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Escarpas do Lago: o ﬁm das ruas de terra
Apó s muitos anos de
uma triste realidade em
Escarpas do Lago, cartã o
postal de Capitó lio, fonte
de sustento para muitas
famıĺias e de arrecadaçã o
para o municıp
́ io, a Prefeitura coloca um ponto inal
nessa situaçã o. Foram pavimentadas oito ruas: Das
Balsas, Iates, Fragatas, Escunas, Piratas, Canoas, Saveiro e Galé s, totalizando
cerca de 4,5km de asfalto
e 350m de rede pluvial.
No Bairro, havia vá rias ruas sem nenhuma
pavimentaçã o e drenagem pluvial, ocasionando
grande impacto ambiental pelo assoreamento do
lago e sujeira de cascalho
nas ruas abaixo, alé m de
di icultar o acesso à s casas.
Com isso estamos realizando o compromisso
assumido de recuperarmos Escarpas do Lago em
sua infraestrutura. Este é
um ganho nã o só de Escarpas, mas de todos aqueles que tiram o seu ganho e sustento familiar
trabalhando alı.́

As Ruas Das Balsas, Iates, Fragatas, Escunas, Piratas,
Canoas, Saveiro e Galés foram asfaltadas

Administração participativa

Prefeito e vice-prefeito ouvem os moradores da
comunidade de Macaúbas

Fale com a
Prefeitura

Dúvida, reclamação,
sugestão e elogio, fale com
a Ouvidoria Municipal.

A Administraçã o 2013-2016 deu inıćio a mais uma
açã o do Plano de Governo, apresentada durante as
eleiçõ es de 2012. Trata-se do orçamento participativo.
Ao todo foram 10 audiê ncias pú blicas no Turvo, Socorro, Serra, Macaú bas, Grotã o, Bairro Ambró sio/
Parmalat, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista,
Nossa Senhora de Fá tima e Centro. A populaçã o de cada setor teve a oportunidade de eleger as obras que
serã o executadas pela Prefeitura.
O orçamento participativo é um importante instrumento de complementaçã o da democracia representativa, pois permite que o cidadã o debata e de ina
os destinos de uma cidade. Nele, a populaçã o decide
as prioridades de investimentos em obras e serviços a
serem realizados a cada ano, com os recursos do orçamento da Prefeitura. Alé m disso, ele estimula o
exercıćio da cidadania, o compromisso da populaçã o
com o bem pú blico e a co-responsabilizaçã o entre governo e sociedade sobre a gestã o da cidade.
Pessoalmente, na
Prefeitura, das 8h às 11h
e das 12h30 às 17h.

Telefone: 37.3373.1244,
das 8h às 11h e das 12h30
às 17h.

Reforma
administrativa

Licença
maternidade

Em abril, a Câmara de
Vereadores aprovou projeto de
Lei sobre a reforma administrativa. Cerca de 2/3 do
funcionalismo foram
bene iciados e tiveram
melhorias em seus salários.
Esses servidores estavam com
suas carreiras em situação de
injustiça salarial, ao serem
comparados com carreiras
semelhantes, com salários
injustos, como professores e
outras categorias.
Foi dado o primeiro passo para
corrigir isso.
Ao longo do tempo, serão
trabalhadas outras possíveis
mudanças.

A Prefeitura de
Capitólio é a
primeira
empresa
no município a
garantir a
extensão do
auxílio
maternidade de 4
para 6 meses,
dada a
importância da
relação entre
mãe e ilho durante a primeira
infância, principalmente no
primeiro ano de
vida do bebê

Cartas para: Rua
Monsenhor Mário da
Silveira, 110.

