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

Banda Titãs é atração do
10º Festival de Inverno
Abertura será no dia 21, sábado

Mbappé crava seu nome na história ao se tornar o jogador mais jovem a marcar na decisão desde Pelé

Vai começar a festa cultu-
ral mais prestigiada da região,
o FIV - Festival de Inverno de
Vespasiano, que celebra sua
décima edição fazendo um tri-
buto à Música Brasileira. Man-
tendo a boa tradição e a
qualidade das atrações musi-
cais, desta vez o FIV oferece o
show da Banda Titãs, na Praça
JK, na primeira noite do festi-
val que vai até o dia 29, repleto
de shows, ações culturais, ofi-
cinas e apresentações artísticas,
que vão aquecer o público de
Vespasiano e região. 

A cada ano um tema
orienta o FIV enriquecendo a
história do evento que busca a
valorização e o conhecimento
da música como elemento cul-
tural. A partir dessa temática
são desenvolvidas as oficinas
musicais para cantores e ins-
trumentistas. 

Diferente das edições an-
teriores que renderam tributo a
um tema ou a um artista, este
ano, o Festival relembra todos
os homenageados dos últimos
10 anos, que serão marcados
pelas apresentações de músicos
convidados e bandas locais. 

O FIV é uma realização da
Prefeitura de Vespasiano, atra-
vés da Secretaria de Cultura,
Turismo e Lazer, com o apoio
da Lei Estadual de Incentivo à
Cultura, patrocínio da Cimen-
tos Liz e apoio da Faseh, Fa-
culdade da Saúde e Ecologia
Humana. 

Um pouco da história 
O primeiro FIV foi reali-

zado em 2009, o projeto nas-

ceu da parceria entre a Prefei-
tura de Vespasiano e a Lei Es-
tadual de Incentivo a Cultura
que elegeram a música como
forma de manifestação artística
sendo assim explorada em
shows e oficinas de instrumen-
tos musicais com orientação da
UEMG. 

Nesse ano, a forma de di-
vulgar bandas independentes
de Vespasiano e a música ins-
trumental produzida em Minas,
foi o tema abordado e o show
principal foi do cantor e com-

positor Flávio Venturini. 
Em 2010 o tema escolhido

foi O Firmamento, Lô Borges
e Banda se apresentaram no
palco principal do evento. No
ano de 2011, O Trenzinho do
Caipira, de Villa Lobos rece-
beu a menção, Zeca Baleiro,
Lenine e Tunai fizeram os
shows principais. No ano se-
guinte, em 2012, o clássico
Odeon, de Ernesto Nazareth
foi o homenageado, a apresen-
tação principal foi da Orques-
tra Sinfônica da UEMG. 

Em 2013 a canção, As
rosas não falam, de Cartola foi
o tema do FIV, Dani Morais e
Alceu Valença fizeram os
shows principais. No ano se-
guinte, 2014, a canção O bê-
bado e o equilibrista, de autoria
de Aldir Blanc e João Bosco,
interpretada por Elis Regina foi
o tema, Maria Gadu fez o show
principal. No ano de 2015, o
tema foi O tempo não para, de
Cazuza. Em 2016, os 100 anos
do Samba movimentaram o
festival com o mais tradicional
ritmo brasileiro, o show foi de
Tadeu Franco. 

No ano passado a homena-
gem prestada foi ao saudoso
Vander Lee, premiado cantor e
compositor mineiro. Renato
Teixeira e Barão Vermelho fi-
zeram os shows principais. O
ano foi marcado pelo investi-
mento em um novo projeto es-
trutural, que garantiu mais
conforto e segurança ao pú-
blico presente. Também foi um
ano de valorização dos artistas
locais, com 22 apresentações.

A França venceu a Croá-
cia  por 4 a 2 neste domingo,
no estádio Luzhniki de Mos-
cou, e se sagrou bicampeã
da Copa do Mundo. Mandzu-
kic (contra), Griezmann,
Pogba e Mbappé fizeram os
gols franceses, enquanto Peri-
sic e Mandzukic marcaram
para a seleção croata. O ex-
meia brasileiro Ronaldinho
Gaúcho foi um dos destaques
da cerimônia de encerra-
mento.

O primeiro tempo foi mo-
vimentado e contou com auxí-
lio do VAR. Em falta cavada
por Griezmann, o próprio ata-
cante cobrou e Mandzukic
desviou para as redes de Su-
basic, fazendo o primeiro gol
contra da história das finais de
Copa: 1 a 0 para a França. Na
sequência, a Croácia, que che-
gou a 60% de posse de bola na
etapa inicial, empatou com
belo gol de Perisic, chutando
cruzado após cobrança de falta
de Modric. Aos 38 minutos,
quando os croatas buscavam a
virada, Perisic colocou a mão O capitão e goleiro Lloris ergue a taça de campeão do mundo

Em 2017, Renato Teixeira fez ótima apresentação no Festival

Titãs é a grande atração do 100 FIV 2018

França goleia Croácia na final e é bicampeã da Copa
na bola em cobrança de escan-
teio. Nestor Pitana precisou
consultar o árbitro de vídeo

para marcar o pênalti, conver-
tido por Griezmann.

Na etapa final, a Croácia

voltou buscando o empate, e
abriu espaço para os contra-
ataques puxados por Mbappé.

O camisa 10 arrancou pela di-
reita aos 14 minutos e cruzou
para Griezmann, que ajeitou

para Pogba bater de canhota e
ampliar o placar. Cinco minu-
tos depois, Mbappé recebeu
pelo meio e arriscou de fora da
área, marcando o quarto. Can-
sados pelas três prorrogações
seguidas, os croatas ainda con-
seguiram descontar com gol de
Mandzukic em falha de Lloris,
mas não foi o suficiente.

Vinte anos depois, os fran-
ceses voltam a ganhar uma
Copa do Mundo, a segunda de
sua história. O treinador Didier
Deschamps, capitão em 1998,
se iguala a Zagallo e Becken-
bauer como único a ser cam-
peão mundial como treinador
e jogador. Griezmann foi eleito
o melhor jogador da final. E,
sessenta anos depois, Mbappé,
que também é camisa 10, faz
história lembrando Pelé ao
vencer uma Copa do Mundo
com 19 anos, fazendo gol na
final e sendo o melhor jogador
jovem da competição. Luka
Modric ganhou o prêmio de
melhor jogador do Mundial,
enquanto Harry Kane, com
seis gols, foi o artilheiro.

