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Circula em Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa e região

Boi da Manta animou os
foliões vespasianenses

Atradicional festa pré-carnavalesca levou mais de
12 mil vespasianenses e visitantes da re-
gião, nos quatro dias de folia, à Praça JK,

em Vespasiano. Foi um evento regado a muita
alegria, cores e principalmente paz e segurança.

O desfile do Boi da Manta, considerado o

maior evento popular da região, contou com
dois shows a cada dia, realizados em uma es-
trutura montada para garantir a diversão dos fo-
liões com tranquilidade e segurança. 

Para os organizadores, o even to, após o seu
resgate no ano passado, pela atual Administra-

ção, vem crescendo e tomando força nova-
mente. Esse ano, além de todas as estruturas
dos bonecos e das armações de bois terem sido
completamente revitalizados a Prefeitura de
Vespasiano também investiu em atrações mu-
sicais de renome em Minas.

Já começou o cadastra-
mento biométrico obriga-
tório do eleitorado das ci-

dades de Vespasiano e São
José da Lapa. Todos os eleito-
res dessas cidades deverão
comparecer ao cartório eleito-
ral para coleta das digitais e da
foto, além de comprovarem o
vínculo com a cidade. Para se
recadastrar o eleitor deverá
comparecer ao Cartório Elei-
toral de Vespasiano no horário
de 12h às 17h30 levando car-
teira de identidade e compro-

vante de endereço.  
O cadastramento ocorrerá

ao longo dos próximos seis
meses e quem não comparecer
até abril de 2018 (inclusive
aquele que não é obrigado a
votar), terá o título cancelado.
Para evitar filas enormes e de
última hora sugere-se que o
eleitor faça o cadastramento o
quanto antes.

É necessário que o eleitor
leve um documento de identi-
ficação com foto (carteira de
identidade, carteira de trabalho,

carteiras profissionais) - exceto
carteira de motorista, para os
que forem requerer o título pela
primeira vez; comprovante de
endereço (conta de água, luz,
telefone etc), preferencialmente
em nome do eleitor, emitido
num dos três meses anteriores à
data de comparecimento; título
eleitoral e CPF (se possuir); e
comprovante de quitação com
o serviço militar (para os elei-
tores do sexo masculino, maio-
res de 18 anos, que forem fazer
o título pela primeira vez).

A Prefeitura de Vespa-
siano, reconhecendo que a
crise financeira continua
sendo um dos graves proble-
mas no País, enviou à Câmara
de Vereadores um projeto de
lei, determinando que o valor
de 15% de desconto no paga-
mento à vista, do IPTU, Im-
posto Predial e Territorial Ur-
bano, permanecesse o mesmo,
vigente em 2017.

A lei n° 2.614/2017 foi
aprovada e estabelece que os
valores de IPTU, para o ano

de 2018, terão mais oportuni-
dades na forma de pagamen-
tos. Confira abaixo, aproveite
as condições e pague seu
IPTU:

• 15% de desconto - Para o
cidadão (ã) que fizer o paga-
mento integral, à vista, até o
dia 9 de março;

• 10% de desconto - Para o
contribuinte que optar por rea-
lizar o pagamento à vista, até
o dia 10 de abril;

• 5% de desconto - Para o
cidadão (ã) que optar por rea-

lizar o pagamento até o dia 10
de maio;

• Parcelado em até 3x -
Para quem optar por fazer o
parcelamento do IPTU, po-
derá dividi-lo em até três par-
celas, sendo as seguintes datas
para vencimento: 10 de maio,
11 de junho e 10 de julho.

Outra novidade são as
isenções de pagamentos: a
atual Administração determi-
nou aos técnicos da Secretaria
da Fazenda, que incluíssem
novas categorias na tabela. 

Justiça Eleitoral faz cadastramento
biométrico em Vespasiano

Dia da Padroeira 
foi comemorado

com grande festa

IPTU 2018 em Vespasiano 
terá desconto de 15% 

para pagamento à vista

Veja quem terá isenção do pagamento em 2018:
1. Portadores de doenças graves ou terminal;
2. Imóveis de 70 m² de área construída em lotes de até 360 m²;
4. Imóveis locados por entidades religiosas e utilizados para a prática de culto 

religioso, a ser comprovado mediante o devido processo administrativo;
3. Imóveis atingidos por enchente, que venha a ocorrer entre o final de ano  

e início do ano que se referir o lançamento do IPTU.

Com muita fé, oração e paz a Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes promoveu a Festa da
Padroeira de Vespasiano, que aconteceu

entre os dias 01 a 11 de fevereiro e contou com a
participação dos fiéis e de diversos membros da co-
munidade vespasianense.

A programação foi direcionada a toda comuni-
dade e teve início com a reza do Ângelus e do terço
na gruta, seguida da missa com confissão comuni-
tária. Após a missa os presentes puderam participar
da benção do Mastro e da Bandeira de Nossa Se-
nhora de Lourdes, que aconteceu no pátio de even-
tos, ao lado da Paróquia.  Continua na página 4.

O boizinho também recebeu um
olhar especial. As crianças que par-
ticiparam dos desfiles concorreram
ao prêmio de melhor fantasia. Foi
um show a parte, pois estavam to-
dos lindos. Tarefa difícil para os
jurados, que ficaram encantados
com tanta formosura. Os boizinhos
vencedores foram: primeiro lugar -
Luis Otávio, segundo lugar - Ga-
briela Busch e terceiro lugar - Pe-
dro Lucas.

No último dia do desfile do boi-
zinho a prefeita Ilce Rocha, em
nome dos vespasianenses homena-
geou o senhor José Cabaça, como
membro mais antigo da tradição do
Boi da Manta, desde a fazenda do
Barreiro, onde tudo começou.

Foi um momento emocio-
nante, pois foi o encontro entre a
nova geração dos boizinhos,
com a origem da tra dição que
tanto honra Vespasiano. Para a
prefeita Ilce Rocha, investir na
cultura e suas tradições popula-
res é fundamental para se manter
viva a memória da cidade.

Encontro do Boizinho

FOTOS LUCAS CUNHA
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Oano de 2017 foi um ano difícil
e de crise para todos, com falta
de repasses dos governos Esta-

dual e Federal, queda na arrecadação
municipal. Ano de muito trabalho, rees-
truturação e organização da cidade. Ano
também de colocar a casa em ordem,
definir prioridades e alcançar objetivos
traçados. Mas mesmo com todas as di-
ficuldades a atual Administração fecha
o primeiro ano com saldo positivo, sem-
pre com o objetivo de valorizar as pes-
soas para a cidade crescer.

Mesmo enfrentando dificuldades fi-
nanceiras, Vespasiano conseguiu manter
o compromisso de pagar em dia o salá-
rio do servidor, que foi efetuado sempre
na última sexta-feira de cada mês. 

Além disso, a atual gestão conce-
deu um reajuste salarial de 6,57% para
todos os servidores municipais e ainda
voltou a valorizar a progressão no
plano de carreira dos servidores efeti-
vos. Também conseguiu pagar, anteci-
padamente, o 13º salário do funciona-
lismo público municipal. 

Prefeitura de Vespasiano prioriza
SAÚDE

Saúde pública ao alcance de todos
Na saúde foi investido prati-

camente o dobro do percentual
exigido em lei, 31% da arreca-
dação do Município. De janeiro
a dezembro de 2017, o CEME,
Centro de Especialidade Médi-
cas, realizou mais de 90 mil
consultas. As 18 equipes de
ESF´s, Estratégia Saúde da Fa-
mília, atenderam mais de 22 mil
famílias. Além disso, já está
sendo negociada com o Go-
verno de Minas e a Prefeitura de
Belo Horizonte a implantação
de duas unidades básicas do
SAMU. 

O Laboratório Municipal
Maria do Carmo Faria está funcionando a todo vapor. Hoje, são realizados, mais de 40 mil
exames de rotina por mês. Na unidade podem ser feitos 108 tipos de exames, das mais di-
versas áreas, com diferentes complexidades. De segunda a sexta-feira, são atendidas no La-
boratório 140 pessoas por dia e os agendamentos dos exames são feitos de um dia para o
outro. O Laboratório Municipal atende também a demanda originada da UPA, inclusive tem
uma equipe de plantão no final de semana para atender a Unidade de Pronto Atendimento.

EDUCAÇÃO

Educação passa por reestruturação e valorização da área
Foi um ano de organização e reformula-

ções, sempre pensando na comunidade edu-
cacional e na população como um todo. As
escolas municipais estavam precisando de
diversas reformas e, pela primeira vez na
história do município, as diretoras e coorde-
nadoras das creches foram ouvidas e a ne-
cessidade de cada unidade escolar atendida. 