E-mail para:
ouvidoria@capitolio.mg.gov.br.
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Aniversariantes
A Administração
2013-2016
parabeniza os
servidores públicos,
que fazem aniversário
em maio.
01 - DÉBORA DE SOUZA SILVA
NEVES
01 - JULIANA PEREIRA RAMOS
REZENDE
01 - NATHIELE KEVIN MELO
03 - MICHELLE F. SILVA
CARNEIRO
04 - JEFFERSON RODRIGUES
LIMA
05 - ANGELITA LEITE RODRIGUES
05 - MARIA DAS DORES LEITE
SANTOS
06 - IVÂNIA A DE ARAÚJO
PEREIRA
06 - JOSÉ FELIZARDO LEITE
06 - SAMARA FRANCINE DA
COSTA
06 - SILENE DA SILVA
08 -ALEF JESUS PASSOS LIMA
08 - GILDETE DE FÁTIMA
OLIVEIRA
08 - LILIANE M DA COSTA
BARROS
08 - MARLEI APARECIDA DA
SILVA
09 - LETÍCIA POLVORA
VALLADARES
09 - NEIDE A DE CASTRO SANTOS
10 - ROSÁRIA DE FÁTIMA DE
CARVALHO
11 - JOELMA MOREIRA SILVA
13 - MARIA AUXILIADORA DE
MELO
14 - GLÁUCIA SARAIVA RANGEL
15 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA
16 - EDILENE MATILDE DE O
SOUZA
16 - FERNANDO ANASTÁCIO
PEREIRA
18 - SANDRA DE FÁTIMA E SILVA
19 - APARECIDA MARIA
CASSIMIRO
19 - VIVIANY DE FREITAS SOARES
20 - MARIA AUXILIADORA
FIDÉLIS
20 - MARIA DE FÁTIMA ROSA
21 - DELCELIO LUIZ
22 - GENEILSON LUIZ SOARES
23 - LELIANE CHAVES RIBEIRO
24 - ANTÔNIO DOS REIS DA SILVA
24 - FABIANA APARECIDA
AMORIM
24 - IRMA DE CASTRO OLIVEIRA
24 - MARIA CAROLINA SANTOS
25 - JOSÉ EDUARDO TERRA
VALLORY
27 - ANA CAROLINA ALVES
27 - DJACIR RODRIGUES DA
SILVA
28 - TÂNIA MARIA CAMPOS M
CARVALHO
29 - CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
29 - DANILO DE PAULO OLIVEIRA
29 - LÉCIA TEREZINHA BATISTA
NEVES
29 - LUCIANA AVILA GOULART
30 - DILMAR FRANCISCO DE
OLIVEIRA
30 - PAULA TALITA GOULART
30 - VANDEIR DOS SANTOS
31 - CARLOS ALBERTO PEREIRA
31 - ROSILENE CÂNDIDO SILVA
MELO

Expediente

Capitólio. Nossa cidade lê!
Com o tema: Capitó lio. Nossa cidade lê !, a
Prefeitura de Capitó lio
comemorou o Dia do Livro, com evento realizado na Praça da Matriz, no
dia 25, para os alunos da
educaçã o infantil e fundamental I, das Escolas
do campo e da cidade.

Assembleia com pais

A direção das Pré-Escolas realizou assembleia, com
pais e funcionários. O objetivo foi de inir, em conjunto,
as normas de funcionamento, para o ano letivo. Também, mostrar que família e escola precisam estar juntas, em prol de uma educação de qualidade. Durante o
encontro, uma nutricionista falou aos pais sobre a importância de uma alimentação adequada e saudável
para os alunos.

Palestra meio ambiente

Os alunos das Escolas Municipais Elias Teodoro e
Antônio Modesto de Oliveira (Espalhinhas) assistiram à
palestra do engenheiro Ambiental Gleison Luiz de Oliveira, sobre meio ambiente e queimadas. A Palestra foi
sobre meio ambiente, com abordagem sobre a importância da água, os riscos das queimadas e o alerta sobre
o papel do cidadão na preservação do nosso meio ambiente.

Ovos de páscoa
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Os alunos das Escolas Municipais e Estaduais
receberam ovos de páscoa doados pela Prefeitura de
Capitólio. O prefeito e o diretor do Departamento de
Educação percorreram as escolas e presentearam as
crianças com ovos de chocolate.

Foi uma manhã de
muitas atividades e diversã o para os alunos e
professores, com o icina
com contadores de histó ria, exposiçã o de livros e
divulgaçã o dos livros feitos pelos alunos. A contadora de histó rias Val
Arantes, a diretora da

Editora Saraiva, Marcela
Campos, e as educadoras
de Capitó lio transformaram a Praça em um grande espaço de educaçã o.
O escritor Monteiro
Lobato foi homenageado
pelos alunos que se caracterizaram de seus
personagens.



Agora é lei. Crianças que completarem 4 anos até 30 de junho têm que ser matriculadas na Educação Infantil e ter 60% de frequência. Os municípios têm até
2016 para se adequar. Capitólio está atendendo a 100% da Lei.



