SEXTA-FEIRA - 8º DIA DA NOVENA

DIA 10/02- SÁBADO - 9º DIA DA NOVENA
18h -Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de
Iolanda Braga e equipe
18h40 -Reza da Novena
19h -Missa
Comunidade convidada e coral: São Judas Tadeu
Pastoral responsável pela rifa ofertório: Pastoral Litúrgica
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DIA 11 DE FEVEREIRO–DOMINGO
CELEBRAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA
SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA
DE LOURDES
06h - Alvorada
07h -Adoração ao Santíssimo Sacramento na intenção
do Brasil neste ano de eleições
OBS.: Não haverá a missa das 7h30.
08h - Missa especial para os enfermos: Resp.: Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística,
Vicentinos
10h - Missa especial para crianças – Abertura do
Ano Catequético
Pastoral convidada e responsável pela missa das
crianças: Catequese Paroquial - pré e 1ª Eucaristia
15h - Consagração Especial à Nossa Senhora de Lourdes.
16h - Carreata saindo da Praça da Matriz
18h - Concentração na Matriz Antiga- Reza do Terço
e ofício de Nossa Senhora - Procissão
18h - Confissões individuais com os padres (só até o
início da missa)
19h - Missa solene na Matriz (concel.pelos padres colaboradores)
Convidados:Patrocinadores, Movimentos e Pastorais
Paroquiais, Corporação Musical, Prefeitura Municipal
e Secretarias Municipais colaboradoras, Transvesp,
Polícia Militar, Festeiros e Festeiras em geral,
Comunidade responsável e coral:
NOSSA SENHORA DE LOURDES (MATRIZ)

Todos os dias após as missas haverá barraquinhas no Pátio de Eventos. Shows com
cantores e bandas locais. Você e sua família
são nossos convidados especiais. Participem!
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Guardas de Congo e Pastorinhas marcam
encerramento do Presépio em Vespasiano
E

FOTOS: LUCAS CUNHA

m comemoração ao Dia de Reis, foi
realizado, no último dia 7 de janeiro,
pela prefeitura, em parceira com a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, o encontro
entre as Pastorinhas e as Guardas de Congo da
cidade, marcando o encerramento da visita ao
presépio e decoração de Natal, da Praça da
Igreja Matriz. As famílias vespasianenses,
após a missa na Matriz, saíram em cortejo
pela praça se despedindo das festividades de
fim de ano, dando, mais uma vez, boas-vindas
a 2018, com cantigas folclóricas.
Durante o período que o presépio ficou
montado na Praça da Matriz, a Secretaria de
Meio Ambiente destacou as ações positivas ligadas ao projeto Coleta Seletiva – Responsabilidade de Todos, que atualmente já, recolhe
por dia, 2 toneladas de material reciclável.

O Presépio: Simbolo de Fé

Grande público se fez presente

Pe. Marco Antônio conduziu as celebração do encerramento

As Pastorinhas e Guardas de Congo valorizaram o acontecimento

Vespasiano comemora 69 anos
No último dia 27 de dezembro, a cidade completou 69 anos. De acordo com a atual administração, como em todo o país, 2017 foi um
ano de dificuldades, mas também, um ano de conquistas e, principalmente, de valorização do cidadão vespasianense. E mesmo com
todos os desafios enfrentados, a prefeitura, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, realizou uma programação
diversificada, para o cidadão comemorar o aniversário da cidade, que contou com muitas bênçãos, com culto e missa em
Ação de Graças, shows diversificados e muita animação. Veja os flashes do evento:
FOTOS: LUCAS CUNHA
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José Viana comemora seus 96 anos
José Viana Santos, nosso amigo de longo tempo, comemorou seus 96 anos no dia 11 de janeiro.
Para marcar a data, seus familiares com a sobrinha Bete Viana à frente, prepararam uma animada comemoração.
José Viana, com desempenho jovem e muito entusiasmo recebia todos os convidados. A festa foi realizada no
Sítio do Capão (Newtinho). Foi grande o número de parentes e amigos que foram abraçá-lo.
Ao Zé Viana, ex-vereador e ex-prefeito de Vespasiano, o nosso abraço desejando-lhe felicidades, saúde e paz.

Veja algumas fotos da comemoração
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Paulo Diniz em Sociedade
Ana Clara conquista prêmio internacional
o sábado, 16 de dezembro de
2017, Ana Clara Mel, 13 anos, vespasianense, conquistou o título de Miss Internacional na categoria teen vencendo o internacional
Talent Contest Fashion e Music Itália 2017.
O concurso de talentos internacionais moda e
música, realizado na Europa, este ano com a final
na Itália, foi um show de revelações de beleza e talentos. O concurso não é apenas uma competição
de cantores, dançarinos e modelos, mas também
uma longa jornada envolvendo seleções regionais
em vários países.
A 12ª edição do concurso que envolveu 12 países, incluiu a participação de uma representante do
Brasil, nossa modelo, fashionista e youtuber Ana
Clara Mel, que apesar de pouca idade busca o crescimento profissional e oportunidades para trabalhos publicitários.
Foram 1.200 perfis em analise entre crianças,
adolescentes e adultos – masculino e feminino.
Apenas 6 países chegaram na final desta última
edição (Brasil, Itália, Portugal, Espanha, Rússia e
Germânia).
Ana Clara Mel com seus olhos cor de mel, com
a sua estatura e usando um lindo vestido vermelho
patrocinado pelo atelier Flávia Murta, conseguiu
chamar atenção dos jurados. Ela contou com o irrestrito apoio da sua mamãe Andreia e o papai Dário.
Tradicionalmente, a vencedora do concurso tem
o período de 1 ano para desfrutar do título.
Em 2018 a final será na França, e Ana Clara
Mel poderá voltar a competir.
Conheça um pouco mais da nossa Miss através
das redes sociais: Instagram: @anaclara.mel, facebook: Ana Clara Mel e youtube: Ana Clara Mel.