21/07 - Sábado
19h – Bruno Paes
Palco Voz e Violão
21h30h – Abertura 
22h – Show da Banda Titãs
Palco Principal

22/07 - Domingo 
18h - MPRock
Palco Principal
19h – Cláudio Moura
Palco Voz e Violão
20h – Alê Magalhães e Banda Super Máquina 
Palco Principal

25/07 – Quarta-feira 
19h - Camerata Barroca
Escola de Música NilaFaraj
Rua Dona Marianna da Costa, 18 - Centro
20h - Coral Lia Viana e convidados 
21h - Quarteto de Saxofones e Percussão Monte Pascoal
Palácio das Artes Nair Fonseca Lisboa

26/07 – Quinta-feira 
19h - João Lucas e Gustavo 
Palco Voz e Violão
20h - Minas Brasil Big Band
Palco Principal
21h - DJ Alexandre Rodrigues e alunos do FIV
Palco Voz e Violão
22h - Almanaque Acústico
Palco Principal

27/07 – Sexta-feira 
19h - Kelly Nêga
Palco Voz e Violão
20h - Sem Receita
Palco Principal
21h - DJ Alexandre Rodrigues e alunos do FIV
Palco Voz e Violão
22h - Banda TDV
Palco Principal

28/07 – Sábado 
17h – Amigos de Fato 
Palco Voz e Violão
18h - All Keith 
Palco Principal
19h - Luciana Lara 
Palco Voz e Violão
20h - Black Dom 
Palco Principal
21h - DJ Alexandre Rodrigues e alunos do FIV
Palco Voz e Violão
22h - Boneco de Pano
Palco Principal

29/07 – Domingo 
17h – Sebastião Maria e Banda
Palco Principal
18h - Amplitude 80
Palco Principal
19h - Apresentação dos Alunos das Oficinas
Palco Principal
20h - DJ Alexandre Rodrigues e alunos do FIV 
Palco Voz e Violão
20h30 - Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes 
Palco Principal
Palco JK – Palco Principal
Palco Voz e Violão – Praça de Alimentação

Programe-se para o FIV 2018
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Visite o site do
Vespasiano em

Notícias.
Lá você vai

encontrar muitas
informações,
além de poder
visualizar as

edições do jornal.
www.vespasianoemnoticias.com.br

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

AMBIENTE 
EM NOTÍCIASMEIO

Secas se espalham pelo País e 59% das
cidades não se previnem contra desastre

Diferentemente do que se
costuma imaginar, os episódios
de escassez de chuvas não estão
restritos ao Nordeste. Pelo con-
trário, são bem distribuídos por
todo o País. Mesmo assim, a
maioria dos municípios brasilei-
ros (59%) não apresenta nenhum
instrumento voltado à prevenção
de desastres naturais e apenas
14,7% tinham no ano passado
um plano específico de contin-
gência e/ou prevenção à seca.

É o que mostram as pesqui-
sas Perfil dos Municípios Brasi-
leiros (Munic) e Perfil dos
Estados Brasileiros (Estadic)
2017 divulgadas na última
quinta-feira (5) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). “Pensando sob o
ponto de vista do abastecimento
das cidades, o semiárido do Nor-
deste tem a situação mais crô-
nica. Mas temos diversas outras
regiões em que estamos no limite
da pressão na relação oferta ver-
sus demanda”, diz o superinten-
dente de planejamento de
recursos hídricos da Agência Na-
cional das Águas (ANA), Sérgio
Ayrimoraes.

“Várias regiões metropoli-
tanas estão pressionadas, porque
cresceram, e os investimentos
não vieram para que a oferta de
água fosse adequada à de-
manda”, ressalta o superinten-
dente. Ele aponta ainda conflitos
pela água em vários locais, como
na área do São Francisco.

Segundo a publicação do
IBGE, entre 2013 e 2017 prati-
camente a metade dos 5.570 mu-
nicípios brasileiros (48,6%)
registrou algum episódio de seca.
A maior parte se concentra no
Nordeste, mas há municípios en-
frentando escassez de chuva em
todas as regiões.

“No Sudeste ou no Sul, não
temos aquela imagem clássica da

seca, do rebanho sem alimento,
da plantação seca”, avalia a coor-
denadora de populações e indi-
cadores sociais do IBGE, Vânia
Maria Pacheco. “Mas nessas re-
giões temos episódios de seca,
como os que resultaram, por
exemplo, na recente crise hídrica
em São Paulo e no Rio.”

Esta é a primeira vez que o
IBGE aborda a questão das secas
no âmbito das administrações
municipais e estaduais. Por isso,
não há série histórica a acompa-
nhar. Mas, de uma forma geral,
segundo Vânia, os desastres am-
bientais avaliados nas pesquisas
(além da seca, enchente, erosão e
deslizamento) estão bem distri-
buídos pelo país. Embora a seca
seja o problema mais comum,
31% dos municípios registraram
casos de alagamentos, 27,2% de
enxurradas, 19,6% de erosão e
15% de deslizamentos.

Até o mês passado, o go-
verno federal reconhecia situação
de emergência pela seca em 184
cidades de Minas, Bahia, Pa-
raíba, Piauí, Ceará, Goiás e Pará.
Entre os Estados, pela décima
vez consecutiva, o governo do
Rio Grande do Norte renovou,
em junho, o estado de emergên-
cia provocado pela escassez hí-
drica. Segundo levantamento do
Executivo, a cada ano de estia-
gem os prejuízos à economia

giram em torno de R$ 4,3 bi-
lhões. Dos 167 municípios poti-
guares, 134 estão em situação de
emergência, reconhecida pelo
governo federal.

No Ceará, o Castanhão,
maior açude do Estado, está com
apenas 8,07% de sua capacidade.
Mas esteve pior em fevereiro,
com 2,08%, quando atingiu o vo-
lume morto.

‘Ponto de Ruptura’
O recrudescimento dos epi-

sódios de escassez de chuva em
todo o País é acompanhado por
cientistas, como o climatologista
Carlos Nobre, do Instituto de Es-
tudos Avançados da Universi-
dade de São Paulo (IEA-USP).
“No Nordeste, onde sempre
houve seca, a situação se tornou
mais crítica; e, agora, há eventos
de seca mais frequentes até na
Amazônia.”

A grande seca do Nordeste,
que começou em 2013 e só agora
começa a ceder, é a mais longa e
mais intensa já registrada na re-
gião desde o início das medições,
de acordo com Carlos Nobre.

A seca ocorrida no Sudeste,
entre 2014 e 2015, com impacto
severo nos reservatórios de água,
também é a maior e mais abran-
gente já ocorrida na região. E até
o norte do Espírito Santo, onde
raramente havia seca, registra
eventos recorrentes desde 2013.

“Na Amazônia, onde as
secas não eram comuns, onde se
registrava um episódio a cada 15
anos, a escassez de chuva se in-
tensificou”, explica Nobre, que
estuda a região. “De repente,
foram três grandes secas (2005,
2010 e 2015/6) em apenas 11
anos Podemos estar perto de um
ponto de ruptura, em que a esta-
ção seca se torna a mais longa”,
observa.

Fonte: Estadão Conteúdos

Com o objetivo de melhorar o atendi-
mento aos cidadãos brasileiros, o Instituto
Nacional do Seguro Social, adotou uma
série de medidas para modernizar os servi-
ços prestados. Desde o mês passado, alguns
serviços, que antes eram realizados no aten-
dimento espontâneo, passaram a ser presta-
dos com dia e horário marcados, através de
agendamento, pelo “Meu INSS” ou pelo te-
lefone 135.

Dentre os serviços que passaram a ser
agendáveis estão a atualização dos dados
cadastrais, mudança de agência de relacio-
namento, desistência de aposentadoria, ca-
dastro de procuração, solicitação de
pagamento não recebido, alteração do meio
de pagamento do benefício, solicitação de
desbloqueio de benefício para empréstimo,
dentre outros.

O intuito é gerar maior conforto, agili-
dade e segurança para os segurados, de
modo a mitigar indícios de irregularidades,
já que todas as informações do requerente
precisam estar no sistema do INSS. Ade-
mais, tais medidas colaboram para a auto-
matização, isto é, possibilita que os serviços
sejam realizados a distância.