A educação infantil é a base para a formação de práticas corretas na promoção
da saúde, do bem-estar e da higiene. Para isso, a direção das Pré-Escolas convidou
enfermeiras dos PSF's, que orientaram as crianças sobre higiene. Dentista,
educador ísico e nutricionista também izeram palestras sobre os cuidados
higiênicos em geral, a escovação de forma correta. As crianças foram pesadas e
medidas. Durante esses procedimentos, caso seja detectado algum problema os
pais são comunicados e orientados sobre como resolver o problema.

SAÚDE

NASF
promovendo a saúde e o bem-estar da população
O Nú cleo de Apoio à Saú de da
Famıĺia (NASF) é um projeto do
Governo Federal e tem como papel primordial subsidiar, apoiar e
ampliar a atuaçã o das equipes de
saú de da famıĺia. O Nasf é formado por uma equipe multidisciplinar, com pro issionais de diferentes á reas. Eles atuam com os
pro issionais das equipes de saú de da famıĺia. Vale ressaltar a importâ ncia das Agentes Comunitá rias de Saú de para o sucesso do
trabalho.
Em Capitó lio, o Nasf tem atuaçã o recente. Em 2013, foram iniciados os trabalhos com uma equipe composta por dois educadores fıśicos, uma nutricionista,
uma terapeuta ocupacional e
duas psicó logas.
O Nasf segue duas linhas de
trabalho: individual e em grupos,
sendo sustentado a partir da
Atençã o Primá ria à Saú de. Dessa
maneira, as atividades sã o focadas na educaçã o permanente em
saú de, para pro issionais e populaçã o, na participaçã o social, na
educaçã o popular, na promoçã o e
prevençã o da saú de e humanizaçã o.

Desde 2013 foram desenvolvidos diversos trabalhos, abrangendo a á rea rural e urbana. O projeto
teve como iniciativa prestar atençã o especial à s comunidades rurais. No perıo
́ do de fevereiro a novembro do ano passado, a Prefeitura realizou nas comunidades do
Turvo e de Macaú bas o projeto “A
Experiê ncia da Mesa”. Este ano, o
mesmo projeto é desenvolvido na
comunidade da Serra e nas UBSs
Pedro Domingos Machado e Terezinha Rattis.
Outra atuaçã o do Nasf é com a
terceira idade, com destaque para
as atividades realizadas para os
assistidos do Lar SSVP. Essa açã o
nã o é comum em Nasf de outras
cidades. Os grupos: Apoio ao Paciente Diabé tico e Hipertenso,
Gestantes e Amigos do Peso també m fazem parte do Nasf de Capitó lio. Em breve, será lançado o
grupo de Apoio aos Pacientes e
Familiares Oncoló gicos e Hemodialıt́icos.
O Nú cleo de Apoio à Saú de da
Famıĺia se propõ e a ser instrumento de viabilizaçã o da saú de e
do bem-estar do ser humano. O
lema é Servir.

O Município

M U N I C Í P I O D E

Maio de 2014 - Número 11

em fatos

2013-2016

3

Um lugar melhor para se viver.

OBRAS

Mais três estradas rurais são reformadas
Prefeitura continua com trabalho de reforma, alargamento e cascalhamento das estradas rurais

Ambrósio

Roladouro

Fecho da Serra

Prefeito e vice cobram
solução para apagões

Projeto Capitólio de Cara Nova
Nesse mê s de Abril, a Prefeitura recebeu a con irmaçã o do depó sito do
recurso para as obras de recuperaçã o e pavimentaçã o das calçadas das
ruas Coronel Lourenço Belo, Antô nio Câ ndido de Oliveira, trechos da Coronel José Leite, Dr. Avelino de Queiroz e melhoria das calçadas.
Esta obra está orçada em R$ 500 mil, sendo R$ 400 mil do Governo do
Estado e R$ 100 mil de recurso pró prio da Prefeitura. Esta obra faz parte do
projeto Capitó lio de Cara Nova que irá reformular a entrada da nossa
cidade e a á rea central, embelezando as ruas, melhorando as calçadas e
dando melhor condiçã o de trá fego para os motoristas.