N

Família Ribeiro em festa

Marcos Rogério e família
Este é Marcos Rogério, radialista atuante na Rádio Vespasiano FM com sua esposa
Erika Vanessa e os filhos Mateus e Mariana. Grande companheiro!

Em dezembro de 2017, os advogados Flávio Ribeiro da Silva e Lina
Aparecida Oliveira Gomes Ribeiro
tiveram outros motivos além do Natal para comemorar, pois, uma filha
e dois netos se formaram no Ensino

Médio. Alice Luísa de Oliveira Ribeiro, formou-se no SESI Vespasiano e inicia em fevereiro o curso
de Arquitetura, Leonardo Tomé Reis
Ribeiro, formou-se pela Escola Estadual Padre José Senabre, encami-

nhando-se para cursar Engenharia
e Júlio Domingues Ribeiro formouse pela EPCAR em Barbacena, iniciando no final de janeiro o curso de
piloto na Academia da Força Aérea
- AFA em Pirassununga, São Paulo.

Leonardo
Tomé com
o pai Leonardo
Reis Ribeiro
e o avô
Flávio
Ribeiro
da Silva

Júlio César com os avós Flávio
e Lina e a tia Alice Luísa
Júlio César, o
irmão
Leonardo
Tomé e seus
pais Leonardo
Reis Ribeiro e
Priscylla

Dona Elza

Bruno Paes se apresenta no
Dom Otto O cantor Bruno Paes

Alice Luísa de Oliveira Ribeiro com seus pais Flávio Ribeiro
da Silva e Lina Aparecida Oliveira Gomes Ribeiro

estará se apresentando no
Restaurante Dom Otto no
próximo dia 19 de janeiro durante
o happy hour. Seu repertório:
MPB com voz e violão.
No dia 26 de janeiro será a vez
de Maurício Urutau apresentar suas
canções de pop rock nacional e internacional.

A senhora Elza
Pereira de Aguiar
Viana comemorou o
90º aniversário no
dia 20. Presentes os
filhos Eliana, Elzinha, Elias, Heloísio, Vânia, Edilene,
Maria do Carmo,
André e Ricardo,
bem como netos e
bisnetos. Festa de
família em alto estilo. Desejamos a
Dona Elza felicidades, paz e saúde!

EMPAC
EMPAC – “Empresa de Artefatos de
Concreto Ltda”, CNPJ 02.781.376/0005-30,
por determinação do Conselho Estadual de
Política Ambiental – COPAM, torna público que
encaminhou ao órgão ambiental o requerimento
de licença no 38511/2017, para atividade de
fabricação de peças, ornatos, estruturas de
cimento ou de gesso, localizado à Avenida Tales
Chagas, 2.250, Bairro Célvia, Vespasiano-MG.
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VN MULHER
Culinária

Elzinha Viana

Saúde -

Por dentro das gorduras

Conheça os diferentes tipos
e faça a escolha certa

Travessa de Bacalhau
Ingredientes:
• 3 cebolas médias picadas
• 3 dentes de alho amassados
• 4 tomates médios sem pele picado
• 1 xícara (chá) de cheiro-verde picado (salsinha e cebolinha)
• 1 xícara (chá) de azeite extra virgem
• ¾ xícara (chá) de vinho branco seco
• 800g de bacalhau dessalgado e desfiado
• 7 ovos
• 2 colheres (sopa) rasas de amido de milho
• 50 g de queijo parmesão ralado
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• Azeitonas verdes e pretas sem caroço

Modo de preparo:
1- Em uma panela de fundo grosso aqueça ½
xícara de azeite extra virgem. Acrescente a cebola picada e refogue. Acrescente os alhos
amassados e continue a refogar até a cebola ficar transparente, não deixe queimar. Acrescente os tomates picados, o cheiro-verde e
tempere com sal e pimenta do reino a gosto.
Junte o bacalhau desfiado e refogue por uns 7
minutos. Junte as azeitonas picadas e o vinho
branco e refogue por uns 2 minutos. Retire do
fogo e deixe esfriar.
2- Em uma travessa funda bata os ovos como
para omelete, adicione o amido de milho e sal
a gosto. Misture a metade dos ovos batidos
com o refogado de bacalhau e reserve a outra
metade dos ovos batidos. Unte com azeite um
refratário fundo e distribua o refogado de bacalhau e cubra com o restante da mistura de
ovos batidos.
3- Polvilhe com o queijo parmesão ralado e
leve ao forno, pré-aquecido a 200º, por 30
minutos ou até dourar. Retire do forno e decore com azeitonas inteira e sirva acompanhado de uma boa salada verde.

Poli-insaturada
Os ômegas são dessa família de
ácidos graxos. O 3 aparece aos montes em peixes como o salmão, o
atum e a sardinha, além do óleo de
canola. Já o 6 está no óleo de soja. É
importante consumir ambos. Um
tem poder anti-inflamatório e o outro está associado com as defesas do
organismo. A ingestão do ômega-3
ajuda no desenvolvimento do feto
no caso das gestantes e, depois, contribui para que o leite materno seja
de excelente qualidade.
Monoinsaturada
Talvez o azeite seja seu principal

representante, mas o abacate e a nozmacadâmia também são boas fontes. Estudos mostram que o consumo
desse tipo de gordura ajuda a controlar os níveis de colesterol e de
glicose no sangue. Claro, mesmo
sendo benefício, não vale exagerar.
Lembre-se de que cada grama de
gordura soma 9 calorias. Esses alimentos não podem faltar no cardápio
das mulheres.
Saturada
Manteiga, chantilly, leite e carne
vermelha são alimentos campeões
no teor dessa substância gordurosa,
associada a encrencas nas artérias e,
portanto, as doenças do coração. Peixes e óleos vegetais também contam com ela, só que em pequenas