Outra novidade interessante é a possi-
bilidade de pedir revisão ou interpor recurso
diretamente pelo “Meu INSS”. O segurado
consegue realizar todas fases do pedido, tais
como: requerimento, recebimento, revisão
ou recurso, manutenção, tudo sem precisar
sair de casa. Pelo mesmo canal também é
possível pedir cópia de processo.

Segundo Francisco Lopes, Presidente
do INSS,“trata-se de uma mudança de pa-
radigma. Será possível ao segurado acom-
panhar todas as fases do pedido, do início
ao fim, pela internet”. Ele explica ainda
que, ao agendar os serviços, o cidadão sa-
berá o momento de ir à agência para ser
atendido, evitando que a espera nas unida-
des se estenda. “Isso proporcionará um

atendimento mais personalizado para a po-
pulação”, acrescenta Lopes.

Segue abaixo a lista completa de quais
serviços passaram – ou ainda passarão - a
ser agendáveis:
� Atualizar dados do Imposto de Renda –
Declaração de Saída Definitiva do País

� Atualizar dados do Imposto de Renda –
Retificação de DIRF

� Atualizar dados do Imposto de Renda –
Atualização de dependentes

�Atualizar dados cadastrais do beneficiário
� Alterar meio de pagamento
� Cadastrar Declaração de Cárcere
� Transferir Benefício para outra Agência
� Desistir de Aposentadoria
� Cadastrar ou Renovar Procuração
� Cadastrar ou Renovar Representante legal
� Reativar Benefício
� Renunciar cota de Pensão por Morte ou
Auxílio-Reclusão

� Solicitar Valor não Recebido até a Data do
Óbito do Beneficiário

� Cadastrar ou atualizar dependentes para
Salário-família

� Suspender Benefício Assistencial à Pes-
soa com Deficiência para inclusão no
mercado de trabalho

� Reativar Benefício Assistencial à Pessoa
com Deficiência suspenso por inclusão no
mercado de trabalho

� Solicitar Pagamento de Benefício não Re-
cebido

� Prova de vida
� Desbloqueio do Benefício para Emprés-
timo

� Emitir Certidão para saque
de PIS/PASEP/FGTS

� Emitir Certidão de Inexistência de De-
pendentes Habilitados à Pensão por Morte

A novidade é, sem dúvida, um grande
avanço tecnológico, que visa oferecer maior
conforto para os segurados. Fique ligado!

Coluna Jurídica

INSS começa a mudar forma de
benefícios a serem solicitados

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 
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Com o objetivo de trazer
mais saúde e qualidade de vida
ao cidadão vespasianense, a
Prefeitura de Vespasiano, atra-
vés da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos, em parceria
com o Ministério do Esporte,
está finalizando as obras de

implantação de três novas
Academias ao Ar Livre. Duas
delas estão localizadas no
Bairro Célvia – uma na Rua da
Bahia e outra na Rua Rio de
Janeiro -, e a terceira na Rua
Dois, no Bairro Morro Alto. 

No total vão ser implanta-

das 13 novas academias ao Ar
Livre em todo o município de
Vespasiano. A partir de agora
os moradores dos mais diver-
sos bairros da cidade vão
poder contar com um local
adequado para a prática de ati-
vidade física.

Confira onde serão
instaladas as próximas
Academias ao Ar Livre: 

� Centro de Convenções Riso-
leta Neves – Bairro Caiei-
ras;

� Rua Serra das Araras –

Bairro Serra Dourada; 
� Rua São Carlos – Bairro Jar-
dim da Glória;

� Avenida Coletora I – Bairro
Morro Alto; 

� Rua Jacinto Fernandes –
Bairro Morro Alto;

� Rua Antônio Mamedes –

Bairro Jequitibá;
� Rua 12 – Bairro Santa Cruz; 
� Rua Otávio Almeida Rodri-
gues – Bairro Bela Vista; 

� Alameda Conseglieri Cor-
reia – Bairro Lar de Minas; 

� Rua “9” – Bairro Santa
Cruz; 

Dando prosseguimento ao seu traba-
lho de servir à comunidade, princi-
palmente às pessoas carentes, o

Rotary Club de Vespasiano fez a entrega ao
Asilo Nossa Senhora Auxiliadora, da
S.S.V.P., de equipamentos para montagem
de uma sala de fisioterapia para servir os
idosos ali residentes.

A sala de fisioterapia foi inaugurada no
dia 24 de junho. Na ocasião os rotarianos fi-
zeram a entrega dos seguintes equipamen-
tos: 1 barra paralela, 1 ultrassom sonopulse,
1 andador de alumínio, 1 divã tablado, 1 es-
paldar de madeira, 1 escada de canto com
degrau e corrimão e 1 bicicleta horizontal.

Prefeitura implanta mais Academias
ao Ar Livre para a população

Asilo da S.S.V.P. recebe equipamentos
doados pelo Rotary Club

Os idosos sempre recebem uma atenção especial do
Rotary Club de Vespasiano

Rotarianos visitam o Lar dos Idosos e entregam
os equipamentos de fisioterapia

Mutirão de
Audiências para
Regularização de
Propriedades de

Moradias do
Conjunto

Caieiras em
Vespasiano

FASEH firma parceria
com COHAB Minas

Foi assinada, no dia 13
de junho, uma parceria
entre a Faculdade da

Saúde e Ecologia Humana
(FASEH) e a Companhia de
Habitação (COHAB MINAS).
A parceria foi oficializada no
Núcleo de Prática Jurídica e
Cidadania (NPJC) da FASEH
e tem como objetivo oferecer
apoio de infra-estrutura e pes-
soal especializado, no intuito
de viabilizar mutirões de acor-
dos pré-processuais para os
moradores de Vespasiano.

O Presidente do CESUV
(Centro de Ensino Superior de
Vespasiano) e Gestor da
FASEH, Professor Dr. Ricardo
Guimarães, ressalta a impor-
tância da parceria e em como
os resultados beneficiarão di-
versas famílias: “É considerá-
vel, que, através de uma
parceria como esta, possamos
compreender a importância do
serviço prestado a sociedade,
como por exemplo, os alunos
da FASEH, que atuam com a
população de Vespasiano,
tanto na saúde, quanto nas
práticas jurídicas.”

Entre os dias 11 e 15 de
junho o NPJC foi utilizado
para o primeiro mutirão da
parceria. Nele, o mutuário
pôde renegociar o débito, emi-
tir escritura e regularizar a
propriedade do seu imóvel, es-
pecialmente aqueles do Con-
junto Caieiras em Vespasiano.
Também fez parte do Mutirão
a Defensoria Pública de Ves-
pasiano, o Cartório de Regis-
tro de Imóveis de Vespasiano
e uma equipe da Prefeitura,
que serão responsáveis por au-
xiliar na emissão de certidões
negativas de débito e esclare-
cimentos sobre imposto de
Transmissão de Bens Imóveis
e regularização de débitos tri-
butários. 

A Coordenadora do Nú-
cleo de Prática Jurídica e Ci-
dadania e do Curso de Direito
da FASEH, Prof. Patrícia
Nunes Gusmão, reforça a ação
e comenta a velocidade para a
solução dos problemas: “Essa
parceria se fez necessária pois,
com ela a celeridade dos pro-
cesso é muito maior. Caso o
morador fosse regularizar sua

situação no poder judiciário,
demoraria anos. Com esse
mutirão a situação pode ser re-
solvida em poucas horas”.