Tarifas e Taxas
O prefeito e o vice
estiveram em Belo Horizonte, na sede da Cemig, acompanhados do
deputado federal Domingos Sá vio, em reuniã o com diretores da
companhia.
O objetivo foi cobrar

medidas para resolver os
diversos apagõ es que
tê m ocorrido em Capitó lio, principalmente nos
feriados.
A Cemig se comprometeu em apresentar
um projeto antes da Semana Santa, para solu-

cionar essa situaçã o, que
vem prejudicando muito
os capitolinos e visitantes.
Como já podemos
ver, nã o tivemos, neste
feriado, os problemas de
queda de energia, como
era nossa rotina.

Em 2013, a Prefeitura
fez uma revisã o geral nas
taxas e tarifas, a partir de
estudos feitos por uma empresa de Consultoria Tributá ria contratada.
Há vá rios anos nã o se
reavaliavam tais valores. As
taxas sã o cobradas pela
prestaçã o de algum serviço.
Havia, por exemplo, a cobrança de R$ 9,90 para serviço de exumaçã o de corpo

no cemité rio. R$ 5,00 para
apreender e guardar um
animal solto, etc.
No serviço de recolhimento, destinaçã o do lixo e
limpeza a Prefeitura tem
gasto mé dio anual de R$
950 mil, sendo arrecadados
com a taxa R$ 377 mil.
Apesar da necessidade
e justeza na atualizaçã o
desses tributos, a Prefeitura
fez uma ampla reuniã o rea-

Capitolinos que brilham lá fora - Dalto Domingos Rodrigues
Dalto Domingos Rodrigues nasceu em Capitó lio, em
1961. E ilho de Demé trio Rodrigues Filho e Maria José Rodrigues. Pai de Maıŕa, Renan e Iara, frutos do relacionamento
com sua ex-esposa, Maria Izabel.
Passou boa parte de sua infâ ncia na zona rural de Capitó lio, na comunidade de Biboca, onde desfrutou dos prazeres
e da simplicidade da vida na roça. Aos 7 anos, diante das di iculdades de ir à escola, a famıĺia decidiu que a melhor opçã o
seria a mudança de Dalto para a cidade. A partir daı,́ ele passou a morar com sua avó materna, dona Guilhermina Teixeira,
a quem considerava sua segunda mã e.
Como eram comuns naquela é poca, as obrigaçõ es com o
trabalho se iniciavam cedo. Sempre que passava os dias na
roça, ajudava nas tarefas diá rias de seus pais e quando estava
na cidade, trabalhava como engraxate. Já mais velho, trabalhou como garçom, na boate Casa Velha.
A exemplo de muitos conterrâ neos, Dalto sabia da importâ ncia dos estudos para seu futuro e logo que concluiu a 8ª
sé rie, aos 14 anos, mudou-se para Muzambinho, a im de estudar na Escola Agroté cnica daquela cidade. Foi no curso agrı-́
cola que despertou o interesse pela Topogra ia, o que o levou

a escolher estudar Engenharia de Agrimensura.
Para tanto, era preciso se preparar para a prova de ingresso ao curso. Para isso, seguiu para Viçosa, onde frequentou curso preparató rio para o vestibular. Como precisava de
recursos para pagar as despesas dos estudos, trabalhava na
escola em que estudava, como forma de retribuir a bolsa de
estudo que recebia. Apó s o vestibular, ingressou na Universidade Federal de Viçosa, onde concluiu Engenharia de Agrimensura, em 1983.
Antes de inalizar seu curso superior, havia decidido que
seguiria a carreira acadê mica, como professor universitá rio.
Portanto, logo apó s sua formatura, iniciou o mestrado na
Universidade Federal do Paraná , em Curitiba, com o intuito de
se capacitar e pleitear a pro issã o. Uma vez que desejava se
dedicar integralmente aos estudos e à s pesquisas. Esforçouse com muito a inco para conquistar uma das disputadas
bolsas, fornecidas pelo programa de pó s-graduaçã o. Durante
os anos de curso, a bolsa de estudo foi o sustento da vida
modesta de sua famıĺia na grande cidade de Curitiba.
Assim que inalizou o mestrado, Dalto iniciou na pro issã o que havia planejado como professor da Universidade Es-