Bolo de coco gelado
Ingredientes:
Massa:
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 4 ovos
• 1 xícara (chá) leite
• 2 colheres (sopa) coco ralado
• 1 colher (sopa) fermento em pó
• 2 colheres (sopa) margarina sem sal
Calda:
• 1 lata de leite condensado
• 1 vidro (200ml) leite de coco
• 1 xícara de coco ralado
Modo de preparo:
Massa:
1- Bata no liquidificador os ovos, o leite, a
margarina, o açúcar e o coco
2- Coloque o trigo em uma vasilha, despeje a
massa batida e misture até que fique homogêneo
3- Adicione o coco e misture
4- Por último, acrescente o fermento
5- Coloque em forma untada e enfarinhada
6
Asse em forno médio, pré-aquecido, por cerca de
40 minutos ou até dourar.
Cobertura:
1- Misture tudo (não precisa levar ao fogo), coloque sobre o bolo ainda quente e polvilhe coco ralado
2- Leve para gelar!

quantidades.
Mas, afinal,
a saturada teria alguma
boa atuação?
Sim,
ela
ajuda a proteger nossos
órgãos. Por
isso os especialista recomendam sua inclusão no
dia-a-dia, ainda que com muita parcimônia.
Trans
Quando o assunto é fertilidade,
ela não deixa de ser a vilã de sempre.
A trans, que ainda aparece em algumas margarinas, sorvetes, biscoitos e
outros produtos de panificação, tam-

bém é acusada por falhas na ovulação – ou seja, diminui a chance de
engravidar.
Para gestantes ela é potencialmente perigosa, pois eleva os níveis
do colesterol ruim, o que prejudica a
circulação nesse período tão delicado.

Mensagem - Paz Interior
Aconteça o que acontecer na sua vida, não perca
a sua paz interior, ela é a força que você precisa para
manter-se em equilíbrio mesmo durante as piores
tempestades.
Nessa época de pessoas atormentadas por pesadelos, por frustrações e sonhos desfeitos, manter a paz
é fundamental para não cair nas armadilhas da depressão.
A carga de informação que você recebe durante o
seu dia, a pressão do trabalho, dos estudos e dos relacionamentos, acaba deixando seus nervos em pedacinhos.
Se você não estiver com o pensamento voltado
para o seu bem estar, você não consegue manter o
equilíbrio e ai, o seu fígado começa a sofrer as primeiras consequências, daí para as doenças do estômago como a gastrite, a úlcera e outros nomes não
muito recomendáveis, é um passo.
É preciso que você coloque filtros em sua vida, e
ao receber as notícias, sejam elas quais forem, analisar e rapidamente descartar o que não for realmente
importante para sua caminhada.
Manter-se em paz é um exercício diário, porque
muitos obstáculos estarão presentes no seu dia a dia,
a começar pelo seu lar, onde sob o mesmo teto reúnem-se pessoas que não compartilham as mesmas
ideias que você.
No trabalho outros problemas nos aguardam.
Manter o emprego esta cada vez mais difícil, devido
a enorme competição imposta pelas empresas entre os
funcionários, tornando o clima às vezes "infernal e insuportável".
Para complicar tem o seu relacionamento que
anda às vezes tão complicado por coisas tão bobas,
que você fica pensando, será que vale a pena?
E quando você está a sós, fica imaginando que
não nasceu para amar e ser amado, que os anjos te es-

queceram e outras besteiras que a solidão causa.
Tudo isso e mais aqueles amigos que acreditam
que você é poderoso e usam seu ombro como se fosse
um grande muro das lamentações e deixam você mais
carregado de energias nada boas.
Cuide-se enquanto é tempo. Para que sua paz
continue, use estas regrinhas básicas:
- Use o bom senso ao ler as notícias.
- Pare de ir no embalo dos alarmistas de plantão.
- Ao entrar no local de trabalho, faça uma prece
em silêncio e cumprimente a todos com alegria.
- Respeite-se, se não estiver com vontade de falar com ninguém, retire-se e pare de fingir que está
tudo bem.
- Peça ajuda. Para ajudar alguém precisamos estar muito bem. Se você não estiver bem, esqueça, você
vai prejudicar a você e a quem pediu ajuda. A paz é
uma conquista daqueles que se amam.
- Ame-se pelo amor de você mesmo! Ninguém
tem o direito de invadir a sua paz e se o estão fazendo
é porque você está permitindo.
- Reveja seus atos. Para manter a sua paz vale
tudo: banhos relaxantes, orações, terapias, e muito
amor. A paz é um exercício diário.
- Sorria mais, relaxe, busque um cantinho dentro
de você para ser feliz. Você é responsável pelo seu
bem estar. Estando feliz, o outro seguirá o seu exemplo.
-Acredite em você.
- Valorize-se. Você merece muito mais do que tem
hoje, e vai conquistar se mantiver seu pensamento
voltado para suas conquistas, sonhos e desejos.
Só existem dois dias no ano em que nada pode ser
feito. Um se chama ontem e outro amanhã. Portanto,
hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer, e principalmente viver.
Autor desconhecido

Dicas úteis para o Lar - Gosto de ovo não!
Para que o gosto forte do ovo não
permaneça em suas receitas, tenha paciência e peneire as gemas, deixando-as
cair normalmente, sem forçar com garfo
ou colher, apenas furando-as. Assim, as
pelinhas, responsáveis pelo sabor acentuado, ficarão em cima da peneira.
Para acertar na omelete
A omelete ficará bonita, se juntar o
sal depois que os ovos estiverem crescidos; se o sal for colocado antes, a omelete não crescerá muito, e poderá se desmanchar.

Ovos fritos
Para evitar que os ovos fritos grudem, aqueça
bem a frigideira antes de colocar o óleo. Se a frigideira for nova, ferva nela um pouco de vinagre antes de usar.

