Abertas as inscrições para o 3º FEMUVRE – Festival
de Música Popular de Volta Redonda, até 2 de junho/2006.
Cada compositor pode escrever uma música inédita. Sem
cobrança de taxas. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, de segunda à sexta feira, na sede da SMC, Ilha
São João ( 9h às 17h), no Espaço das Artes Zélia Arbex –
Memorial Getúlio Vargas, Vila Santa Cecília ( 12h às 21h).
Ou pelo Correio: 3º FEMUVRE/ Secretaria Municipal
de Cultura/ Ilha São João – Volta Redonda(RJ) / CEP 27291290. Uma comissão vai selecionar 20 músicas semi-finalistas, de onde sairão as 10 músicas finalistas. As apresentações serão nos dias 14 e 15 de julho( Sexta e Sábado), às
20 horas, no térreo do Memorial Getúlio Vargas. Vila.

Fórum de Debates Sobre Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Data 18 de maio, das 8h
às 12h, no auditório da Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Realização da Secretaria Municipal de Ação Comunitária. Denuncie a exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pelo telefone 0800230366.
 Palestra no dia 30/05, às 14h30, com a sra. Mônica
Barison, tema, Pesquisa de Entidades de Atendimento à
Crianças e Adolescentes, na sede do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), Edifício
Plaza, Aterrado.

VOLTA REDONDA EM DESTAQUE
ANO XII - R$ 0,30 - Nº 679
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Complexo Roma ganha Posto e
sistema de abastecimento de água

Posto: 2.500 pessoas serão beneficiadas com
atendimento do SAAE-VR

Os moradores do Complexo Roma, que anteriormente eram abastecidos pela Cedae-RJ, ganharam um novo sistema de abastecimento de água

potável, que vai atender a cerca de 2.500 famílias,
dos bairros Roma I, Roma II, Condado do Ipê, São
Francisco, Parque das Garças e Rio das Flores. O
investimento entregue pelo governo municipal incluiu
um posto avançado de atendimento do SAAE-VR,
para a comodidade dos moradores – que não terão
de se deslocar 15 km até a sede administrativa do
Saae no Aterrado, para obter serviços diversos, como
ligação de esgoto, 2ª via de conta de água, manutenção contra vazamentos, reclamações de falha no
abastecimento. O Posto está capacitado para esse
atendimento.
O novo sistema do Complexo Roma é dotado de
um reservatório com capacidade para armazenar 3
milhões de litros de água potável, duas estações de
bombeamento, 10 km de rede de distribuição, 9.600
metros de rede adutora, 13 km de rede coletora de
esgoto sanitário, construídos com recursos federais.
O custo total foi na ordem de R$ 2 milhões.

19º Salão Nacional de Humor de Volta Redonda

A

s inscrições pelo Correio ou pessoalmen te vão até 5 de junho próximo, nas qua tro categorias: Cartum, Charge, Caricatura e História em Quadrinhos. O 19º Salão
Nacional de Humor, promovido pela secretaria municipal de Cultura, Prefeitura de Volta
Redonda, terá uma premiação de R$ 14 mil
para os melhores trabalhos. Podem participar artistas brasileiros ou não, amadores ou
profissionais, todos residentes no país. Os
trabalhos devem ser inéditos. Não haverá divisão de prêmios, que serão pagos através
de depósito bancário. Humoristas de todo o
país participam do Salão Nacional de Volta
Redonda.
A premiação ficou assim definida: 1º lugar

– R$ 4 prêmios no valor de R$ 2 mil por modalidade (total R$ 8 mil ). 2º lugar – 4 prêmios no
valor de R$ 1 mil (total R$ 4 mil). Um prêmio
especial no valor de R$ 1 mil para o trabalho
que trate do tema Copa do Mundo 2006, com
linguagem de humor gráfico. Prêmio Especial
de R$ 1 mil para o melhor trabalho inscrito por
artista residente em Volta Redonda. O Salão
será inaugurado no Espaço das Artes Zélia Arbex, Vila Santa Cecília, no dia 6 de julho, às 20
horas. A visitação pública será aberta de 7 de
julho até 30 de julho, das 12h às 21 h, diariamente.
Mais informações, pelo telefax (24) 3346 6851
e-mail: smc@epdvr.com.vr www.portalvr.com –
www.geocities.com/salaovredonda.

18 DE MAIO DE 2006

Expo-VR vaiagitar a região
comshows e atrações

A

XIV Exposição Agropecuária e Ambiental de Volta
Redonda – Expo Agro/VR, promovida pela prefeitura de Volta Redonda através da ação em conjunto
da Coordenadoria Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Coordema) e Secretaria Municipal de Cultura,
promete agitar a região com a apresentação de shows
musicais e outras atrações, comidas típicas, parque
de diversão, estandes com as mais variadas opções
para empresários e consumidores, além do já tradicional Concurso de Frango Caipira, que este ano será
ainda mais valorizado por conta das novidades que
estão sendo preparadas pelos organizadores. Entrada franca ao público.
A Expo trará também um leque de opções, com
palestras ambientais e temas diversificados. Segundo
o coordenador de Meio Ambiente, o engenheiro Luiz
Carlos Rodrigues, o Imperial, o evento vem crescendo
a cada ano, com a valorização de temas importantes e
ampliando as oportunidades. “O Concurso de Franco
Caipira implantado na Expo do ano passado foi um grande avanço e mostra a preocupação do governo em se
interar com a comunidade”, prevendo um excelente
público para os dias da Expo na Ilha São João.
O secretário de Cultura, Moacir Carvalho de Castro Filho, comentou a festa popular: “Creio que teremos um evento para diversão de todos os gostos. Em
nosso estande, teremos mais de duzentos artistas
animando o público com peças teatrais e música, além
de uma gama de artesãos expondo seus trabalhos.
No palco principal, além de artistas de nossa região,
haverá também shows de artistas do cenário nacional. Tem tudo pra ser uma grande festa”, disse Moa. O
resgate da cultura popular e a diversão são os objetivos do evento. Na Expo, os estandes terão horário
para abertura e fechamento, sendo que nos três primeiros dias da festa eles poderão ser visitados das 18
às 23 horas, enquanto que no sábado e domingo eles
estarão abertos ao público das 14 às 23 horas.
Programação de Shows: LUCCA FERREIRA (dia
31 de maio);
01/Junho -17 horas Missa Sertaneja - SHOW COM
JAIR RODRIGUES e com o Grupo Os Pereirinhas
02/Junho - CANTOR LENINE
03/Junho - Show de pagode com grupos regionais
// SHOW COM O GRUPO MOLEJO
04/Junho - SHOW COM O CANTOR LATINO