Benefícios para alunos
do curso de Direito
Para os alunos da FASEH

a parceria servirá de aprendi-
zado e prática, pois além da
participação nos mutirões,
eles tem a oportunidade de vi-
venciar cada caso. Cerca de
100 alunos do 7º, 8º, 9º e 10º
períodos do curso, sob a coor-
denação dos docentes e pro-
fissionais da área, prestam
atendimento à comunidade de
Vespasiano por meio do
NPJC.

Assinatura do termo de
parceria entre COHAB Minas,
representado pelo Dr. Ivan
Soares, Diretor de Desenvol-
vimento e Planejamento Es-
tratégico, o Gestor da FASEH
e Presidente do CESUV (Cen-
tro de Ensino Superior de Ves-
pasiano) Dr. Ricardo
Guimarães e o Procurador da
COHAB Minas, Dr. Flávio
Ranieri.

FOTOS: LUCAS CUNHA
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Durante concorrida sessão solene rea-
lizada no dia 2 de julho úl-
timo, o Rotary Club de

Vespasiano deu posse à nova direto-
ria para o ano rotário 2018/2019, ho-
menageou a empresa Cidadã de
Vespasiano, entregou 2 títulos de
Companheiro Paul Harris.

Composta a Mesa Principal,
foi aberta a reunião pela presidente
Elane Fonseca de Oliveira com as
normas de estilo. Composta a Mesa
pela Presidente Elane Oliveira, a
Presidente eleita Tâmara Marani Al-
bano e seu esposo companheiro Zé-
risson Durães, os Governadores do
Direito 4520. Regina Celi Daminato
Rezende, Tânia Maria Diniz An-
drade e Onézimo Moreira Ramos e
o homenageado Rodrigo Barbosa
da Silva, presidente da CDL - Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas de
Vespasiano.

Empresa Cidadã
O Programa Empresa Cidadã

atesta a responsabilidade social de
sua empresa ao torná-la parceira do
Rotary em sua obra reconhecida de
transformar o Brasil.

Através da ABTRF – Associa-
ção Brasileira de The Rotary Foun-
dation, suas contribuições são
destinadas aos projetos humanitários
da Fundação Rotária no Brasil. São
aplicadas em fundos gerenciados
pela Fundação Rotária e financiam
projetos sociais sustentáveis realiza-
dos por mais de 2.400 Rotarys Clubs
atuantes no território nacional. Em
seus 14 anos de atuação, a ABTRF,
através da Fundação Rotária, já
transformou contribuições de em-
presas em 165 projetos, investindo
mais de RS 15,5 milhões em inicia-
tivas que mudaram a vida de milha-

res de pessoas no Brasil.
O Supermercado Cidade, atra-

vés de seus diretores voltados para as
causas humanitárias, participou ati-
vamente destes Programas e foi com
este espírito de promover a respon-
sabilidade social e por ser uma em-
presa socialmente responsável e
agregar valores é que teve seu traba-
lho reconhecido pelo Rotary Interna-
tional.

A história do
Supermercado Cidade
Em agosto de 1991, com a

cisão da empresa Pedra do Anta Su-
permercados, os sócios Abel e Mara
fundaram o Supermercados Cidade
Ltda., na região central de Vespa-
siano. A nova empresa adotou o
mote “O cliente em primeiro lugar”,
desenvolvendo uma série de estraté-
gias para atrair, valorizar e fidelizar

os consumidores. Em 26 anos de his-
tória, com foco em sua loja central,
foram realizados muitos investimen-
tos em infraestrutura com sucessivas
ampliações físicas, maquinários, trei-
namentos e tecnologias que propi-
ciaram prestígio e conceito na região.
Os sócios, repetindo os feitos de
1988, quando receberam pela pri-
meira vez o título de supermercado
do ano pela Associação Mineira de
Supermercados – AMIS, continua-
ram colecionando homenagens ao
longo dos anos, incluindo a última
edição do tradicional Troféu Gente
Nossa.    Em 2017, a trajetória ino-
vadora continuou com a criação do
E-commerce e inauguração do novo
layout da loja, acompanhada de uma
modernização dos equipamentos de
consumo eficiente almejando o cres-
cimento sustentável. Em 2018, a res-
ponsabilidade social da empresa com

a sociedade vespasianense é reco-
nhecida com o Certificado Empresa
Cidadã Rotary Club de Vespasiano,
marca relevante na sua trajetória em-
presarial. 

Títulos Paul Harris
Dando prosseguimento à sole-

nidade de entrega do Título Paul
Harris foram convidados para rece-
ber as homenagens a Cp. Tâmara
Marani Albano e Rodrigo Barbosa
da Silva. Esta honraria é entregue
àqueles que efetivamente tenham
prestado relevantes serviços ao Ro-
tary International através de seus inú-
meros programas.

Outro homenageado naquela
ocasião foi o Cp. Sérgio Lopes pela
sua frequência 100% às reuniões do
Rotary Club e prestado relevantes
serviços ao Distrito 4520, sempre
pronto para servir.

Nova Presidente
Após as homenagens já enume-

radas a presidente Elane Fonseca de
Oliveira agradeceu a todos os compa-
nheiros que muito a ajudaram durante
sua gestão e se colocou à disposição
para continuar colaborando com a en-
tidade passando, em seguida, o distin-
tivo do Rotary International à nova
presidente Tâmara Marani Albano
que comandará os destinos do Clube
no ano rotário 2018/2019.

Empossada, a Cp. Tâmara apre-
sentou os diretores que, juntamente
com ela, compõem Conselho Dire-
tor para o exercício. São eles: Presi-
dente – Tâmara Marani Albano; Vice
Presidente – Elizabete Eduardo da
Silva; Presidente eleito – Aurelio
Henrique Salles; Secretário – Aurelio
Henrique Salles; Tesoureiro – José
da Paixão; Protocolo – Sérgio Lopes.

Rotary Club empossa nova
diretoria e presta homenagens

A Mesa Principal
da Solenidade

A Governadora Tânia Diniz ladeada pelo casal Abel (Mara)
Antônio da Silva e o filho Rodrigo

Rodrigo Silva, Mara e Abel Antônio da Silva exibem o banner
alusivo ao título de Empresa Cidadã

Abel Antônio da Silva agradeceu a homenagem prestada ao
Supermercado Cidade

Rodrigo Silva falou sobre o título de Companheiro
Paul Harris que lhe foi entregue

A Cp. Elane Oliveira também homenageou a nova presidente
Tâmara Marani

Cp. Tâmara Marani Albano recebeu o título Companheiro Paul Harris
das mãos da Cp. Elane e das Governadoras Regina Celi e Tânia Diniz

O Cp. Sérgio Lopes recebeu o distintivo pela sua presença em
100% das reuniões

FOTOS: PAULO DINIZ
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Paulo Diniz em Sociedade Bruna Castanho