Ovos frescos
Ao utilizar mais de um ovo, quebre, um a
um, num prato e vá juntando à mistura. Um ovo
estragado pode pôr o resto dos ingredientes a
perder. Para saber se os ovos são frescos, mergulhe-os em água, os que boiarem estão estragados.

Ovos cozidos
Quando cozinhar ovos, acrescente água fria
e um pouco de sal. Ficarão duros mais depressa
e descascarão com mais facilidade. Tempo de
cozimento: 13 a 15 minutos.

Claras firmes
Suas claras ficarão mais firmes e brancas se
o recipiente estiver bem seco e for acrescentada
a elas uma pitada de sal.

Ovos mexidos cremosos
Adicione durante o cozimento um pouquinho de leite. Cozinhe em fogo baixo ou em banho-maria.
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Profissões em alta
O mercado de trabalho exige
cada vez mais dos profissionais,
por isso as dúvidas sempre vêm
quando o assunto é qual carreira
seguir (Vai ter mercado? Vou ser
bem-sucedido? Vou ter um bom
salário?). Momentos de desafios
representam também oportunidades. Assim, conheça sobre algumas das profissões mais tradicionais no Brasil e como está o
mercado de cada uma.
DIREITO - O curso de Direito é um dos mais tradicionais e
procurados nos vestibulares, e isso
não é à toa. Com uma formação
voltada para a pacificação dos conflitos sociais, buscando ordem, liberdade e paz, a escolha pelo curso
significa uma grande chance de
construir uma carreira de sucesso,
além de ser bem remunerada. E o
que muitos não sabem é que a formação em bacharel em Direito traz
várias opções de carreira além da
de advogado, como defensor público, promotor de justiça, juiz,
procurador, desembargador, entre
outras, com ganhos significativos
já no início da carreira. Além disso,
na região de Vespasiano, o mercado é muito favorável, pois faltam
profissionais capacitados, o que
leva a população da cidade a recorrer à Belo Horizonte e região.
ENFERMAGEM - O enfermeiro é um profissional de muita
importância na área da saúde. Sua
atuação envolve cuidados com o

paciente, impactando no bom funcionamento do Sistema de Saúde,
além de funções estratégicas. Hoje
o mercado de trabalho está muito
diversificado. A Enfermagem não
se restringe mais a hospitais e clínicas. As áreas de atuação são selecionadas conforme as competências e habilidades necessárias para
um profissional com formação generalista e abrangente. Assim, o
enfermeiro pode atuar como gestor, pesquisador, auditor, enfermeiro emergencista, intensivista,
obstetra, geriátrico, entre várias outras profissões, com salários que
variam de acordo com experiência, nível de qualificação e área de
atuação.
FISIOTERAPIA -A Fisioterapia é uma área com mercado de
trabalho amplo e diversificado. O
curso tem o objetivo de formar
profissionais para atuação em todos os níveis de atenção à saúde,
desenvolvendo ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde. Para isso, o profissional realiza consultas, avalia
continuamente o paciente, interpreta exames complementares para
a realização do diagnóstico fisioterapêutico (cinético-funcional),
elege condutas fisioterapêuticas
apropriadas, estabelece prognóstico, reavalia condutas e avalia a
alta fisioterapêutica. Dessa forma,
sua formação é generalista, aliando
teoria e prática para atuação na fi-

sioterapia clínica, na saúde coletiva, fisioterapia do trabalho, fisioterapia desportiva ou até mesmo
na educação.
MEDICINA - O sonho de ser
médico é latente em muitos jovens.
Muito além de salvar vidas e das
abordagens tradicionais, o curso
de Medicina atual busca novos
conceitos, novas descobertas e tecnologias que fazem uso de inteligência avançada para os cuidados
com a saúde, já pautados nos 4Ps
da Medicina do século XXI: Personalizada, Preditiva, Preventiva e
Participativa. No Brasil, ainda se
vê um número crescente de médicos (um por cada 470 habitantes),
porém com uma distribuição ainda
desigual entre as regiões. O médico pode atuar tanto no Sistema
Único de Saúde (SUS) quanto em
clínicas, hospitais, empresas ou até
mesmo na pesquisa e área acadêmica. Os altos ganhos chamam a
atenção dos vestibulandos, mas é
preciso ter disciplina nos estudos,
equilíbrio emocional e dedicação,
além é claro da vocação para a profissão.
Serviços: FASEH - Vestibular
Agendado FASEH 2018
Inscrições:
www.FASEH.edu.br/vestibular
Cursos: Direito, Enfermagem e
Fisioterapia
Rua São Paulo, 958,
Jd. Alterosa | 2138-2900.

 ARTISTAS DA TERRA
Kerollen Martins, uma saxofonista de sucesso
*Pamella Aguiar - jornalista

Saxofonista da Corporação Musical Nossa Senhora
de Lourdes, Kerollen conta
que estuda o instrumento há
oito anos. Ela relembra que
ainda criança frequentava a
igreja com seus pais e durante as apresentações das
bandas e grupos musicais o
saxofone sempre chamava
sua atenção, despertando curiosidade e interesse em
aprender a tocá-lo.
A convivência com a música não acontecia somente
na igreja, em casa Kerollen
costumava ouvir músicas
com seu pai e via alguns familiares mais próximos praticarem seus instrumentos.
“Também tenho parentes
que tocam instrumentos,
não profissionalmente, mas
em apresentações na igreja.
Minha tia toca trompete,
minha irmã tocava saxofone
e minha prima clarinete,
além do meu cunhado, que
toca violão”.
Aos nove anos Kerollen
entrou para a aula de música,
onde aprendeu a tocar flauta
doce, no grupo da igreja que
frequentava. Se dedicou à
flauta por nove anos e paralelamente começou a aprender o saxofone, para entrar
na banda. “Como queria seguir no saxofone, fiz aulas
no Palácio das Artes com os
professores Adilson e o
Maestro Roberto Junior”,
completa.
Hoje integra a Corporação Musical Nossa Senhora
de Lourdes, há quase três
anos. Ela conta que sempre
acompanhava as apresentações da banda, pois gostava
muito de ver as músicas executadas. Também faz parte
da Big Band da UEMG e

com os dois grupos segue
uma rotina de ensaios e apresentações na capital e cidades do interior do estado.
“Gosto muito das apresentações, é sempre gratificante poder levar a música,
pois, assim como para mim
ela é importante e me toca,
espero transmitir a mesma
sensação pra quem me assiste”. Ela ressalta que se
apresentar em Vespasiano
tem um sabor especial. “É
muito bom se apresentar em
nossa cidade, as pessoas se
alegram durante as nossas
apresentações”.
Kerollen destaca que os
últimos concertos com a
Corporação Musical Nossa