Foram finalizadas as reformas de dez es-
colas e uma creche. De acordo a atual Ad-
ministração, todas as unidades escolares que
precisarem de reformas, benfeitorias e me-
lhorias, serão assistidas. Todos os funcionários da educação tiveram aumento real dos salários,
igualados ao piso nacional e os professores estão recebendo em dia. A qualidade da merenda
escolar recebeu um cuidado especial. A Coordenação de Alimentação organiza, orienta e ela-
bora cardápios nutritivos para os alunos. 

A Administração Municipal começa 2018 valorizando a educação: todos os alunos da
rede pública municipal de ensino irão receber novos uniformes, uma mochila e um com-
pleto kit escolar.

FOTOS LUCAS CUNHA
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CULTURA

Descentralização garante cultura e lazer para todas as regiões
O ano de 2017 também foi um

ano de investimentos na área cul-
tural. Em fevereiro foi realizada a
tradicional festa pré-carnavalesca
do Boi da Manta que movimentou
toda a cidade e a região. Um res-
gate cultural esperado pelos ves-
pasianenses que valorizam as raí-

zes culturais.
A Escola de Artes Capitão Ca-

rambola recebeu um número re-
corde de alunos, que passou de
280 para 631, e movimentou o
Palácio das Artes Nair Fonseca
Lisboa, sede da escola, durante
os três turnos. Para 2018, a escola

vai ofertar ainda mais cursos e
vagas.  

Neste ano os vespasianenses
também puderam curtir os shows
do cantor Renato Teixeira e da
banda Barão Vermelho que abri-
lhantaram o Festival de Inverno
que foi todo reestruturado. Outro

ponto alto do evento foi a grande
participação de artistas vespasia-
nenses nas apresentações durante
o Festival.

Para fechar com “chave de
ouro” os eventos culturais, Ves-
pasiano recebeu a Vila do Papai
Noel no Centro de Convenções

Risoleta Neves. Em exposição
estavam milhares de peças sobre
o Natal vindas de mais de 90 paí-
ses e com entrada franca. Du-
rante os vinte dias, o local foi
visitado por mais de 20 mil pes-
soas e dezenas de escolas da ci-
dade e da Grande BH.

OBRAS

Trabalhar cada dia mais para o desenvolvimento da cidade

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos tam-
bém continua prestando relevantes serviços ao cidadão
vespasianense. Diversos foram os prédios públicos
que passaram por reformas, melhorias e benfeitorias,
como o Cemitério Novo - Parque da Ressurreição,
que recebeu reforma geral, inclusive com a reestrutu-
ração do jardim. A Praça de Esportes Jacques Crispim
Bias Fortes passou por diversas melhorias. Da mesma
maneira, o Ginásio Poliesportivo Raimundo Cardoso
da Fonseca foi contemplado com uma reforma com-
pleta. 

Outras obras também estão em andamento como as
farmácias do Morro Alto e Centro, a cozinha comuni-
tária no Bairro Célvia e a UBS do Bairro Vida Nova.
A Escola Municipal Nazinha Conrado Silva também
vai receber um grande Teatro para atender a população
do Bairro Morro Alto e região. 

O antigo terminal rodoviário vai abrigar o novo
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas. O es-
paço, que é central, vai oferecer ainda mais serviços de
odontologia gratuitos à população, com instalações
amplas e modernas. 

A nova Gestão também beneficiou 14 bairros, que
receberam pavimentação e recapeamento asfáltico, em
diversas ruas, onde foram aplicadas mais de três mil
toneladas de asfalto de janeiro a novembro.

Outra obra que está em andamento e que, em breve,
vai ser entregue aos vespasianenses é a nova ponte so-
bre o Córrego Sujo, no Bairro Santo Antônio. A ponte
antiga foi demolida e uma nova está sendo construída,
com passagem para carros e pedestres. Além disso,
grande parte do entorno da ponte recebeu gabiões,
para proteção das encostas. As ruas próximas à ponte
estão recebendo obras de drenagem de água pluvial. 

JUVENTUDE E ESPORTES

Valorizar o esporte é investir em qualidade de vida do cidadão
Investir no esporte é também in-

vestir em qualidade de vida! Por isso
a atual Administração não mediu es-
forços para realizar e apoiar os even-
tos esportivos. 

Em abril foram realizados os JE-
VES - Jogos Estudantis de Vespa-
siano que envolveram cerca de 800
alunos das redes municipal e esta-
dual de ensino. 

Em junho, o Município sediou a
etapa microrregional do JEMG, Jo-
gos Escolares de Minas Gerais, que
englobou as escolas municipais, es-
taduais e particulares das cidades de Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, São
José da Lapa, Santa Luzia, Santana do Riacho, Ribeirão das Neves e Vespasiano. A cidade foi
escolhida por oferecer completa infraestrutura para a realização do evento.

No mês de julho, a cidade recebeu a 3ª Etapa do Circuito pela Paz. Foram mais de 300 atle-
tas inscritos, de Vespasiano e diversas cidades da região, que percorreram 5 km. 

MEIO AMBIENTE

Cuidar da cidade é cuidar de seu povo
A Secretaria de Meio Ambiente e Servi-

ços Urbanos trabalha desde o primeiro dia da
atual Administração para deixar a cidade
mais limpa e bonita. Todos os bairros do mu-
nicípio foram assistidos pelas equipes de lim-
peza, campina, poda e de serviços urbanos.
Foram retiradas das ruas cerca de 50 mil to-
neladas de entulho. Pode-se ver o quanto
Vespasiano está mais bem cuidada, com suas
ruas e calçadas limpas. As praças e jardins
também foram revitalizados.  

No ano de 2017 foram utilizadas em Ves-
pasiano, mais de oito mil toneladas de asfalto
em operações tapa-buracos de vias públicas. Foram 670 ruas e 37 bairros beneficiados. 

Diversos foram os canteiros e praças da cidade totalmente revitalizados com projetos pai-
sagísticos e usando material reciclado. Foram confeccionados 1.200 metros quadrados de
passeios em diversas regiões do Município.   

A Coleta Seletiva foi reorganizada, com a implantação de um novo projeto de Coleta Se-
letiva, denominada Responsabilidade de Todos. Antes era recolhida cerca de 340 kg/dia atual-
mente já sendo recolhido mais de 2 toneladas/dia de material reciclável. 

o cidadão e o servidor público
FOTOS LUCAS CUNHA
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Com muita fé, oração e
paz a Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes

promoveu a Festa da Padroeira
de Vespasiano, que aconteceu
entre os dias 01 a 11 de feve-
reiro e contou com a participa-
ção dos fiéis e de diversos
membros da comunidade ves-
pasianense.

A programação foi direcio-
nada a toda comunidade e teve
início com a reza do Ângelus e
do terço na gruta, seguida da
missa com confissão comuni-
tária. Após a missa os presen-
tes puderam participar da ben-
ção do Mastro e da Bandeira
de Nossa Senhora de Lourdes,
que aconteceu no pátio de
eventos, ao lado da Paróquia.

Já na sexta-feira (dia 02), o
início da noite foi reservado
para as confissões individuais,
seguidas do primeiro dia da
reza da Novena. Na sequência,
aconteceu a missa com a ben-
ção das velas. No sábado a pro-
gramação seguiu a do dia ante-
rior, porém, junto à missa
aconteceu a benção das gar-
gantas.

No domingo, como de cos-
tume, aconteceram as duas
missas matinais e ao meio-dia
foi servido o tradicional al-
moço da Padroeira, no pátio de
eventos, em um momento mar-
cado pela confraternização en-
tre os fiéis e por toda a comu-
nidade. Após o almoço houve a

Alvorada, seguida da missa de
Adoração ao Santíssimo Sa-
cramento, na intenção do Bra-
sil neste ano de eleições. Logo
após aconteceu a missa espe-
cial para os enfermos e, na se-
quência, a missa especial para
as crianças, com a abertura do
Ano Catequético.

Na parte da tarde foi a vez
da Consagração Especial à
Nossa Senhora de Lourdes, se-
guida da tradicional carreata,
saindo da Praça da Igreja e per-
correndo os principais bairros
da cidade. Já no início da noite
houve a concentração na Ma-
triz antiga, com reza do terço e
ofício de Nossa Senhora para
dali seguir a procissão com
chegada à Matriz atual.