Artur

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  JJUULLHHOO
Dia 1: Rosa Maria Drumond Tomaz, Ednar John Peixoto Marques, Mônica Regina da Cruz; Dia
3: Eliodoro Ferreira Pacheco, Bertulino Neto Cruz Lucena; Dia 4 – Rodrigo Ferreira Lopes; Dia
5: Letícia Viana Assis Fonseca; Dia 6: Fabrícia de Souza e Silva, Eduardo dos Santos, Saulo Ma-
rani Albano, Genivaldo Silva Madeira Junior; Dia 7: José Paulo Viana; Dia 8: Cínthia Carvalho
Morelli, Ceci Alves Moura; Dia 9: Zeeber Lopes Ferreira, Glenan Conrado Silva Júnior; Dia 11:
Fátima Maria Resende; Dia 12: Ozires Fernandes Alves, Carolina Castro de Paula Cruz, Mauna
Aguiar Rodrigues Mrad; Dia 13: Fernando Ricardo Fonseca Nassif, Juliana Vitória Fonseca, Ni-
zete Fonseca Lima,  Daniele Fonseca L. Kayser, Alda Maria de Assis Lima; Dia 14: Rodrigo do
Carmo Faria; Dia 16: Irving Salles Cardoso, Vivian Vercesi Viana Silva,  Nina Mara Resende
Silva, Antônio Alberto Gomes, Leila Regina Sicari, Edelbrando R. Ribeiro Júnior; Dia 17: Fer-
nando Martins Aguiar, Ari Fraga, Marcos Magela de Morais, Olenca de Oliveira Batista; Dia 18:
Maria José Fonseca Araújo, Fláuber Fonseca Silva, Mateus Fonseca Diniz; Dia 19 – Elane Fon-
seca de Oliveira; Dia 20: Elza da Piedade dos Santos, Carmem Elizabete Fonseca Viana, Otto
Bauerfeld, Aline Assis Salomão; Ana  Maria de Lourdes Araújo, Maria de Lourdes Araujo; Dia
21: Reginaldo Conrado Silva; Dia 23:André Aguiar Bento Rodrigues, Renata Oliveira Machado,
Carolina Braga e Silva P. Oliveira; Dia 24: Tâmara Marani Albano, Simara Mansur Silva, Nayara
Rocha Perdigão; Dia 25:Oberdan Reis Diniz; Dia 26:Ana Beatriz Abreu de Assis Pereira, Magda
Meire de Paula, Cíntia Albano, Miguel João Mussa; Dia 27: Diego Salomão Blanco; Dia 28:Ar-
lete Esteves Barbosa, Cintia Albano Dia 29: Renato Barbosa Júnior, Ângelo de Rezende Bicalho,
Suelen Silva Franca; Dia 30: Felipe Galego, Adriana Beatriz Cruz.

A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo
de muita paz, saúde e prosperidade!

Formando-se em Medicina pela FASEH nossa amiga Bruna
Castanho. Ela é filha de Gilmar e Fátima Castanho. A colação de
grau acontece no Teatro Sesi Minas em 26 de julho, às 19 horas.
A missa em Ação de Graças será celebrada no dia seguinte, 27, às
20 horas, na Igreja São José, Centro, em Belo Horizonte. À Bru-
ninha, os nossos cumprimentos desejando muito sucesso na car-
reira que acaba de abraçar. Felicidades!!!

Happy hours Dom Otto
Felipe Santos, voz e violão com o melhor do sertanejo, vai se apresentar no

happy hour do Restaurante Dom Otto na próxima sexta-feira, dia 20, cantando e to-
cando seu violão. Uma boa pedida.

Segue a agenda: Dia 27/07: Festa Julina Dom Otto com Welisson Alves e seus
teclados no jardim; Dia 03/08: Deth Viana & Carlos Timponi – Voz e teclado – MPB, diversos esti-
los; Dia 10/08: Denilson Viana direto de Diamantina para a Vesperata do Dia dos Pais – Voz e violão
– MPB, Seresta (Sexta-feira – Véspera do Dia dos Pais); Dia 17/08: Cantor a definir; Dia 24/08: Can-
tor a definir; Dia 31/08: Maurício Urutau – Voz e violão – Pop Rock.

Festa das Bonecas
O Funil Clube está reeditando a

saudosa Festa das Bonecas que tanto
sucesso fez em anos passados.

A grande festa As Bonecas de Qui-
tita será promovida no próximo dia 11
de agosto, sábado, a partir das 16
horas. Poderão participar do desfile as
garotas até 10 anos de idade. Ninguém
quer perder esta oportunidade de colo-
car suas filhas na passarela.

Inscrições até 4 de agosto nas lojas
Gente Miúda – Rua Dr. Ari Teixeira, nº
248 – Centro e Gira-Sol – Rua Dr. Ari
Teixeira, nº 493 – Centro.

Foi batizado no último domingo, 8, na Igreja Nossa Senhora
de Fátima, em Belo Horizonte, o bebê Artur, filho de Camila e
Guilherme Diniz Machado. Bela celebração que contou com a pre-
sença das famílias da mamãe Camila e do papai Guilherme. Após
a celebração, uma ótima feijoada na residência dos pais do garoto.
Um abraço ao Arthur, meu sobrinho-neto. Felicidades.

Davi Carvalho
Davi, filho

de Ricardo
Mansur e Karla
Carvalho come-
morou quatro
aninhos. A festa
aconteceu no
último dia 7 na
casa dos avós
em Pedro Leo-
poldo.Parabéns
ao garoto ani-
versariante.

Vitor – Intercambista
do Rotary Club

Desembarcou no Aeroporto de Confins na última terça-feira o
jovem Vitor Fróes, filho de Genivaldo e Kátia, que, como intercam-
bista do Rotary Club de Vespasiano passou um ano na Holanda. Fa-
miliares, amigos e rotarianos foram recebê-lo e lhe dar aquele abraço.

Arraiá Vetor Norte
A 113ª Subseção da OAB/MG convidando os nobres advoga-

dos para participarem do II Arraiá Vetor Norte que será realizado
no dia 21 de julho na Fazenda Vargem Alegre (Estrada do Urubu)
em Pedro Leopoldo de 18:00 às 0:00 horas.

Open bar: cerveja, vodka, refri, suco, vinho e quentão.
Open food: espetinhos de churrasco, macarrão na chapa, cal-

dos, pasteizinhos, tropeiro e muito mais.
Mais informações na 113ª Subseção da OAB/MG, telefone:

3621.3880. Você não pode perder.

Abel e Mara
Este é o casal Abel Antônio da Silva e Mara Barbosa da Silva,

durante solenidade no Rotary Club quando o Supermercado Ci-
dade foi homenageado com o título de Empresa Cidadã. O título
é concedido a empresas que são socialmente responsáveis.



Apenas 5% dos casos da doença requerem in-
tervenção cirúrgica. A disfunção é tratada com
medicamentos e mudanças na dieta e comporta-
mento dos pacientes.

O que é?
É o retorno de líquidos gástricos, bebidas e

comida do estômago para o esôfago. Trata-se
de uma disfunção na válvula que liga a garganta
ao estômago. O alimento que sobe em direção à
garganta leva um pouco de ácido clorídrico e
pepsina, substâncias que causam irritações em
contato com a parte posterior da laringe. A
doença decorre de hábitos comportamentais e
alimentares.

Sintomas
Não existe um exame que aponte a disfun-

ção precocemente. A falha da válvula pode
ocorrer por fatores genéticos, alimentares, com-
portamentais, de peso e pelo avanço natural da
idade. O sintoma comum é a sensação de quei-
mação (azia ou acidez). Outros sinais são tosse,
pigarros e sensação de ardor na garganta. Dife-
rentemente do vômito – que é expelido do
corpo por contraturas dos músculos abdominais
e que se dá em situações pontuais -, o conteúdo
que retorna do estômago pode ou não chegar à
boca.