Senhora de Lourdes, em parceria com a Banda da Polícia
Militar, em Belo Horizonte,
Mariana, Vespasiano e Confins foram bem importantes
para ela, tanto como satisfação pessoal quanto para seu
aprendizado na música.
Cursando o 5º período de
licenciatura em música, com
habilitação em saxofone, na
Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG) ela
planeja prosseguir na carreira, buscando sempre se
aperfeiçoar no instrumento
que lá na infância ela já sabia
– e desejava – que ia fazer
parte da sua vida para sempre.
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AMBIENTE
EM NOTÍCIAS
Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Não deixe para última hora.
Regularização Ambiental

m Minas Gerais, as atribuições do licenciamento ambiental e da Autorização
Ambiental de Funcionamento
(AAF) são exercidas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental
(Copam), das Unidades Regionais
Colegiadas (URCs), das Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Suprams), que representa a
Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), o Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (Igam) e o
Instituto Estadual de Florestas
(IEF).
Para a regularização ambiental, considera-se a classificação
dos empreendimentos nos termos
da Deliberação Normativa Copam
74/04, conforme quadro a seguir:
Classe 1 - pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor
Classe 2 - médio porte e pequeno potencial poluidor
Classe 3 - pequeno porte e
grande potencial poluidor ou médio
porte e médio potencial poluidor
Classe 4 - grande porte e pequeno potencial poluidor

E

Classe 5 - grande porte e médio potencial poluidor ou médio
porte e grande potencial poluidor
Classe 6 - grande porte e
grande potencial poluidor
Para os empreendimentos classes 1 e 2, considerados de impacto
ambiental não significativo, é obrigatória a obtenção da Autorização Ambiental de Funcionamento
(AAF).
Para as demais classes (3 a 6),
o caminho para a regularização
ambiental é o processo de licenciamento, com o requerimento das
Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO).
A regularização ambiental de
um empreendimento não termina,
entretanto, com a obtenção da Licença de Operação (LO) ou da
AAF. O fato de ter obtido um ou
outro desses diplomas legais significa que o empreendimento atendeu a uma exigência legal, mas a
manutenção da regularidade ambiental pressupõe o cumprimento
permanente de diversas exigências
legais e normativas, explícitas ou
implícitas na licença ambiental ou
na AAF.

Coluna Jurídica

O que é certo
e o que é errado?

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Morte no trânsito por embriaguez
ao volante dá cadeia de até 8 anos
No dia 20 de dezembro de
2017, foi publicada a Lei n°
13.546/17, que dispõe sobre o
aumento da pena de reclusão
para motoristas que dirigem embriagados. A Lei trouxe importantes alterações no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), que
demandam nossa especial atenção.
Nos termos do art. 302, temos a figura do homicídio culposo qualificado, com punição
mais severa para aqueles que
cometem homicídio culposo na
condução de veículo automotor,
estando sob influência de álcool
ou qualquer outra substância
psicoativa. Assim sendo, a privativa de liberdade passa a ser
de reclusão e o quantum de pena
para 05 a 08 anos.
Não obstante, o art. 303
ainda estabelece a denominada
lesão corporal culposa qualificada, com punição mais severa
para aqueles que cometem homicídio culposo na condução de
veículo automotor, estando sob
influência de álcool ou qualquer
outra substância psicoativa e
causem lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. A privativa de liberdade passa a ser
de reclusão e o quantum de pena
para 02 a 05 anos.
Outra mudança importante
foi às alterações no art. 308 que
passou a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 308. Participar,
na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida,
disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou
demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não
autorizada pela autoridade competente, gerando situação de
risco à incolumidade pública ou
privada”. Percebe-se que basicamente houve a inclusão do seguinte trecho “ou ainda de exibição ou demonstração de

perícia em manobra de veículo
automotor”.
Desta forma, ficar se exibindo no trânsito com manobras
perigosas e elas gerarem situação de risco à incolumidade pública ou privada, o condutor poderá ser enquadrado no crime
do art. 308. Foi incluído ainda o
§4º ao art. 291, que estabelece
que na fixação da pena base o
juiz deve levar em consideração os seguintes fatores: (i) as
penas aplicáveis dentre as cominadas; (ii) – a quantidade de
pena aplicável, dentro dos limites previstos; (iii) – o regime
inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade; (iv) – a
substituição da pena privativa
da liberdade aplicada, por outra
espécie de pena, se cabível; com
especial atenção à culpabilidade
do agente e às circunstâncias e
consequências do crime. Frisase que ainda prevalece a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
As mudanças passarão a vigorar 120 dias após a publicação. Fique atento!
A autora é bacharel em Direito pela
PUC Minas, especialista em Direito
Processual. Advogada atuante no
Município e região metropolitana, nas
áreas de Direito de Família, Cível,
Criminal e Contratual. Escritório à
Av. Prefeito Sebastião Fernandes,
n° 419, sala 26, Centro,
em Vespasiano/MG.