Finalizando as comemora-
ções foi celebrada a Missa So-
lene, na Matriz, com a partici-
pação de todos os Movimentos
e Pastorais Paroquiais, a Cor-
poração Musical Nossa Se-
nhora de Lourdes, o Coral, os
colaboradores e a comunidade.
A missa contou com a conce-
lebração dos Padres colabora-
dores, encabeçados pelo Pá-
roco Padre Lauro, fechando o
evento com grande alegria e
satisfação.

De fato, foram dias glorio-
sos não apenas para a comuni-
dade católica da cidade, mas
para todos os vespasianenses,
que desfrutaram de atividades
que agregaram fé e comunhão
em ambientes de muita paz e
espírito de união. 

No dia 05 de fevereiro
ocorreu a Solenidade
de Transmissão e As-

sunção de Comando da 3ª Re-
gião da Polícia Militar, no
Centro de Convenções Riso-
leta Neves, em Vespasiano,
município sede da Região,
composta por 6 unidades (35º
BPM- com sede em Santa Lu-
zia, 36º BPM- com sede em
Vespasiano, 52º BPM- com
sede em Ouro Preto,  61º
BPM- com sede em Sabará,
1ª Cia Ind – com sede em
Nova Lima e 3ª Cia PM Ind
PE- com sede em Lagoa
Santa). Atualmente a 3ª RPM
é responsável pelo policia-
mento em 18 municípios, em
sua maioria, situados na Re-
gião Metropolitana.

Assumiu o comando da 3ª

RPM, o Cel Antônio Balsa
Coelho Neto. O Cel Eucles
Figueiredo Honorato Junior
foi transferido para o Quadro
de Oficiais da Reserva da
PMMG 

A solenidade foi presidida
pelo Coronel Helbert Fi-
gueiró de  Lourdes, Coman-
dante Geral da PMMG e con-
tou com a presença de
autoridades militares e civis,
líderes comunitários e repre-
sentantes dos poderes execu-
tivo, legislativo e judiciário.  

Em seu discurso de des-
pedida o Cel Eucles disse: "
Nessa jornada profissional,
sem me afastar daquilo que
era previsto e defeso em lei
tentei ajudar a todos" “ No
momento em que completo
30 anos de efetivo serviço, só

tenho que agradecer! Aos
meus pais; a toda a minha fa-
mília; aos amigos; a minha
companheira; a todos com
quem convivi e a Deus.
Muito, mas muito obrigado
mesmo.”

Já o Cel Balsa em seu dis-
curso disse: " Farei todos os
esforços para que as minhas
ações e deliberações tenham
total alinhamento institucio-

nal." À operosa, combativa e
vibrante tropa da 3ª RPM, es-
tarei junto com vocês nos
momentos de paz e nos mo-
mentos de enfrentamento
àqueles que insistem em se
colocar  à margem da Lei.

A solenidade foi encerrada
com a honrosa fala do Cel
Helbert, Comandante Geral
da Polícia Militar.

Paróquia N. S. de Lourdes celebra Dia da Padroeira

O Andor de Nossa Senhora de Lourdes, símbolo de fé e devoção

Pátio de Eventos recebe inúmeros fiéis

Início da Procissão Saindo da Réplica da Matriz Antiga

A Missa Solene foi ponto alto das comemorações

benção dos cavaleiros, na Praça
da Igreja Matriz, onde os mes-
mos chegaram, após a caval-
gada, que saiu do Parque de
Exposições da cidade. Em se-

guida à benção, se deu início o
grande leilão de gado, no
mesmo local.

Dando seguimento à come-
moração, durante a semana -

entre os dias 05 e 10 - a Paró-
quia continuou realizando as
confissões individuais, a reza
do Ângelus e do terço na gruta,
novena e missa.

O Dia da Padroeira, 
11 de fevereiro.

O último dia da celebração
começou cedo, às 6h, com a

Cel. Balsa assume Comando da 3ª RPM 
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VEJA A PROGRAMAÇÃO:
Dia 23/02: Maurício Urutau – Pop Rock – Voz e

violão; Dia 02/03: Carlos Timponi & Deth Viana –
MPB e diversos estilos – Voz e teclado; Dia 09/03: Felipe Santos – O melhor do sertanejo –
Voz e violão; Dia 16/03: João de Ana – MPB – Voz e violão; Dia 23/03: Cristiano Duarte –
Sertanejo universitário  – Voz e violão; Dia 30/03: Sexta-Feira da Paixão – Restaurante fe-
chado ao Público; Dia 31/03: Sábado de Aleluia com Maurício Urutau – Tarde no Jardim Dom
Otto a partir das 14:00 hs. São shows incríveis para todos os gostos. O cardápio excelente.
Um ótimo lugar para curtir.

so
lu

ti
on

Experimente ter mais 

na hora de cuidar da saúde.
CONFIANCA

O Hermes Pardini está sempre perto de você, com a qualidade, a 
tecnologia e a estrutura de um dos maiores laboratórios do Brasil, 
referência nacional em medicina diagnóstica. Aqui, você conta com 
agilidade e precisão em todos os tipos de procedimentos: exames 
laboratoriais, vacinas, check-ups, avaliação nutricional, exames por 
imagem e muito mais. Tudo para manter sua saúde sempre em dia. 

Hermes Pardini. Confiança faz bem pra saúde.

Unidades Vetor Norte
Lagoa Santa: Av. Pref. João Daher, 1.233
Santa Luzia: Rua Pres. Afonso Pena, 40
São Benedito: Av. Brasília, 1.396 
Venda Nova: Av. Vilarinho, 1.101 
Vespasiano: Av. Portugal, 27

hermespardini.com.br
(31) 3228-6200 (31) 98498-8968

Responsável Técnico: Dr. Ariovaldo Mendonça - CRMMG 33.477 -  RQE 21.876 - Inscrição CRM 356 - MG

Calma, a Costela Fogo no Chão está chegando 

ANIVERSARIANTES DE MARÇO
Dia 1: Laura Soares A.Rodrigues; Dia 2: Rosely Maria Viana, Andréia Albano Duarte, Mônica de Oliveira 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 Oliveira, 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, Wal-
ter 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 Fon-
seca Corrêa, Alfredo Albano Duarte, Bráulio Marcos B. Resende, Valderez Maria Dada Oliveira; Dia 10: Dea
Soares Fonseca Valente, Salim Antônio Salomão, Waltério Eustáquio Viana, Elsi Lopes Viana, Ricardo Ale-
xandre M. Pimentel; Dia 11: Cláudia Beatriz Moraes, Felipe Azevedo Borges, Ângelo M. Barbosa Fonseca,
Pedro Henrique 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 Cristina 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 Carrijo Pereira, Paula Cris-
tina Tomaz Fagundes de Araújo, Rodrigo Duarte da Costa, José Antônio Santana Palma, Andréa do Carmo Fa-
ria;          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 Ma-
chado 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 Fon-
seca, Nina Rosa F. Viana, Alexandre Braga de Oliveira Lima; Dia 21: Natália da Cunha Macedo, Frederico A.de
Paula Fonseca, Careni Isabela G. dos Santos, Sílio Alexandre Fagundes; Dia 22: Simone Gelmini Araújo, João
Bosco dos Santos Júnior; Dia 23: Giuliana Araújo Atademo, Maurício Aguiar Dornas; Dia 24: Inocêncio Olím-
pio Dourado, Gisele Onete Marani Bahia, Marcos Rogério Tocafundo, Marcelo Eduardo F. Rocha, Rita de Cás-
sia 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 Caldas de Souza, Senhorinha
Venícia Cruz Costa, Edna Aguiar Malta Fonseca, Rogério Satiro, Robson Beghini; Dia 28: Edna Aparecida Ba-
tista, 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, Ma-
rilza 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 Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!

Paulo Diniz em Sociedade
Karina e Euder
Aconteceu no dia 03

de fevereiro o casa-
mento civil de Karina
Viana Diniz Cruz e Eu-
der L. Barcelos Costa.
Karina é filha de Paulo
Diniz Cruz e Elza
Aguiar Viana Cruz; Eu-
der é filho de Euder José
de Oliveira e Lúcia Bar-
celos Costa Oliveira. O
ato religioso não deve
demorar. O novo casal,
ambos funcionários da
Bio-rad, fixando resi-
dência em Belo Hori-
zonte. Desejamos felici-
dades, muita paz e
saúde.

Aniversários
Com satisfação registramos ainda  no mês de fevereiro as datas de aniversários de: dia 18 – Ge-

raldo Galvão da Silva; dia 19 – Jair Bento Rodrigues; dia 20 -Antônio Domingos Albano – o Traia
e Vicente Rocha Pinto; dia 26 – Bernardete Salles. A todos, nossos votos de felicidades, saúde e paz!