Diagnóstico
Além dos testes clássicos, o especialista deve

solicitar exames como a endoscopia e a pHmetria.
A análise da história do paciente e os resultados
dessas investigações levam a um diagnóstico mais
preciso.

Tratamento
Apenas 5% dos casos têm indicação cirúr-

gica. Para os demais, usam-se fármacos para di-
minuir a acidez do estômago e melhorar o
funcionamento da válvula. Mudanças na dieta e
comportamentais também são requeridas. A ci-
rurgia refaz a válvula em pacientes com peso con-
trolado. Já em obesos, faz-se a redução do
estômago (cirurgia bariátrica).

Prevenção
Comer pouco e fracionado. Evitar o tabaco e

o consumo de bebidas cítricas e alcoólicas, líqui-
dos quentes, doces, café, gorduras e frituras. Além
disso, o paciente deve elevar a altura da cabeceira
da cama (20 cm). Esse conjunto de ações pode re-
solver casos mais simples.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

Calda de açúcar
O açúcar cristal é a melhor opção para preparar caldas e caramelizar as fôrmas.

Ele derrete rápido, fica mais fino e não escurece como o refinado.
Para acertar no ponto e evitar que açucare, acrescente, antes de retirá-lo do

fogo, meia colher (café) de manteiga.

Chantili
Use sempre creme de leite fresco, ou longa vida especial para chantili.
Para que fique leve, o creme de leite deve estar gelado. Tire da geladeira so-

mente na hora de usar.
Misture ao creme de leite em ponto de chantili duas claras batidas em neve,

com uma pitada de sal, para que ele renda mais.

Mousse
Para desenformar, mergulhe a fôrma em

água quente e vire sobre o prato.
Para deixar mais leve, ao acrescentar as

claras em neve, misture com delicadeza.

Pudim
No banho-maria, cuidado para que a água não transborde e acabe molhando o

pudim. O ideal é usar uma fôrma com tampa.
Desenforme o pudim quando estiver frio. Para não quebrar, mergulhe o fundo

da fôrma em água quente, vire sobre o prato em que vai ser servido e bata de leve
para soltar.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    --  Frituras

O silêncio 
Onde quer que você esteja, seja a alma deste

lugar...
Discutir não alimenta.
Reclamar não resolve.
Revolta não auxilia.
Desespero não ilumina.
Tristeza não leva a nada.
Lágrima não substitui suor.
Irritação intoxica.
Deserção agrava.
Calúnia responde sempre com o pior.

Para todos os males, só existe um medicamento de
eficiência comprovada.

Continuar na paz, compreendendo, ajudando,
aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de
que o que não for bom para os outros não será bom para
nós...

Pessoas feridas ferem pessoas.
Pessoas curadas curam pessoas.
Pessoas amadas amam pessoas.
Pessoas transformadas transformam pessoas.
Pessoas chatas chateiam pessoas.
Pessoas amarguradas amarguram pessoas.

Pessoas santificadas santificam pessoas.
Quem eu sou interfere diretamente naqueles que

estão ao meu redor.
Acorde…
Se cubra de Gratidão, se encha de Amor e reco-

mece…
O que for benção pra sua vida, Deus te entregará,

e o que não for, ele te livrará!
Um dia bonito nem sempre é um dia de sol…
Mas com certeza é um dia de Paz.

Chico Xavier

MMeennssaaggeemm  --  Sou feita de retalhos

Ingredientes:
Massa:
3 ovos
½ xícara de óleo
1 xícara de leite
1 e ½ xícaras de açúcar
1 xícara de paçoca
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento
Cobertura:
1 lata de leite condensado
200 g de doce de leite
1 colher (sopa) rasa de manteiga
2 paçocas esfareladas
3 paçocas esfareladas para enfeitar
Modo de preparo:
Massa:
Bata tudo no liquidificador.
Coloque em forma untada com óleo ou manteiga e en-
farinhada (utilize papel-toalha para untar a forma).
Asse em forno médio, preaquecido, por cerca de 40
minutos, ou até dourar.
Após frio, desenforme e coloque a cobertura.
Cobertura:
Leve os ingredientes ao fogo baixo, mexendo sem
parar, até atingir o ponto de brigadeiro mole.
Coloque sobre o bolo e adicione as 3 paçocas esfare-
ladas por cima.

SSaaúúddee  --  Refluxo gastrosofágico

Bolo de
paçoca

Ingredientes:
400 g de biscoito doce (sem recheio) triturados

(no liquidificador ou processador)
400 g de amendoim torrado e quebrado grossei-

ramente
6 colheres (sopa) de chocolate em pó
2 latas de leite condensado
Modo de preparo:
Numa tigela coloque 400 g de biscoito doce, 400

g de amendoim torrado quebrado grosseiramente, 6 co-
lheres (sopa) de chocolate em pó e 2 latas de leite con-
densado e misture com as mãos até formar uma massa.

Com as mãos umedecidas com água, espalhe esta
massa numa assadeira retangular 33 cm x 21 cm untada
e forrada com saco plástico e leve a geladeira apenas
por 1 hora. Desenforme e corte no formato desejado.

Pé de
Moleque de
Geladeira

� ARTISTAS DA TERRA
Ercília Cerutti, uma vida dedicada à música

*Pamella Aguiar - jornalista

Corajosa e determinada,
Ercília Cerutti conta que
desde criança é apaixonada
por música e nem mesmo as
adversidades fizeram a saxo-
fonista desistir de seu sonho
de se tornar musicista.

“A banda de Vespasiano
havia se desfeito e quando
disseram que iriam voltar, vi
ali a chance de realizar meu
sonho. No dia da inscrição
não consegui chegar a
tempo, pois só pude ir depois
do trabalho e quando che-
guei, as vagas haviam aca-
bado. O Maestro, vendo a
minha tristeza, resolveu me
dar a oportunidade de entrar
para a banda”.

Ela relembra que a sua
primeira apresentação foi na
porta da Igreja Matriz, em
uma espécie de reinaugura-
ção da banda, que teve até
cobertura da Rádio América.
“Um senhor que trabalhava
nesta rádio cantou para mim
uma música por eu ser a
única mulher da banda e,
desde esse dia, esta música
ficou gravada na minha me-
mória para sempre”.

Durante muito tempo
ela foi a única mulher a inte-
grar a banda e, na época, so-
freu bastante discriminação.
“Eu tinha uns 20 anos e sofri
muito preconceito quando
entrei para a banda. As pes-
soas não achavam correto
que eu tocasse no meio dos
homens”, revela.

Já integrando a banda, o
primeiro instrumento que
tocou foi o clarinete até que
o Maestro lhe presenteou
com um sax soprano, instru-
mento que toca até hoje.
“Começamos a aprender a
teoria, mas não tínhamos

muito tempo para isso, tínha-
mos que tocar, então começa-
mos a tocar ‘de ouvido’(escutar
a música e tocar sem seguir
uma partitura) e depois apren-
díamos as partituras”.