Vanessa Arruda
Para o ano que se inicia nada melhor que velhas reflexões
para novas condutas. É aí que entra o pensar sobre situações, palavras e ações ao longo de nossas vidas. A guerra entre o bem e
o mal chamada de maniqueísmo pauta a nossa índole e o nosso
caráter frente à sociedade em que vivemos.
O mundo mudou muito rapidamente e não há como contestar. Mas há como contestar velhos hábitos que ferem as regras do
atual bem viver. Valores morais e éticos continuam sendo a
chave para uma sociedade melhor e estão intimamente relacionados ao sentimento de justiça social.
Por isto a palavra ética vem sendo repetida milhares de vezes. E o que é ética? Á princípio está relacionada às normas e condutas, como bússola a nos guiar nas diversas atitudes.
No artigo acadêmico (2016) A Ética para os dias de hoje: Reflexões e Apontamentos: temos que considerar que “... Na atualidade a ética abrange uma vasta área, podendo estar relacionada
com temas ligados ao ambiente familiar, escolar, profissional,
econômico, social e político. Existem códigos de ética profissional que indicam como o indivíduo deve ser no âmbito da sua
profissão. Nos dias atuais, com um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, as pessoas preocupam-se com a ética nos
seus negócios mostrando-se cada vez mais eficazes para competir
com sucesso e obter resultados positivos”.
“A ética supõe-se a necessidade da reflexão sobre valores sociais em meio à crise estabelecida reduzida ao individualismo e
à competitividade, por isso, se torna necessária, mais do que
nunca, uma preocupação com o social”.
“Sim, porque a crise da Humanidade é uma crise moral.
Evidencia-se aqui, a falta de ética nos vários âmbitos. A discussão sobre a justiça social é também uma discussão moral, admitindo que os valores das ações sociais estejam deturpados devido
à lógica do sistema vigente. Bem e mal, certo e errado, justo e injusto cederam lugar ao sentimento de sobrevivência, do “salvase quem puder” ou do interesse pessoal e particular numa sociedade exploradora, que mascara a liberdade, condição fundamental
para a realização de ações morais”.
“Em meio a todos estes aspectos sociais e globais, faz-se necessário que cada ser humano esteja consciente de que não basta
apenas refletir, é preciso mudar conceitos, ter condutas condizentes com o que harmoniza a sociedade em todos os seus segmentos”.
Daí as reflexões sobre o que é certo ou que é errado ainda
continuarem em pleno século XXI.
Das reflexões surgem os dilemas de conduta.
Como por exemplo: “Duas colegas de trabalho se encontram
numa loja de conveniência e após cumprimentos e fofocas, uma
delas confisca um objeto da loja e o coloca debaixo da blusa que
usava. Ali mesmo se despediram e cada uma foi para seu lado.
Minutos depois um segurança aborda a moça que presenciou o
ato e pede o telefone da suposta ladra. Pensativa, não sabia se ´dedurava` ou não a sua colega, pois eram anos de boa convivência
entre ambas. Por outro lado, aprendera desde criança que roubar
não era certo.”
E você o que faria?
Mestra em Administração, Pós Graduada em Marketing
Político, Graduada em Jornalismo, Poeta, Escritora, Master
Coach, Professora Universitária, Secretária Municipal do
Desenvolvimento Social de Vespasiano.

A primeira mensalidade no valor de
R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) é
valida exclusivamente para os
candidatos que se matricularem entre
os dias 02/10/2017 e 30/04/2018,
nos cursos de educação a distância
10 0 % o n l i n e e s e m i p r e s e n c i a l
ministrados pela Unopar para cursarem
o 1° semestre de 2018. O valor de
R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) se
aplica exclusivamente a 1° men salidade (matrícula) de janeiro de 2018.
para os cursos de Educação Física –
Bacharelado, Engenharias, Enfer magem, Nutrição, Curso Superior em
Tecnologia em Designer de Interiores,
Curso Superior em Tecnologia em
Estética e Cosmética, Arquitetura e
Urbanismo, Agronomia, Curso Superior
em Tecnologia e Gastronomia, Curso
Superior em Tecnologia em Agro negócio, Química-Licenciatura, FísicaLicenciatura e Fisioterapia. A primeira
mensalidade será no valor a partir de
R$ 99,00 (nove e nove reais) as demais
mensalidades do semestre letivo/curso
deverão ser quitadas pelo aluno
c o n fo r m e v a l o r e s r e g u l a r e s d a
mensalidade escolar aplicáveis ao
curso, turno e local do curso escolhido
pelo aluno cuja informações estão
disponíveis para consulta na unidade
e contrato de prestação de serviços
educacionais. Caso o aluno evada,
tranque ou cancele o curso no semestre
em que se matriculou, deverá quitar o
valor da diferença entre a oferta e o
valor regular da mensalidade do mês
de janeiro de 2018. Anualmente, as
mensalidades serão reajustadas
c o n fo r m e L e i d e M e n s a l i d a d e s
Escolares. Caso a instituição ofereça
determinada bolsa aos alunos, esta
pode se resumir a períodos específicos
do curso, correspondendo a um
semestre letivo ou o parte dele. Consulte
as condições da oferta no momento
da contratação e as instituições
elegíveis. Os cursos estão sujeitos à
disponibilidade de vaga e a formação
de turma, conforme descrito no edital
de processo seletivo. Esta oferta não
é cumulativa com outras promoções
o u c a mp a n h a s v i n c u l a d a s p e l a
Universidade Pitágoras UNOPAR. Estas
condições podem ser alteradas sem
aviso prévio. Os cursos da modalidade
educação a distância (EAD) são
oferecidos pelo Pitágoras UNOPAR.

Pólo de Vespasiano: Av. Thales Chagas, 664 - Bairro Názia - Vespasiano

(31)
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 LEO CLUBE

No Natal, o sorriso das crianças
No dia 23 de dezembro
foi realizada a Campanha
do Natal Solidário do LEO
CLUBE VESPASIANO
POTÊNCIA em parceria
com a Ordem DeMoley.
Foram entregues em
torno de 70 presentes
para as crianças
moradoras dos bairros:
Názia, Santa Cruz,
C i p r i a n o Ve l h o , B o a
Vista, Mônaco, Jardim
Bela Vista e na Casa de
Passagem.
A alegria estampada
nos rostos das crianças
não tem preço.
“ O nos s o M U I TO
ob ri g a do a todos que
contribuíram para que este
Natal fosse diferente para
essas Crianças!!” disse
Andrés Vercesi, presidente
do Leo Clube.