Atendendo a uma série de pe-
didos de informações, a diretoria
do Rotary Club de Vespasiano co-
munica que o evento Costela Fogo
no Chão deste ano será realizado
nos dias 25 e 26 de maio. O su-
cesso no ano passado foi tão
grande que já há procura de in-
gressos para participação na festa.

O acontecimento tem como
objetivo angariar recursos para a
entidade promotora dar continui-
dade ao seu trabalho social aju-
dando às pessoas necessitadas, es-
pecialmente as mais carentes. 

O Rotary International prioriza
o trabalho de seus mais de 1,2 mi-
lhões de rotarianos em seis áreas
de enfoque: promoção da paz,
combate de doenças, fornecimento
de água tratada, saúde de mães e fi-
lhos, apoio à educação e desenvol-
vimento das comunidades. O Ro-
tary Club já está organizando o II
Costela Fogo no Chão que será
realizado mais uma vez no Centro
de Convenções Risoleta Neves, no
Caieiras, nos dias 25 e 26 de maio.

Rotary presente no Boi-da-Manta
O Rotary Club de Vespasiano colaborou com o brilhantismo do tradicional Boi-da-Manta,  doando

o seu trabalho voluntário e vendendo bebidas, pão com linguiça e jiló. O objetivo da participação foi
angariar recursos para ajudar nos projetos sociais do Clube, entre eles, a manutenção do "Banco de
Cadeiras de Rodas". Atualmente, o Clube empresta, a título de comodato, a qualquer cidadão vespa-
sianense e por tempo indeterminado, cadeiras de banho, de rodas, camas hospitalares, entre outros pro-
jetos de apoio à comunidade. Participe da Campanha do "Lacre Solidário" que o Rotary Club de Ves-
pasiano está promovendo para trocar por cadeiras de rodas e ajudar a nossa comunidade.

Happy Hours Dom Otto

Como sempre acontece, o
Lions Clube de Vespa-
siano, é participante

ativo nos eventos culturais do
Município, integrando-se com
prazer aos eventos promovidos
pela Prefeitura, através da Se-
cretaria de Cultura Esporte e
Lazer.

Com sua já tradicional bar-
raca de comidas sírias (quibes e
charutos) atrai grande número
de pessoas que gostam das
iguarias, o que alegra enorme-
mente os responsáveis pela bar-
raca a cada noite.

A presidente e futura go-
vernadora do Distrito LC4  de
Lions Internacional, CaL Edite
Buéri Nassif, sempre animada,
participa ativamente e incen-
tiva todos os CCLL a partici-
parem com alegria e entu-
siasmo. Quando algum (a )

companheiro (a ) pensa em de-
sanimar porque dá pouco lu-
cro, já que os ingredientes são
caros , a mesma não cansa de
repetir: “o lucro não é só fi-
nanceiro; o que conta mais é o
lucro social.” Este lucro, no
olhar dos membros do Lions,
pode ser traduzido na maior e
melhor integração com a co-
munidade; no fortalecimento
de parcerias e vínculos com di-
ferentes segmentos sociais ves-
pasianenses, no esforço con-
junto dos sócios, além de
outros aspectos.

È gratificante ao final de
cada noite ver a alegria dos
companheiros e companheiras
ao ver  que tudo saiu a con-
tento e que os “ clientes” ficam
bravos porque os quitutes aca-
baram.

“tudo vale a pena quando a

alma não é pequena”...
Agradecendo a Secretaria

Municipal de Cultura pela con-
fiança e apreço por nossa Insti-
tuição, reafirmamos nosso
compromisso de sempre e cada
vez mais e melhor estarmos in-
tegrados aos eventos da Comu-
nidade lembrando que toda
renda auferida com a barraca é
revertida nos projetos sociais
desenvolvidos pelo Lions.

A exemplo da escola de
samba paulista, “ Leandro de
Itaquera”, que neste ano teve
como samba enredo o Cente-
nário do Lions Internacional, o
Lions Clube de Vespasiano,
através de seus associados está
sempre pronto a colocar o seu “
bloco na rua “ quando o inte-
resse for sócio cultural. Que ve-
nha o próximo evento, que lá
estaremos.

Lions Clube de Vespasiano:
participante ativo no carnaval  vespasianense

A turma do 
Lions Clube 
sempre
muito 
atuante nos 
eventos de 
Vespasiano



Algumas regras na visita ao re-
cém-nascido podem (e devem) ser
conhecidas e adotadas por familia-
res, amigos e parentes distantes.

Um exemplo é em relação ao
tempo de permanência  do visitante:
saiba que os pais precisam de des-
canso – cuidar do bebê exige tempo,
dedicação e esforço. Por isso, uma
dica é ficar no máximo 20 minutos!

Lembre-se destas outras regras
na visita ao recém-nascido que você
terá pela frente e evite qualquer in-
conveniente ou situação constrange-
dora com os pais:

• Tenha os cuidados básicos de
higiene: o bebê ainda não possui um
sistema imunológico fortalecido para
combater qualquer contaminação
por vírus e bactérias. Se quiser pegá-
lo no colo, lave as mãos e os braços.

Evite beijá-lo.
• Não aperte o bebê: isso pode in-

comodá-lo e machuca-lo.
• Cuidado ao fotografar o bebê:

se você quiser guardar de recordação
uma foto, evite usar o flash. Se a luz
já é desconfortável para os olhos
adultos, imagine para um recém-nas-
cido!

• Não fume (isso vale também
horas antes da visita): o material tó-
xico do cigarro pode fazer com que
o recém-nascido tenha maior proba-
bilidade de contrair uma pneumo-
nia, por exemplo, entre outras com-
plicações de saúde.

• De preferência, evite passar
perfume: o olfato do recém-nascido
é sensível de mais. O cheiro forte
pode causar alergias, por exemplo.

• Desligue o celular durante a vi-

sita (ou, pelo
menos, colo-
que-o no si-
lencioso): o
barulho dos
c e l u l a r e s
pode ser es-
tressante ao
recém-nas-
cido.

• Você está doente? Nem pense
em visitar o recém-nascido! Essa é
uma regra inquebrável. Qualquer
doença infecciosa e contagiosa pode
passar para o bebê e até mesmo para
a mãe, já que seu próprio sistema de
defesa está frágil.

Última, mas não menos impor-
tante, é a regra do “se o bebê está
dormindo, deixe-o dormir”! Nem ao
menos pense em pedir aos pais que

o acordem. O momento em que ele
está dormindo é uma oportunidade
para os pais descansarem e cuidarem
de si mesmos.

Mesmo com todas as regras na
visita ao recém-nascido, saiba que
você não pode ficar chateado com as
exigências dos pais. Eles precisam
comunicar e manter em mente a ne-
cessidade do filho em primeiro lugar,
assim como todos as cuidados com a
saúde e bem-estar da mãe.
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Culinária

Cação
ensopado

Ingredientes:
• 500g de cação 

em pedaços
• 2 tomates picados
• 1 pimentão vermelho picado
• 1 pimentão amarelo picado
• 1 cebola picada
• 3 dentes de alho fatiado
• 2 colheres (sopa) de creme de leite
• ½ xícara (chá) de vinho branco
• Sal, azeite e pimenta-do-reino a gosto
• Coentro picado, cebolinha picada e colorau a gosto.
Modo de preparo:
1- Refogue a cebola, os dentes de alho, os pi-
mentões e os tomates. Tempere a cação com
sal, pimenta-do-reino e colorau, coloque na
panela junto ao refogado, e refogue bem.
2-Adicione o vinho branco para retirar o fundo
de panela, coloque o creme de leite, acerte os
temperos, deixe ferver por cerca de 5 minutos
até que o peixe esteja bem cozido.
3- Sirva acompanhando arroz branco.

Peixe com requeijão 
Ingredientes:
• 4 postas de cação
• 2 dentes de alho amassados
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 1 cebola picadinha
• 2 tomates sem pele e sem sementes picados
• 1 alho-poró cortado em fatias
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 1 colher (sobremesa) de coentro 
(ou salsinha) picado
• 1 xícara (chá) de vinho branco
• 1 copo de requeijão
• Páprica a gosto para polvilhar
Modo de preparo:
1 Tempere as postas de peixe com os 2 dentes
de alho, o sal e a pimenta.
2- Em uma frigideira grande refogue a cebola,
os tomates e o alho-poró na manteiga. Salpique
o coentro (ou salsinha)
3- Quando amolecer, coloque as postas de
peixe e o vinho branco.
4-Tampe a frigideira e deixe cozinhar por cerca
de 10 minutos. Espalhe o requeijão e polvilhe
a páprica.