tadual de Maringá -PR. No entanto, a saudade de sua terra e de
Minas Gerais era imensa. Logo que surgiu uma oportunidade,
prestou concurso para professor na Universidade Federal de
Viçosa-MG. Tendo o resultado esperado, iniciando seu novo
trabalho, em 1993.
Buscando ampliar seus conhecimentos em geoprocessamento e almejando melhores colocaçõ es em sua carreira,
decidiu fazer doutorado na Universidade Estadual de Sã o
Paulo. Durante os quatro anos de curso, realizou a vontade de
viver novamente em Capitó lio. Engajou-se nas questõ es polı-́
ticas da cidade, chegando a se candidatar ao cargo de vereador, como forma de apoiar o partido que mais se assemelhava
à s suas convicçõ es.
Assim que inalizou o doutorado, voltou a atuar como
professor, na Universidade de Viçosa, onde foi, també m, coordenador do curso de Engenharia de Agrimensura, sempre
comprometido com a melhoria do curso e orientaçã o acadê mica adequada de seus alunos. Atualmente, Dalto é chefe
do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa.

lizada em parceria com a
Associaçã o Comercial de
Capitó lio para avaliar o impacto da revisã o, principalmente para o comé rcio.
Foram explicadas todas as dú vidas e ouvidos os
questionamentos de cada
um. Ao inal, foi resolvido
adiar a data do pagamento
dos alvará s para 30 de
maio. Até esta data, haverá
tempo para estudar possıv́eis mudanças.
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TURISMO/LAZER

Capitólio sediou etapa do Circuito da Tilápia

A história de
Capitólio
contada pelas
ruas...
Praça Dona Miquelina
de Castro (Macaúbas)

Capitó lio sediou o evento de encerramento
do primeiro Circuito da
Tilá pia da regiã o de
Furnas, no dia 25 de abril. Catorze municıp
́ ios
da regiã o e 50 bares e
restaurantes participaram do projeto, realizado pela Associaçã o dos
Mu-icı́pios do Lago de
Fur-as (Alago), em parceria com a Ass-ciaçã o
Brasileira de Bares e
Res-aurantes (Abrasel).

Em cada municı́pio
participante, houve uma sé rie de atividades.
Para cozinheiros de restaurantes, bares, creches, asilos e escolas foi
preparada uma O icina
Gastronô mica. Já as
crianças participaram da
Cozinha Interativa.
A o icina de piscicultura foi destinada a
pescadores, agricultores e piscicultores. A populaçã o també m pode

participar, por meio da
aula-show, uma apresentaçã o gastronô mica
dos restaurantes e bares
participantes, alé m de
chefs de cozinha do caminhã o show. Nada
menos que 50 bares e
restaurantes inscreveram seus pratos especiais de tilá pia.
Em Capitó lio, participaram os restaurantes: Restaurante do Turvo, Cozinha da Roça, Ski-

na Restaurante e Pizzaria, Lorenzo Restaurante, Pizz Bar, Restaurante Veraneios, Tropeiro e Restaurante Chico
Pintado.
O Circuito da Tilá pia
busca o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva da tilá pia, com
responsabilidade social,
preocupaçã o ambiental
e foco no aquicultor familiar. Um dos principais
objetivos é a criaçã o de

novos pratos que usem a
tilá pia como maté riaprima.
Outra proposta foi
quali icar pro issionalmente todos o envolvidos na atividade e proporcionar a eles acesso
ao mercado.
Alé m disso, visa o
melhor aproveitamento
da tilá pia e també m do
uso do couro para o artesanato.

ESPORTE/CULTURA

Esporte a todo vapor, com várias ações em 2014
Esporte, Saúde
e Lazer

O Departamento de Esportes reiniciou a giná stica laboral, para os funcioná rios
da Prefeitura, com o objetivo de previr contra a lesã o
por esforços repetitivos
(LER) e distú rbio osteomuscular relacionado ao
trabalho (DORT), nos Departamentos com maior
risco a esses problemas.

A Prefeitura de Capitó lio e
as Escolas Estaduais e Municipais comemoraçã o do
Dia Mundial da Atividade
Fıśica, com o tema: Atividade Fıśica: Um gol de placa, um gol de saú de! Foi uma manhã de muita alegria e descontraçã o na
Praça da Matriz, onde a populaçã o participou ativamente das atividades contra o sedentarismo.

Com disputas bem arrojadas o Campeonato Interirmas e Municipal de Futsal se deram inicio no mê s
de abril de 2014 se estenderá ao longo do mê s de
maio, no Poliesportivo Floriano Leonel da Silva. Venha prestigiar e torcer pela sua equipe.
A Prefeitura informa que
está sendo realizada aula
de nataçã o, hidroginá stica
e giná stica. Mais informaçõ es ligue: 3373.1244.