Naquela mesma época, Er-
cília conta que também come-
çou a aprender violão, primeiro
sozinha, e depois, nos horários
vagos dos ensaios da banda, co-
meçou a frequentar as aulas que
aconteciam no Museu. Tam-
bém começou a tocar xique-
xique e tamborim, ambos
instrumentos de percussão. Há
cerca de quatro anos começou
a tocar sax alto, tudo isso sem
nunca abandonar seu sax so-
prano.

Atualmente a artista faz
parte da Corporação Musical
Nossa Senhora de Lourdes, de
Vespasiano; da Corporação
Municipal de São José da Lapa
e da Corporação Santa Cecília,
de Lagoa Santa. Também inte-
gra os Blocos Terremoto e Pi-
quinzada.

Tocar em blocos também é
uma paixão antiga da musi-
cista. “Sempre toquei em bloco
de carnaval, há mais de 30 anos
atrás eu tocava xique-xique no

Bloco do Funil. Há 11 anos
toco o mesmo instrumento no
Bloco Terremoto e há dois
anos participo do Bloco Pi-
quinzada, tocando tambo-
rim”.

Além de participar de
todas essas bandas e blocos e
ainda trabalhar fora a semana
inteira, Ercília encontra
tempo e disposição para fazer
parte do Projeto Retreta, em
que realiza, junto com outros
músicos, uma apresentação
musical todo primeiro do-
mingo do mês, às 19 horas,
no Palácio das Artes Nair
Fonseca Lisboa, no centro de
Vespasiano, com entrada
franca.

Talvez o combustível
que mova Ercília seja o aco-
lhimento do público que as-
siste as apresentações das
bandas, a alegria dos blocos
ou a troca de experiências e
novas amizades feitas a cada
apresentação. “Quando subo
no palco eu sinto que sou
capaz, me sinto valorizada e
amada. As pessoas são muito
acolhedoras, nos enchem de
elogios, nos admiram e nos
respeitam”, finaliza.

*Vanessa Arruda

Com a desen f r eada  ocupação
dos grandes centros urbanos e a
disseminação dos *gagdgetsem

uma velocidade astronômica, a relação
entre indivíduos e suas cidades está sendo
redesenhada para uma dimensão de refe-
rências e valores nunca antes imaginada. 

Um dos efeitos mais curiosos que po-
demos observar nas grandes cidades diz
respeito à relação das pessoas com o
tempo. As reponsabilidades se multipli-
cam e os afazeres do dia a dia se transfor-
mam em uma verdadeira maratona, que se
renovam a cada 24 horas, jogando toda a
pressão sobre as costas de cada cidadão.
O tempo parece tomar a forma de um
vilão, daqueles que suga sua energia de
forma impiedosa, dando a sensação de
que todo o esforço, nunca será suficiente
para cumprir com as obrigações. 

Em 1930, o ilustre economista John
Maynard Keynes previu que a tecnologia
avançaria tanto que por volta do ano de
2028 as pessoas precisariam trabalhar so-
mente três horas por dia para se sustenta-
rem, passando o tempo restante
descansando e se divertindo. Embora es-
tejamos a 14 anos do prazo previsto, os
seres humanos não poderiam estar mais
distantes desta realidade e a tecnologia é
o culpado e também o catalizador.

Esta sensação de impotência é refor-
çada pelo fato de que a internet mudou a
referência de tempo. O click de um
mouse, um toque na tela de umtablet ou
celular e as soluções que buscamos se ma-
terializam de forma instantânea. Esta di-
nâmica quando levada do mundo virtual
para o dia a dia, aumenta a ansiedade e
sensação de frustração, quando no mundo
real as coisas não acontecem na mesma
velocidade do mundo digital. 

Diante desta frenética realidade, a
frase do físico Benjamim Franklin quem

diz “Tempo é Dinheiro”, nunca fez tanto
sentido.

Conveniência será um dos produtos
mais desejados e valorizados nas próxi-
mas décadas. As pessoas estarão dispos-
tas a pagar mais por qualquer rotina que
possa traduzir ganho de tempo em suas
vidas. Se observar bem nós já o fazemos.
Quando se entra em um supermercado e
compra-se um pacote de salada pronta, na
realidade estamos comprando “tempo”. O
valor que se paga, frente à quantidade re-
ferencial de produto contido na embala-
gem, é determinantemente pautado pela
conveniência que se tem em não ter que
selecionar e higienizar o produto, já que
o mesmo está pronto para o consumo.
Quanto tempo, que podemos aplicar em
outras rotinas, ganhamos com isto? Desta
forma, mais de 50% do valor pago, diz
respeito a um elemento intangível da ca-
deia de valor, ou seja, o tempo.

Exemplos como este estarão presentes
em tudo que nos cerca e serão cada vez
mais valorizados. De roupas inteligentes
que não amassam e eliminam odores a re-
frigeradores que identificam e enviam
lista de produtos que precisam ser adqui-
ridos para o seu celular. 

A mudança da natureza da relação dos
seres humanos com as grandes cidades
está alterando as cadeias de valores, for-
çando companhias a repensar e redese-
nhar quase tudo que fazem. Quem fizer
mais e melhor em menos tempo será o
vencedor e acreditem, a empresa que fizer
seu cliente ganhar tempo, terá a sua pre-
ferência. 

* Secretária Municipal do
Desenvolvimento Social de

Vespasiano, Mestra em
Administração, Pós Graduada em

Marketing Político, Graduada
em Jornalismo, Professora

Universitária, Poeta e Escritora

Conveniência, você vai pagar muito
por isto e detalhe: vai pagar sorrindo!

Autoria de Paulo Hansted. (*) Gadget é de origem francesa e tem vários significados, dentre eles, o uso excessivo de aparelhos
eletrônicos que prejudica a socialização, a cooperação doméstica, os estudos, as leituras etc. Como função social remete ao status. 
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Jogos Escolares de Vespasiano
movimentam escolas municipais
Em Vespasiano o cenário esportivo está

cada vez mais ativo. No período de 3 a 10 de
julho, aconteceu, a sétima edição dos Jogos
Escolares da Rede Municipal de Ensino. Par-
ticiparam da competição 1.176 alunos-atle-
tas de 24 escolas municipais de Vespasiano.
Os alunos competiram defendendo a ban-
deira de suas escolas nas modalidades de fut-
sal, handebol, vôlei, peteca, atletismo e
xadrez, nos módulos I e II, nos naipes femi-
nino e masculino. 

O encerramento e a premiação dos alu-
nos-atletas campeões foram no dia 10 de julho,
na Praça de Esportes Crispim Jacques Bias
Fortes, com a presença dos ganhadores dos
três primeiros lugares de cada modalidade es-
portiva em seus módulos e naipes. 

Para a Secretária de Educação, Laís de

Castro Brant, o esporte é união. “O professor
de educação física ensina muito mais que a
prática do esporte, ele ensina a ética, o respeito,
estimula a competição saudável e, principal-
mente, ensina que nem sempre conseguimos
ganhar, assim como na vida”, enfatizou Laís. 

A Diretora da Escola Municipal José
Silva, Joana D´arc Rocha de Almeida, res-
saltou a importância da competição. “A prá-
tica saudável do esporte é sempre muito boa,
pois ensina o aluno a crescer, assim ele já
está sendo preparado para a vida”, salientou
a diretora. 