VN  MULHER
Etiqueta - Visita ao recém-nascido

Elzinha Viana

� Você sabia que nas receitas doces devemos sempre adicionar ao açúcar
uma pitadinha de sal, porque intensifica a doçura do açúcar?

� O açúcar cristal é melhor do que o açúcar refinado para fazer caldas e
caramelizar formas. Ele derrete mais rápido, fica mais fino e não es-
curece tanto quanto o açúcar refinado.

� Ao cozinhar qualquer doce, coloque um pires emborcado no fundo da
panela. Assim, o doce não derramará.

� Para que o doce de banana não grude no fundo da panela, quando for

misturar as bananas e o açúcar,
acrescente uma colher de chocolate
em pó.

� Se a banana estiver muito mole, mas
não estragada, aproveite-a em bo-
los, vitaminas ou doces.

� Quando utilizar banana numa torta, mergulhe-a em sumo de limão ou
de laranja para evitar que fique escura.

Dicas úteis para o Lar  - Doces

A vida me ensinou...
A dizer adeus às pessoas que amo, 
Sem tirá-las do meu coração;
Sorrir às pessoas que não gostam de mim, 
Para lhes mostrá-las que sou diferente do que elas
pensam;
Fazer de conta que tudo está bem quando isso
não é verdade, 
Para que eu possa acreditar que tudo vai mudar;
Calar-me para ouvir; 
Aprender com meus erros. 
Afinal eu posso ser sempre melhor.
A lutar contra as injustiças; 
Sorrir quando o que mais desejo é gritar todas
as minhas dores para o mundo.

A ser forte quando os que amo estão com problemas; 
Ser carinhosa com todos que precisam do meu 
carinho; 
Ouvir a todos que só precisam desabafar;
Amar os que me machucam ou querem fazer de
mim depósito de suas frustrações e desafetos; 
Perdoar incondicionalmente, 
Pois já precisei desse perdão;
Amar incondicionalmente, 
Pois também preciso desse amor; 
A alegrar quem precisa; 
A pedir perdão; 
A sonhar acordado; 
A acordar para a realidade (sempre que fosse 
necessário); 

A aproveitar cada instante de felicidade; 
A chorar de saudade sem vergonha de demonstrar;
Me ensinou a ter olhos para "ver e ouvir estrelas",
embora nem sempre consiga entendê-las; 
A ver o encanto do pôr-do-sol;
A sentir a dor do adeus e do que se acaba, sempre
lutando para preservar tudo o que é importante
para a felicidade do meu ser; 
A abrir minhas janelas para o amor; 
A não temer o futuro; 
Me ensinou e esta me ensinando a aproveitar o
presente, como um presente que da vida recebi, e
usá-lo como um diamante que eu mesma tenho
que lapidar, lhe dando forma da maneira que 
eu escolher. (Charles Chaplin)

Mensagem - A vida me ensinou
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� ARTISTAS DA TERRA
Joanna Araújo, uma flautista de muito talento

Talentosa e muito dedicada,
a flautista Joanna Araújo
integra a Banda Jovem de

Vespasiano há três anos e a Cor-
poração Musical Nossa Senhora
de Lourdes há um ano. A paixão
pela flauta surgiu ainda criança,
quando Joanna ganhou, em seu
aniversário de um ano, uma
flauta doce, instrumento que só
foi aprender a tocar quando tinha
12 anos, na aula de musicaliza-
ção infantil. 

Antes disso, com 10 anos,
entrou para o Coral Infantil Pri-
meiros Acordes e desde então
não saiu mais do mundo musi-
cal. Ela conta que se encantou
pela flauta assim que escutou
seu som pela primeira vez. “Eu
me decidi depois de ouvir seu
som, suave e lindo. É meu ins-
trumento favorito”, revela.

Movida por esse interesse,
Joanna se matriculou na Escola
de Artes Capitão Carambola,
para aprender a tocar flauta e es-
tudou o instrumento por quatro
anos. Seu desenvolvimento nas
aulas foi tão rápido que a sua
professora de musicalização lhe
indicou para a Banda Jovem de
Vespasiano e o Maestro Rober-
tinho, na época seu professor de
flauta transversal, a chamou para
integrar a Corporação Musical
Nossa Senhora de Lourdes, e as-

sim, aprimorar seus conheci-
mentos.

Com apenas 16 anos de
idade Joanna é uma das inte-
grantes mais jovens da Corpora-
ção Musical e aproveita para
aprender com os mais experien-
tes, aprimorando ainda mais seu
talento e isso reflete em suas
apresentações com ambas as
bandas.

A jovem conta que já parti-
cipou de diversos saraus da Es-
cola de Artes Capitão Caram-
bola, além de ter se apresentado
em diversos eventos da cidade e
em outros municípios do estado.
“Dá um frio na barriga em todas
as apresentações, mas é muito

gratificante quando as pessoas
gostam e a opinião do público é
sempre muito importante, pois,
afinal, estamos ali para agradá-
los com nossa arte”.

Além da flauta, Joanna tam-
bém toca violão, instrumento
que vem aprimorando nas aulas
há cerca de dois anos. “Comecei
a tocar violão por hobbie. Eu ti-
nha vontade de tocar um novo
instrumento e optei pelo violão”,
completa.

Com tanta inclinação musi-
cal o futuro da artista já está tra-
çado. A jovem pretende concluir
o ensino médio e cursar a facul-
dade de música. Joanna ressalta
que além do talento, quem de-
seja seguir carreira artística tem
que estar sempre aprendendo e
se esforçando para ser cada dia
melhor no que faz.

Para ela, o fato de a cidade
ofertar aos seus moradores os
mais diversos cursos artísticos é
de grande valor. “Gostaria muito
de enfatizar a importância da
Escola de Artes Capitão Caram-
bola para o município. Afinal, a
arte e cultura são essenciais.
Aproveito também para agrade-
cer imensamente a todos os
meus professores. Sem eles eu
não teria chegado até aqui”.

*Pamella Aguiar - jornalista

As instituições de ensino de-
vem estar atentas às de-
mandas da sociedade.

Hoje o processo de formação de
um estudante deve incluir ativi-
dades que o coloquem direta-
mente em contato com a popula-
ção. A prática deve estimular o
aprendizado, preparar o futuro
profissional para o mercado de
trabalho, além de aproximar o es-
tudante e a comunidade. É por
isso que a FASEH - Faculdade da
Saúde e Ecologia Humana –
conta, desde 2015, com o Núcleo
de Prática Jurídica e Cidadania
(NPJC). 

Composto por alunos do 7º
ao 10º período do curso de Di-
reito da faculdade, o núcleo fun-
ciona como um centro de apoio,
que oferece assistência jurídica e
orientação legal à população de
forma gratuita em casos de Di-
reito da Família e Sucessões. Os
estudantes são supervisionados
pelos professores da instituição
e atuam como conciliadores e
mediadores na busca por méto-
dos alternativos para solucionar
conflitos de forma consensual en-
tre as partes.

A ideia é acelerar os proces-
sos e evitar que eles se acumulem
na comarca da cidade de Vespa-
siano, como destaca o professor
Francisco Dourado, coordenador
do núcleo: “Desde a sua imple-
mentação, o NPJC tem contri-
buído ativamente para a redução
da demanda reprimida de atendi-
mentos à população carente de
Vespasiano e região, mediante a
prestação integral de assistência

jurídica e o oferecimento de
orientação quanto a direitos e de-
veres, sem qualquer tipo de
ônus”, afirma.

Para se ter uma ideia, dados
do site da Defensoria Pública de
Minas Gerais apontam que em
2015 mais de 1/3 dos atendimen-
tos realizados por defensores pú-
blicos na região metropolitana de
Belo Horizonte correspondiam
ao Direito da Família.

Entretanto, assessoria jurídica
não é o único serviço oferecido
pelos NPCJ. Segundo Dourado, o
núcleo realiza também “ações
voltadas para a promoção, prote-
ção, defesa e aplicação dos direi-
tos humanos na vida cotidiana da
comunidade”.  

A FASEH possui parcerias
com órgãos públicos importan-
tes como a OAB, o TJMG e o
Procon Municipal que dão su-
porte ao trabalho do NPJC na co-
munidade. O serviço está locali-
zado em frente à Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), pró-
ximo aos órgãos do poder judi-
ciário da comarca, de cartórios,
do Ministério Público e Prefei-
tura. O local estratégico recebe as
demandas das entidades compe-
tentes, facilitando o atendimento
da população local e evita maio-
res deslocamentos para solucio-
nar processos estagnados em
qualquer um dos órgãos.