ALIMENTAÇÃO SEGURA E SAUDÁVEL
Alimentação constitui-se
em requisitos básicos para a
promoção e a proteção da
saúde, possibilitando a
afirmação plena do potencial
de crescimento e desenvolvimento humano com
qualidade de vida e
cidadania.
A alimentação equilibrada
anda meio banalizada, uma
vez que as informações
chegam de várias formas
prometendo emagrecimento
de forma rápida e instantânea,
coisa que só atingimos com
alimentação saudável e

prática de atividade física.
Essas são as melhores formas
de obtermos resultados
satisfatórios.
Para mantermos uma
alimentação equilibrada e
saudável, devemos procurar
consumir diariamente
hortaliças (verduras e
legumes), além de frutas.
Esses alimentos fornecem
vitaminas, fibras, minerais e
compostos bioativos que
trazem uma série de
benefícios ao nosso
organismo. O ideal é você
montar um cardápio rico em

nutrientes como proteínas,
carboidratos, lipídeos,
vitaminas, minerais e fibras.
É importante que a
alimentação seja bem
colorida e variada, para
garantir um bom equilíbrio
da nutrição. O que vem
ocorrendo é o terrorismo
nutricional, muitas info rmações, muitas promessas
e as pessoas esquecem que o
melhor a fazer é procurar
os profissionais capacitados
para uma boa orientação.
Luciene S. Gomes
Giordano - Nutricionista

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO
Dia 1: Urânia Fortini Teixeira, Dia 2: Aureslindo Gomes Santos, Dia 3: Afonso Vercesi do
Vale, Clésio Múcio Drumond, Manoela Maria Viana; Dia 4: Daniele Adriana Silva Novaes, Ane Karenina Campos Souza; Dia 5: Laís Giorgina Santos, Juliano Carvalho Marani,
Paulo dos Santos, Samuel Marcus Silva; Dia 6: Waldem Adão Cunha; Dia 7: Anelise Faria
de Carvalho, Maria Isabel Pinheiro; Dia 8: Iara Alves Araújo Perdigão, Marísio Viana;
Dia 9: Maria Amanda Fonseca Rocha, Margarete Reis Gontijo, Nilson José Damião; Dia
10: José Magno Castilho, Giandélia Lourdes Silva, Luíza de Marilac F. Souza, Marcos Rogério Diniz, Fernanda A. Mussa; Dia 11: Inês Araújo Salomão, Romualdo Fernandino, Juliana Costa Mussa, Rosângela Augusta de Almeida; Dia 12: Flávio Ribeiro da Silva, Ivan
Barbosa da Fonseca, Marcos Campos de Souza, Tatiana Beatriz Carvalho Lima; Dia 13:
Synara Lisboa Pinto, Cláudio Pimenta Murta; Dia 14: Vera Lúcia de Barros, Denílson Marcos Perdigão, Alexandra Fernandes de Deus, Marcela Fonseca Satiro, Agostinho Pina Valente; Dia 15: Alexandre Fernandes, Hilton Robésio S. Viana, Nancy Resende Silva,
Giovana Ilaria Silva, Jaqueline Salomão Silva, Sinara Araújo Vasconcelos; Dia 16: Rejane
Resende Bicalho, Ricardo Rocha Costa, Conceição Marinho Viana; Dia 17: Leimar Lopes
Ferreira, Daniella Gontijo Conrado Silva; Dia 18: Rivânia Vilella Moreira, Clíntia Vilela
Moreira, José Sílvio Morelli Araújo, Geraldo Galvão da Silva, José Deodoro Rodrigues,
Mercedes Tavares Novo Dias; Dia 19: Verônica Albano Viana, Jair Bento Rodrigues, Thales Resende Silva; Dia 20: Joaquim Carvalho Lima, Antonio Domingos Albano, Romeu
Palux Albano, Vicente Rocha Pinto, Elias Bastos, Iracy Souza Nunes Vera; Dia 21: Érica
de Oliveira, Sandra F. Mansur Santos, Rosilene Loscha; Dia 22: Lauro de Souza Marques,
Solange Gonçalves Dias; Dia 23: Juliana Marani Barbosa, Leilane Marani, Bruno Henrique Aviz Salles; Dia 24: Eduardo Rios Fonseca, Ana Alice Rocha, Laura H. Fischer de
Oliveira; Dia 25: Edimar Sena Lima (Shaulim), Alexandra Marinho Viana, Roney Marani
Dourado, Sandra Cardoso Guimarães; Dia 26: Bernardete de L. Salles Cardoso, Michele
Assis Salomão, Aloma de Oliveira Batista; Dia 27: Samuel Marani Faria; Dia 28: Sthefane
M. Soares Oliveira.
A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de
muita paz, saúde e prosperidade!