Esporte de
Rendimento

Mais uma vez o Departamento de Esporte registra
o empenho e a participaçã o dos atletas de corrida
de rua, que representam
Capitó lio, no Circuito de
Corrida de Rua de LavrasMG. Torcida para Geraldo e
Gilmar.

A equipe de Futebol de
Campo també m fez sua
participaçã o na cidade de
Poços de Caldas, pelo JOJU,
mas nã o se classi icou pra
pró xima fase.

A equipe de Futsal Masculino de Capitó lio depois de
anos volta a fazer sua participaçã o na Copa TV Alterosa de Futsal, caindo em
uma chave de cinco equipes: Aceburgo, Alpinó polis, Botelhos, Cabo Verde e Capitó lio. A ú ltima e
decisiva rodada nossa equipe jogou em casa, no
dia 25 de abril.
A equipe de voleibol infantil masculino estreou na
Liga Unimed de Voleibol,
em Trê s Coraçõ es-MG,
com um trabalho todo renovado, com perspectivas
de crescimento ao longo
da competiçã o.
As equipes de Futsal Masculino sub 13, sub 15 e sub
17 també m estrearam na
Liga Sul Mineira de Desportos com uma derrota,
uma vitó ria e um empate
respectivamente. A equipe
sub 17 participou da fase
classi icató ria dos JOJU,
em Sã o Gonçalo do Sapucaı.́ Mas nã o passou para a
pró xima fase.

As equipes de voleibol feminino e masculino adultas e a comissã o té cnica receberam convite da cidade
de Patrocın
́ io Paulista-SP,
para representar a cidade
paulista, na primeira Divisã o dos Jogos Abertos
Paulistas, devido aos bons

resultados alcançados nos
ú ltimos anos, pela equipe
capitolina, nessa modalidade.
A equipe do Departamento de Esporte agradece a
participaçã o de todos os
atletas que saem do seu
conforto, para vestirem a
camisa de Capitó lio. Assim, como a comissã o té cnica e todos os parceiros,
que ajudam no desenvolvimento dos trabalhos. A
todos boa sorte.

Dona Miquelina morou a
vida toda na região de
Macaúbas, município de
Capitólio. Ela nasceu em
1860 e faleceu em 1945,
com 85 anos de idade.
Casou-se com Antônio
Manoel de Castro, com
quem teve os seguintes
ilhos: José, Joaquim,
Etelvina, Arcemiria e
Maria. Muito religiosa,
todo sábado e domingo
reunia muita gente na
sede de sua fazenda,
onde se rezava o terço e
se faziam novenas, perante uma imagem bastante grande de Nossa
Senhora Aparecida. Certa feita, o bispo da diocese de Luz, Dom Manoel
Nunes Coelho, sugeriu a
Dona Miquelina que erigisse uma capela para a
santa. Depois de erigida,
Dona Miquelina reuniu
alguns companheiros e,
com eles, fundou o arraial de Macaúbas, hoje
distrito do município de
Capitólio. Foi por tudo isso que o nome de Dona
Miquelina foi colocado
na praça que circunda a
capela que ela mesma
construiu com tanto amor, dedicação e fé.
Fonte: Livro Caminhos
de Capitólio.

PROJETO

d e

Esporte
Educacional

A equipe do Departamento de Esportes parabeniza as Escolas Estaduais Cel. Lourenço Belo e
Modesto Antô nio de Oliveira pela participaçã o na
terceira ediçã o dos Jogos
E s c o l a re s M u n i c i p a i s
2014. Durante o inal do
mê s de fevereiro, os alunos
agitaram as escolas na disputa, para representar a
cidade na fase microrregional dos jogos, que foram realizados entre os
dias 23 e 27 de abril, em
Formiga. O voleibol feminino mó dulo II foi classi icado para disputa em
Pouso Alegre, no mê s de
junho.

t o d o s

n ó s

O Projeto Natal de Todos
Nós foi um grande sucesso,
em 2013. E para repetir o
espetáculo natalino este ano,
depende de
TODOS NÓS.
Doe garrafas pet de qualquer
tamanho e cor. Entregue as
garrafas limpas, secas, sem
rótulo e com tampa. Assim,
você facilita o trabalho.

Pontos de coleta :
Escola Municipais e Estaduais
CRAS