É importante frisar que o nú-
cleo é aberto à população carente
da cidade, além de ser uma opor-
tunidade de acesso a um serviço
jurídico de qualidade de forma
gratuita.

A UAITEC-Lab Vespasiano
inicia 2018 com novos alunos
nos cursos presenciais de Tec-
nologia da Informação(TI) e vio-
lão. São 100 alunos matriculados
no curso de Manutenção de Mi-
cro computadores e Notebooks,
100 alunos nos cursos de Lógica
em Programação e Qualificação
em Segurança Digital e Redes e
62 no curso básico de Violão.

Temos também 70 cursos
online, que podem ser feitos nos
laboratórios da unidade que fica
situada na Praça JK nº 95, centro
de Vespasiano. Em 2018 são 101
matrículas nos cursos EAD
(Educação a Distância). Esses
cursos são acompanhados por
um monitor para melhor auxi-
liar os cidadãos de Vespasiano
nos estudos. Todos os nossos
cursos são gratuitos. Os mais
procurados são todos relaciona-
dos à informática, auxiliar de es-
critório, atendimento de quali-
dade, telemarketing,
maquiagem, dentre outros.

A UAITEC é uma parceria
da Prefeitura de Vespasiano com
o Governo de Minas Gerais.
Nosso compromisso é com a de-
mocratização de conteúdos de
qualificação e requalificação
profissional para todos os ves-
pasianenses. 

Faça-nos uma visita, co-
nheça nossa unidade que possui
2 salas de educação a distância,
salas de informática, Laborató-
rios Virtuais e uma Biblioteca
Virtual.

Esperamos vocês! www. uai-
tec.mg.gov.br – vespasiano@
uaiteclab.mg.gov.br 

FASEH oferece auxílio 
jurídico à população

UAITEC-LAB VESPASIANO INICIA 2018 COM 363 MATRÍCULAS
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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, 30 de janeiro de 2018. 
João Martins da Silva Júnior  - Presidente da Confederação 

No dia 26 de janeiro deste
ano, o CNJ publicou medida ad-
ministrativa autorizando os car-
tórios emitirem Carteira de
Identidade e segunda via de pas-
saportes para cidadãos brasilei-
ros. Em ambas as situações os
acordos ainda deverão passar
por análise e homologação do
Poder Judiciário.

A prestação desse serviço,
no entanto, exige a formalização
de convênio entre cada cartório
e a Secretaria de Segurança Pú-
blica do estado (no caso de
emissão de RG) ou entre a As-
sociação Nacional dos Cartórios
de Registro Natural e a Polícia
Federal (no caso de emissão de
passaporte).

A Associação de Notários e
Registradores do Brasil infor-
mou que grande parcela dos car-
tórios já pediu credenciamento
para começar a oferecer os ser-
viços à população.  Isso, toda-
via, não quer dizer que eles po-
derão começar de imediato com
a emissão dos documentos de
identificação que, até o presente
momento, é de responsabilidade
exclusiva do Poder Público. 

Importante destacar que os
cartórios poderão emitir apenas

a segunda via dos passaportes e,
eventualmente, fazer renova-
ções. A primeira via ainda de-
verá ser emitida diretamente
pela Polícia Federal. As carteiras
de identidade, no entanto, pode-
rão oferecer o serviço completo,
seja primeira ou segunda via.

No caso da emissão dos
passaportes será necessário pa-
gar uma taxa extra. A Anoreg,
entretanto, afirma que essas
taxas serão “igual ou menor” a
que já é cobrada pelo Poder
Público.

Coluna Jurídica

Cartórios poderão emitir RG e
segunda via de passaporte

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.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada 

A Prefeitura de Lagoa
Santa, por meio da Diretoria de
Meio Ambiente, inicia, este
mês, o Licenciamento Ambien-
tal Municipal. O procedimento
foi assumido após assinatura da
Ata de Adesão à Deliberação
Normativa nº 213, que estabe-
lece os tipos de empreendi-
mentos e atividades cujo licen-
ciamento ambiental será de
responsabilidade do município.

A formalização da intenção
do município em assumir a atri-
buição para licenciar, monitorar
e fiscalizar as tipologias de em-
preendimentos e atividades de-
finidas na DN COPAM 213,
ocorreu no dia 22/12/2017, na
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD), quando
se reuniram o secretário de Es-
tado de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável,
Germano Luiz Gomes Vieira, o
prefeito Rogério Avelar, o vice
prefeito Breno Salomão, a di-
retora de Meio Ambiente, Jus-
sara Rodrigues Carvalho Viana
e a diretora de apoio à Gestão
Municipal, Cibele de Araújo
Magalhães.

Na prática, a ação vem pos-
sibilitar análises mais minucio-
sas à prática do licenciamento
ambiental, que a partir de agora
estará mais próximo do em-
preendedor e da realidade mu-
nicipal e, assim, dar mais cele-
ridade aos processos e permitir
que o cidadão solicite o serviço

sem a necessidade de deslocar
para outra cidade, além de ga-
rantir mais uma fonte de receita
ao município.

A municipalização do li-
cenciamento ambiental traz a
gestão ambiental para mais
perto do cidadão e viabiliza
uma fiscalização mais intensa e
efetiva nas atividades de im-
pacto local. Lagoa Santa está
apta a emissões de autorizações
ambientais para os empreendi-
mentos e atividades potencial-
mente poluidoras cujos impac-
tos ambientais sejam restritos
aos limites do território muni-
cipal.

Lagoa Santa, neste mo-
mento, está apta a realizar o li-
cenciamento ambiental de em-
preendimentos/atividades
enquadrados nas Classes 1 e 2,
conforme parâmetros estabele-
cidos na referida Deliberação.

Apenas nos casos de postos de
combustíveis e loteamentos,
será realizado o licenciamento
das Classes 1, 2 e 3.

Processo de
Licenciamento Ambiental

Para requerer o Licencia-
mento Ambiental Municipal
junto à Diretoria de Meio Am-
biente (DMA), siga os seguin-
tes procedimentos:

1. Preencha o Formulário
de Caracterização do Em-
preendimento (FCE) e

2. Imprima o FCE preen-
chido, assine e entregue na Di-
retoria de Meio Ambiente (Rua
Barão do Rio Branco, nº 44, 2º
andar, no horário de 12h às 17h).

Em até 10 (dez) dias, a Dire-
toria de Meio Ambiente emitirá
o Formulário de Orientação Bá-
sica (FOB), no qual constarão
todas as informações, prazos e

documentos necessários à aber-
tura do Processo de Licencia-
mento Ambiental Municipal,
bem como os valores das taxas
referentes à classe de enquadra-
mento do empreendimento/ ati-
vidade em questão.

A Diretoria de Meio Am-
biente comunicará ao requerente
por e-mail, quando o Formulário
de Orientação Básica (FOB) es-
tiver disponível para retirada. O
formulário não retirado pelo re-
querente no prazo de 30 (trinta)
dias de sua emissão será arqui-
vado.

Para esclarecimentos refe-
rentes aos procedimentos para
Licenciamento Ambiental Mu-
nicipal, entre em contato com a
Diretoria de Meio Ambiente
pelo e-mail meioambiente@ la-
goasanta.mg.gov.br, ou telefone
(31) 3688-1308 (Ramais 3514
ou 3515).

Lagoa Santa já realiza o
Licenciamento Ambiental

A Prefeitura de Lagoa Santa inicia 2018
com tudo. Uma das ações é o programa “Ação
Direta”. Trata-se de uma iniciativa que reúne o
prefeito, vice-prefeito, secretários, diretores e
servidores disponíveis, em um lugar, de forma
itinerante, para escutar os anseios e atender às
solicitações da população.

As duas primeiras edições o “Ação Direta”
aconteceram no Bairro Ovídeo Guerra e Aero-
nautas; a próxima  etapa contemplará o bairro
Lapinha, na Escola Municipal do bairro.

Os moradores dos bairros Ovídio Guerra,
Bela Vista, Lundcéia, Joana D'Arc, Aeronautas
e Visão foram os primeiros atendidos. Nas ati-
vidades, eles puderam conversar diretamente
com o Executivo Municipal e encaminhar suas
demandas, avaliadas e solucionadas dentro de
um prazo estipulado pelo colegiado municipal.

A proposta do
“Ação Direta” está em
sintonia com as inicia-
tivas adotadas pela
campanha “Prefeitura
mais perto de você”. Já
que tudo pode ser soli-
citado pelo “Portal do
Cidadão” ou pelo apli-
cativo “Cidadão On-
line”, optou-se por realizar também ações pre-
senciais, quando as pessoas são convidadas a se
envolver no processo de planejamento da gestão
dos serviços públicos ao dar sua opinião, fazer
sua solicitação, reclamação e/ou elogio.