E D I T A L - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2018
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 2018, em conformidade
com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer,
impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de
compensação bancária. 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 poderá
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.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado à cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR poderá
ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito
Federal, Cep: 70.830-021 ou à Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado 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, 15 de janeiro de 2018.
João Martins da Silva Júnior - Presidente da Confederação
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E M N OT Í C I A S

Vespasiano E. C. empossa nova diretoria
Em 2 de janeiro último, durante concorrida solenidade, foi
empossada a nova diretoria do Vespasiano Esporte Clube para o biênio 2018/2019.
A Assembleia Geral para a
eleição dos novos membros do comando do “Frango D’Água” ocorreu em 6 de dezembro do ano anterior, quando foram eleitos:
Evander Menezes (Vandinho) para
presidente e Marco Antônio Isabel
(Lindário) como vice-presidente.
A posse aconteceu no dia 2 de
janeiro, ás 19 horas, durante evento

no Estádio Ilvo
Marani, e a diretoria ficou constituída ainda pelo: 1º
secretário – José
Luiz Durães; 2º secretário – Flávio
Tomé; 1º tesoureiro – Jorge Luiz
de Oliveira Souza; 2º tesoureiro –
Elizeu Agnaldo de Barros; Diretor
Técnico – Luiz Gustavo de Aviz;
Diretor Social – Luiz Fernando
Araújo (Lú de Nonô); Diretor Patrimônio – Edisson Carvalho Pe-

reira; Diretor Esportes – Paulo Roberto de Oliveira.
Na oportunidade também foram eleitos o presidente e vicepresidente do Conselho Deliberativo
nas pessoas de Franco Eduardo da
Silva e João Luiz Mussa, respectivamente. Para o Conselho Fiscal
foram escolhidos: Edilson Pereira
de Carvalho, Antônio Albano
Duarte, Adilson Barbosa Soares,

Silmar Paulo Moreira Rates, João
Bosco dos Santos e Orfane Cruz.
Em seu pronunciamento após a
posse, o presidente Evander Menezes (Vandinho) prometeu “trabalhar com dignidade e respeito
para maior engrandecimento do
grande Vespasiano Esporte Clube”.
Disse ainda que espera contar com
o irrestrito apoio de todos os diretores, sócios e torcedores para que
o Vespasiano continue ocupando o
seu lugar de destaque no cenário
esportivo vespasianense.

Veja algumas fotos da festa

Coluna do Pescador
Paulo Diniz
Colaboraram Kioshi e Mituo Ishihara da
Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Clube de Pesca do Nilão
O Clube de Pesca do Nilão,
com sede às margens do Rio Paracatú, elegeu e empossou sua
nova diretoria para o biênio
2018/2019. A Assembleia Geral
foi realizada na terça-feira, dia
16, na Pizzaria Taberna.
Presentes todos os sócios, foram eleitos: presidente: Rudiney
Rodrigues Silva; vice-presidente:
Geovane César Salomão Bastos;

secretário: Paulo Diniz Cruz; tesoureiro: Celso Antônio; diretor
social: Adriano Fortini Santos; e
diretor de patrimônio: José Edvaldo da Silva.
Uma das primeiras metas é
interligar o poço artesiano instalado na gestão do Vandinho, até
a nova caixa d’água. Depois será
feita uma reforma na sede.

Pantanal
Um grupo de dez pescadores
se organizando para uma pescaria no Rio Piquiri bem no meio
do Pantanal mato-grossense. Viajam até Cuiabá-MT de avião, depois 250 km de van, depois 40
minutos de barco até à Pousada.
A Pousada com todo conforto:

apartamentos com frigobar, ar
condicionado, televisão, boas camas, café da manhã, almoço, jantar e cerveja à vontade durante
24 horas; inclui ainda: barco,
motor, piloteiro, iscas, etc. Ótimo
descanso, boa pescaria. Os nomes? Na volta!

Brasilândia
O Fernando Didica organizando uma pescaria para o Rio Paracatu,
região de Brasilândia. São 10 pescadores. Lá, ele já alugou um ótimo
rancho com os barcos. O restante a turma vai levar.

Equipe
da Ana
Maria e
Ailton

Campeonato Brasileiro em Pesqueiro

10 anos – Peladeiros sem Idade
Foi comemorado no último dia 07 de janeiro, os 10
anos da turma dos Peladeiros sem Idade. A confraternização aconteceu no sítio Recanto dos Pássaros no
bairro Fagundes. O presidente do time, desde sua

fundação em 2008, Sebastião de Moura Magalhães,
recebeu os convidados e seus familiares com muita
alegria. Teve muita comida e bebida, todos se divertiram muito.

Durante o encontro a turma posou para a foto.

Aconteceu no último dia 13,
no pesqueiro Fazenda Pacu a primeira etapa do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros em Minas
Gerais promovido pela Fish TV.
Serão realizadas duas etapas em
Minas Gerais, uma na Fazenda
Pacu e a outra no dia 17 de fevereiro no pesqueiro Uni Pesca em
Uberlandia. Cada etapa tem 60
equipes inscritas sendo que quatro se classificam para a final que
será realizada no Complexo Turístico Maeda em Itú, São Paulo.
Duas duplas de Lagoa Santa
participaram, Anamaria e seu pai
Sgt Ailton e Fábio e Gustavo.
O Kioshi da loja “O Pescador de Lagoa Santa” foi um dos
fiscais do campeonato. As maiores dúvidas do campeonato foram sobre o anzol que deveria
estar sem farpa e apenas um mas
amassar a farpa já era o suficiente. Era liberado somente
uma linha na água por equipe,
sendo que ao retirar o anzol da
água o outro participante já poderia efetuar o lançamento. Não
é permitido circular livremente

entre as raias, somente se o
peixe estivesse fisgado ai o
competidor poderia ir atras
dele, tendo prioridade de passagem.
As sete horas da etapa foram
transmitidas ao vivo pela Fish
Tv pela sua página no Facebook
pois para a programação eles terão de editar e passar somente
os melhores momentos. Na parte
da manhã houve ação e mais peixes perdidos que retirados, mas à
tarde já teve mais ação com o
maior escapando na hora de passar o passaguá.
A isca com mais efeito foi a
minhoca, sendo relatado pelos
competidores que ela começou
a ser testada nesse pesqueiro à
pouco mais de duas semanas, batendo uma grande variedade de
iscas, tais como: ração de diversas marcas, massinha, bolinhas
de leite em pó e outras.
Mas a melhor parte do campeonato foi ver os participantes
se ajudando, o espírito de pescador e não o de competidor que
prevaleceu.