Durante o evento, haverá um espaço dedi-
cado para a prestação de serviços de prevenção

e promoção de saúde, além de um espaço espe-
cial de lazer para as crianças. Inovar com este
modelo de relacionamento é uma estratégia que
visa reforçar por meio de ações concretas o po-
sicionamento da atual gestão - ESCUTAR para
REALIZAR.

ESCUTAR para PLANEJAR é REALIZAR
a CIDADE POSSÍVEL.

Lapinha recebe Ação Direta em fevereiro

Os quase 7.500 alunos da
Rede Municipal de Ensino de
Lagoa Santa já têm data para vol-
tar às aulas em 2018. O ano le-
tivo em Lagoa Santa inicia-se na
próxima segunda-feira, dia
05/02.

Antes de receber os alunos, a
Secretaria Municipal de Educa-
ção se reuniu com gestores e
educadores para alinhar as dire-
trizes pedagógicas e realizar os
últimos preparativos para dar
boas vindas aos alunos.

A eleição para indicação de
novos ou a reeleição de Diretores
e Vice-Diretores aconteceu ano
passado para início dos traba-
lhos em 2018. Eles têm três
anos para deixar a sua marca. A
escolha envolveu a participação
da sociedade docente munici-
pal, incluindo pais e alunos,
acompanhada de critério avalia-
tivo quando à capacidade téc-
nica do profissional. Isso signi-
fica que, agora, as escolas
municipais são dirigidas por
pessoas mais preparadas e ca-
pazes de elevar a qualidade da
administração escolar.

Diferentemente de 2017, a
Secretaria Municipal de Educa-
ção realiza, em tempo hábil, a
recomposição de quase 100% do
quadro de pessoal, que garante
mais eficiência no início das ati-
vidades escolares ao dar sequên-
cia aos programas educacionais,
bem como, a distribuição de todo
o material escolar, novos mobi-
liários, utensílios e equipamentos
de toda natureza necessários à
oferta de educação com quali-
dade social.

Os veículos da frota do
transporte escolar e universi-
tário passaram por manuten-
ção e revisão e estão prontos e
em condições para retomar os
trabalhos com segurança e
conforto para os alunos e mo-
toristas.

Os ônibus receberam câme-
ras de vídeo para monitorar
tudo o que acontece no seu in-
terior e  coibir a ocorrência de
depredação do patrimônio pú-
blico, proporcionando mais se-
gurança e proteção aos alunos,
condutores e monitores do
transporte escolar.

Volta às aulas em Lagoa Santa
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A primeira mensalidade no valor de
R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) é
va l ida  exc lus ivamente  para  os
candidatos que se matricularem entre
os dias 02/10/2017 e 30/04/2018,
nos cursos de educação a distância
100% on l ine  e  semipresenc ia 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, Física-
Licenciatura 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
conforme va lores  regu lares  da
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
conforme Le i  de  Men sa l idades
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
ou campanhas v in   cu ladas pela
Universidade Pitágoras UNOPAR. Estas
condições podem ser alteradas sem
aviso prévio. Os cursos da modalidade
educação a distância (EAD) são
oferecidos pelo Pitágoras UNOPAR.

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

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

AMBIENTE 
EM NOTÍCIASMEIO

Sisema promove 1ª reunião do Grupo
de Acompanhamento da Situação Hídrica

O Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recurso Hídricos (Si-
sema) deu início às atividades de
2018 para gestão das águas em
Minas. E listou, na primeira reunião
de seu Grupo de Acompanhamento
da Situação Hídrica (GSH), reali-
zada nesta quinta-feira, medidas im-
portantes para reserva de água e
também programas que possam ser-
vir de suporte à produção desse re-
curso. A lista inclui iniciativas como
recuperação florestal e de nascentes,
planos de contingência e até nova le-
gislação que incentive o reuso. “A
pedido do governador, iremos ela-
borar e encaminhar para a Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) um projeto de lei que es-
tabelece diretrizes para o reaprovei-
tamento da água”, adiantou o se se-
cretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, Germano Vieira.

O GSH foi criado em novem-
bro de 2017, por meio da Resolu-
ção Conjunta 2.548, e tem o obje-
tivo de discutir e propor ações de
enfrentamento da situação hídrica
em Minas Gerais. O GSH é coor-
denado pelo Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam), sob su-
pervisão do secretário Germano
Vieira. O GSH atuará durante um
ano, contado da data de publicação
da resolução, em 7 de novembro,
podendo ser prorrogado.

“Fizemos uma apuração pro-
funda sobre a situação hídrica no
Estado e apresentamos ao gover-
nador Fernando Pimentel. Ele en-
tão determinou que, com o apoio
da sociedade civil, academia e con-
selhos de meio ambiente, criásse-
mos um comitê, que, a partir de
agora, vai se tornar o coração hí-
drico do governo de Minas Ge-
rais”, afirmou.

Vieira destacou a importância

da participação da sociedade civil
e da academia na discussão das
ações. “Aqui estão as pessoas que
irão pensar as medidas que nós ire-
mos implantar em períodos de
curto, médio e longo prazo. Muitas
dessas medidas o nosso corpo téc-
nico já sabe quais são, mas nós não
queremos executá-las unilateral-
mente, sem o apoio técnico das
instituições de ensino e sem ouvir
os representantes dos conselhos”,
acrescentou.

Segundo o secretário, a situa-
ção hídrica do Estado merece aten-
ção. “Os índices de chuva vêm se
apresentado muito abaixo da mé-
dia histórica, o que agrava a si-
tuação. Esses dados demonstram a
necessidade de aplicarmos medi-
das estruturantes do ponto de vista
de reserva de água ou até de coor-
denação de outros programas go-
vernamentais que possam servir
de suporte à produção e reutiliza-
ção da água”, disse. Segundo ele,
“ações de recuperação florestal,
de nascente, de mata ciliar, de
áreas de preservação permanente
(APP), de veredas e de tantas ou-

tras áreas que possam servir de re-
carga hídrica também podem ser
adotadas”.

Sobre o projeto de lei que vai
será encaminhado pelo governo de
Minas à ALMG, com incentivo a
ações de reuso da água, o secretá-
rio afirmou que ele significará para
Minas um marco regulatório em
formato de lei. “Dessa forma, po-
deremos fomentar incentivos fi-
nanceiros para pessoas que inves-
tem em tecnologias de reuso de
água e reaproveitamento de água
pluvial, para assim implementar-
mos diretrizes para os empreendi-
mentos que fazem uso desse im-
portante recurso natural “,
explicou.

Diretora-geral do Igam, Marí-
lia Melo, apresentou um diagnós-
tico da atual situação hídrica no
Estado e destacou que o principal
papel do grupo é planejar as ações
que serão aplicadas. “A partir de
agora iremos agir antecipada-
mente, ao invés de atacar o pro-
blema quando ele ocorre, como ví-
nhamos fazendo”, frisou.

A gestora também explicou

que o grupo não é deliberativo, mas
de assessoramento técnico das po-
líticas públicas de meio ambiente.
“As normas que forem discutidas
aqui serão aprovadas nas instân-
cias responsáveis para isso, como o
Conselho Estadual de Recursos Hí-
dricos (CERH)”, destacou.

A diretora apresentou os da-
dos de disponibilidade hídrica, re-
lativos ao período de 2014 a 2018,
além de informações sobre a de-
manda por água, o comprometi-
mento superficial e subterrâneo e
as áreas de conflito pelo uso da
água no Estado, destacando a si-
tuação de cada região mineira.

Uma análise dos dados meteo-
rológicos de cada região de Minas
Gerais e um diagnóstico hidroló-
gico também foram apresentados
pela diretora. A situação de cada
bacia hidrográfica do Estado tam-
bém mereceu destaque, assim
como a qualidade das águas.

Os dados sobre as ações de fis-
calização também foram pontua-
dos pela diretora. Somente em
2017, as equipes de fiscalização
da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad) vistoriaram
114.575 usuários de recursos hí-
dricos, pessoa física ou empreen-
dimento, totalizando R$ 9,86 mi-
lhões em multas aplicadas.

No final da reunião foi apre-
sentada uma proposta de plano de

trabalho do grupo. O documento
será apreciado pelos membros do
CERH, que apresentarão sugestões
na próxima reunião. As ações pro-
postas foram divididas em curto,
médio e longo prazo.

PROPOSTAS
Ações de curto prazo (execu-

ção imediata)
Planos de contingência para

abastecimento em municípios crí-
ticos, avaliação dos grandes usuá-
rios de recursos hídricos, plano de
fiscalização do período de estia-
gem e acompanhamento de usuá-
rios em restrição, projeto de lei de
reuso e aproveitamento água de
chuva e avaliação do plano de se-
gurança hídrica.

Ações de médio prazo
(iní cio da execução em, no
má ximo, um ano)

Plano estratégico de revitali-
zação de bacias hidrográficas (foco
infraestrutura verde e conserva-
ção), gestão da informação e ma-
nual de eficiência de uso da água.

Ações de longo prazo (início
da execução em mais de um ano)

Uso sustentável da água sub-
terrânea, infraestrutura, melhoria
da qualidade da água, discussão de
critérios para cobrança pelo uso da
água em situação de escassez.

O GSH
O Grupo é composto por re-

presentantes dos seguintes órgãos:
Semad, Igam, Fundação Estadual
do Meio Ambiente (Feam), Insti-
tuto Estadual de Florestas (IEF),
Conselho Estadual de Política Am-
biental (Copam), CERH, Fórum
Mineiro dos Comitês de Bacias Hi-
drográficas (FMCBH) e universi-
dades.

De acordo com a resolução
conjunta são atribuições do GSH:

- Manter atualizado o diagnós-
tico hidro meteorológico das ba-
cias hidrográficas do Estado, emi-
tindo boletins periódicos;

- Propor ações de curto, médio
e longo prazo que possam mitigar
as consequências do déficit hídrico
nos mananciais de abastecimento
humano;

- Propor medidas adicionais de
controle dos usos de recursos hí-
dricos para os usos múltiplos em
períodos críticos de estiagem;

- Identificar e propor ações, es-
truturais e não estruturais, de mé-
dio e longo prazos para garantia
da segurança hídrica nas bacias hi-
drográfica em coerência com o
Plano de Segurança Hídrica ela-
borado pelo IGAM;

- Propor normatizações para
aprimorar a segurança hídrica nas
bacias hidrográficas de Minas
Gerais.

Entre as atividades do Grupo de de Acompanhamento da Situação 
Hídrica (GSH) está a elaboração de planos de contingência 

para uso da água no Estado

JANICE DRUMOND
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

Colaboraram Kioshi e Mituo Ishihara da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Rússia está com obras
atrasadas para a Copa de 2018

Rio Araguaia
O Rio Araguaia está fora da caixa, gerando expectativa que neste ano haverá muito mais pei-

xes. Principalmentte porque tem três  grupos de pescadores de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo
que irão lá, visando fisgar as pirararas, piraibas e outra espécies.

Piracema em Minas Gerais
O período da piracema termina no dia 28 de fevereiro. Infelizmente temos notícias de alguns

pescadores que desrespeitaram as normas e pescaram durante o período da Piracema, matando,
surubins, piaus, corimatãs, piranhas e outros. Divulgaram vídeo na internet se vangloriando in-
clusive aumentando os pesos dos surubins. É pena que em Minas Gerais as autoridades não tem
tomado providências para punir.

Alertamos aos Órgãos Fiscalizadores que, como nos anos anteriores, pescadores ditos pro-
fissionais continuaram pescando normalmente e colocavam os pescados  em freezer nos ranchos
de pescadores amadores o que impediam ou dificultavam a ação dos fiscais. 

Esta situação era fácil de comprovar, pois nas rodovias próximas aos rios eram encontrados
vendedores oferecendo os peixes, principalmente dourados, surubins e corimatãs; com maior in-
cidência presenciamos na BR 040 próximo a ponte sobre o Rio São Francisco em Três Marias;
também na ponte sobre o Rio das Velhas na localidade da Barra do Guaicui.

Pedro Henrique, filho do Dr. Rodrigo Pereira, exibindo um belo jaú pescado no Pantanal

Flávio da 
Amicão, 
com um
cachara 

Enquanto vistoriava a pre-
paração de um dos terrenos de
treina mento que será usado
para a Copa do Mundo de
2018, na Rússia, um empresá-
rio revelou à reportagem do
jornal O Estado de S. Paulo: a
administração de Vladimir Pu-
tin não tem feito os pagamentos
combinados pelas obras e, por
enquanto, é ele mesmo quem
tem bancado a construção.

Temendo represálias de um
governo conhecido por seu es-
tilo autoritário, o construtor pe-
diu de maneira insistente para
manter o seu nome e o de sua
empresa no anonimato. “Perco
tudo o que eu tenho se meu
nome for revelado”, alegou.

A esperança do empre sário,
que gastou cerca de US$ 2,2
milhões (R$ 7,1 milhões, na
cotação atual) em um campo
de treinamento, é que o Minis-
tério dos Esportes russo acabe
liberando o dinheiro. Mas já
teme eventual conflito nos tri-
bunais.

Faltando quatro meses para
a Copa do Mundo, a Rússia
conta hoje com apenas cinco
estádios prontos: São Peters-
burgo, Kazan, Sochi e as duas
arenas de Moscou. Os outros
sete continuam em obras e, no
caso de Samara, o atraso é cal-
culado em dois meses.

Com gastos de US$ 13,2 bi-
lhões (R$ 42,6 milhões), o

Mundial de 2018 será o mais
caro da história. Mas, para crí-
ticos do governo russo, não
existe espaço na imprensa nem
entre os ativistas do país para se
investigar o motivo dos gastos
inéditos para uma competição
como essa – mesmo que me-
tade do dinheiro venha dos co-
fres públicos.

Consultado, o Comitê Or-
ganizador da Copa insiste que
não vê problemas com dese-
quilíbrio do cronograma e que
todos os estádios pendentes se-
rão concluídos nas próximas
semanas. Os organizadores ga-
rantem também que as arenas
receberão jogos para testar a
infraestrutura. Quando a repor-
tagem solicitou as datas dos
testes, não obteve respostas.

Vladimir Putin indicou que
terá uma reunião com o presi-
dente da Fifa, o suíço Gianni
Infantino, para organizar a reta
final da preparação. Mas, se-
gundo a imprensa oficial russa
e que serve de porta-voz para
Putin, a vontade do Kremlin de
se envolver diretamente na or-
ganização não é um sinal de
problemas.

Milhões
Uma realidade diferente,

porém, é a que as cortes russas
revelam. No início de feve-
reiro, o Ministério dos Esportes
entrou com seis processos nos

tribunais reclamando uma in-
denização de US$ 50,8 milhões
(R$ 164 milhões) por causa dos
atrasos nas obras de estádios.

Apenas da empresa de Gen-
nady Timchenko, aliado de Pu-
tin, o governo quer recuperar
US$ 17 milhões (R$ 54,9 mi-
lhões). Timchenko seria o res-
ponsável pelo andamento crí-
tico dos trabalhos em dois
estádios: Nizhny Novgorod e
Volgograd. Ex-engenheiro de
um dos ministérios no regime
soviético e hoje com uma for-
tuna acumulada em US$ 16 bi-
lhões (R$ 51,6 milhões), o em-
presário está hoje na lista da
Casa Branca de russos que so-
frem embargos e sanções por
seu papel dentro do governo de
Putin depois da anexação da
Crimeia. O restante dos valores
viria dos problemas nas obras
em Samara, Kaliningrado, Eka-
terinburgo, Rostov e Saransk.

Uma das queixas é contra a
empresa Crocus Interna tional,
contratada pelo ministério para
erguer os estádios de Rostov e
de Kaliningrado por um total
de 400 milhões de euros (R$
1,6 bilhão). A Fifa prefere não
comentar publicamente a situa-
ção. Mas quer garantias de que
as últimas arenas a serem en-
tregues possam realizar seus
testes pré-Copa entre os meses
de março e abril.

Arena Kaliningrado é uma das obras que ainda não foram concluídas

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-pre-
sidente: Geovane César Salomão Bastos; secretário: Paulo Diniz Cruz; tesoureiro: Celso An-
tônio; 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 frigo-
bar, ar condicionado, televisão, boas camas, café da manhã, almoço, jantar e cerveja à von-
tade durante 24 horas; inclui ainda: barco, motor, piloteiro, iscas, etc. Ótimo descanso, boa pes-
caria. 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. Participam: Fernando Didica, Paulo Diniz, Mirim, Tarcisão, João Bispo, Miguel Mussa,
Geraldinho Procópio, Geraldinho de Deco, Ricardo de Fiduca e Adriano Fortini.

Nerinho,
Noemi e

Zezé 
exibem 

seus 
exemplares