Segundo a Professora de Educação Fí-
sica, Maria Rita Soares Moreira, da Escola
Municipal Dolores Martins da Costa, o esporte
faz a interação da comunidade escolar. “O es-
porte ensina o aluno a ganhar e a perder, a con-

viver com as diferenças, a respeitar regras, fa-
zendo com que ele cresça como indivíduo”,
afirmou a professora.  

Para Lucas Estevão Batista Soares, aluno
da Escola Municipal Senhor do Bonfim e
atleta de vôlei, foi muito bom participar dos
jogos escolares. “É a primeira fez que parti-
cipo e ficamos em segundo lugar. Ano que
vem vamos nos esforçar para ficarmos em pri-
meiro”, falou o aluno empolgado. 

A aluna Bianca de Jesus Alves, da Escola
Municipal Carlos Moura Murta Filho e atleta
de handebol expressou a felicidade de ter sido
campeã. “Este ano ficamos em primeiro lugar!
Para a nossa equipe foi uma grande conquista,
pois estamos trabalhando para isso há um bom
tempo”, disse.

Veja fotos do evento:

Confira as escolas campeãs 
Atletismo – Módulo I – 4 x 100 m – Masculino
1º Escola Municipal Sebastião Fernandes 

Atletismo – Módulo I – 4 x 100 m – Feminino 
1º Escola Municipal Sebastião Fernandes  

Atletismo – Módulo I – 100 m rasos – Masculino
1º Escola Municipal Dolores Martins Soares  

Atletismo – Módulo I – 100 m rasos – Feminino
1º Escola Municipal Nazinha Conrado Silva   

Atletismo – Módulo II – 100 m rasos - Feminino
1º Escola Municipal Senhor do Bonfim 

Atletismo – Módulo II – 100 m rasos – Masculino 
1º Escola Municipal Carlos Moura Murta Filho 

Atletismo – Módulo II – Revezamento 4 x 100 m – Feminino
1º Escola Municipal Bárbara Maria Salomão

Atletismo – Módulo II – Revezamento 4 x 100 m – Masculino 
1º Escola Municipal Bárbara Maria Salomão

Xadrez – Módulo I – Masculino
1º Escola Municipal Maria Miguel Issa

Xadrez – Módulo I – Feminino
1º Escola Municipal Maria Miguel Issa

Xadrez – Módulo II – Masculino
1º Escola Municipal José Paulo de Barros 

Xadrez – Módulo II – Feminino 
1º Escola Municipal José Paulo de Barros 

Handebol – Módulo I 
1º Escola Municipal Nazinha Conrado Silva 

Handebol – Módulo II
1º Escola Municipal Carlos Moura Murta Filho   

Futsal – Módulo I
1º Escola Municipal Sebastião Fernandes   

Futsal – Módulo II
1º Escola Municipal Bárbara Maria Salomão    

Voleibol – Módulo II – Masculino 
1º Escola Municipal Bárbara Maria Salomão    

Voleibol – Módulo II - Masculino
1º Escola Municipal Ordelina Lourdes Costa 

Peteca – Módulo II – Feminino 
1º Escola Municipal Ordelina Lourdes Costa
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No dia 14 de julho
aconteceu mais
um forró da Ca-

saElo. Este ano a escola
homenageou as regiões
brasileiras e seus costu-
mes.

Foi uma festa muito
bonita e colorida, dia de
reunirmos as famílias e de
reencontrarmos com nos-
sos antigos alunos e suas
famílias que todos os anos
prestigiam o evento.

A todos que nos ajuda-
ram: professoras, funcio-
nários, alunos, pais e
amigos nosso muito obri-
gado.

Forró da CasaElo foi sucesso

No último dia 08/07, no Clube dos 50,
ocorreu o 3º Encontro da Família Viana
e Amigos! Uma festa muito animada,

com música boa, chopp gelado, churrasco,
amigos e é claro a família Viana! Esse é o ter-
ceiro encontro realizado pela comissão, que
vem tentando manter a família unida. A festa
reuniu mais de 300 pessoas. Na oportunidade
agradecemos a presença de todos e ... ano que
vem tem mais!

Aconteceu o 30 Encontro
da Família Viana
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Lions Clube de Vespasiano
tem nova presidente

O Lions Clube de Vespa-
siano, entidade que há quarenta
anos presta serviços voluntários
à Comunidade, encerrou o ano
leonístico em ritmo de festas.

No dia 25 de junho, con-
forme antes anunciado aconte-
ceu a reunião de posse da nova
diretoria, 2018-2019,que trans-
correu num clima festivo e de
muito companheirismo.

Assumiu a presidência a
CaL.MarilzaCastro que,num
discurso emocionado agrade-
ceu a todos se comprometendo
a dar o melhor de si para a con-
tinuidade do crescimento e
bom desempenho do clube. A
presidente que entregou o
cargo, Dra. Edite Buéri Nassif,

em sua fala agradeceu a todos
os companheiros que durante o
seu mandato lhe apoiaram e lhe
deram condições de trabalhar
com tranquilidade e alegria.
Desejou a nova diretoria profí-
cuo trabalho se dispondo agora
como primeira vice governa-
dora do Distrito LC4, a conti-
nuar apoiando todas as
iniciativas do clube, apoiando a
nova diretoria.

Já no dia 7 de julho do ano
em curso, foi a vez de aconte-
cer o IX Forró do Lions,
quando num clima de muita
animação, os participantes pu-
deram saborear os tradicionais
quitutes como canjica, quen-
tão, churrasco de salsicha, qui-

bes, caldos e a cervejinha ge-
lada de sempre. Tudo num
clima de muita descontração
lembrando que toda renda au-
ferida é revertida para as ações
sociais promovidas pelo Clube.
A quadrilha e a pescaria fize-
ram a alegria da meninada e
dos pais e avós que ao verem
as crianças felizes ficavam fe-
lizes também.

Na pessoa da nova presi-
dente, Marilza, os parabéns a
todos que se esforçaram e cola-
boraram para que o IX Forró
transcorresse num clima alegre
e de muita descontração. Para-
béns Lions Clube e agora é es-
perar pelo próximo evento.

Abaixo flashes do Forró.

A turma do Alface agradece
Em 24 de junho foi realizada no Estádio do

Alface uma confraternização, com fim específico
de ajudar o amigo Ronilson, que passa por pro-
blemas de saúde. Nossos agradecimentos a todos
que contribuíram com esta iniciativa. A banda

que lá tocou, para ajudar, sem nada cobrar. Aos
diversos anônimos, que lá estiveram e continuam
até agora. Aos organizadores, ao Juventude pela
excelente colaboração. Até às 15:30 horas, foi ar-
recadado o valor de R$4.100,00. Obrigado.

Ronilson acompanhado de diretores do Alface
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou o sr. Mituo Ishihara da 
Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Sr. Mituo
Tivemos notícias de que o senhor Mituo,

da Loja O Pescador, de Lagoa Santa, se sub-
meteu a uma cirurgia recentemente. Ele
passa bem, no entanto, o médico recomen-
dou repouso por seis meses. São seis meses
sem pescaria. Isso é um castigo. Agora vol-

tar aos rios só em 2019, mas, esperamos que
ele se recupere bem e que possa dar uma pes-
cadinha mesmo sem o médico saber. Vai es-
condido.

Sr. Mituo, desejamos rápida recuperação
e muita saúde. Felicidades.

Clube de Pesca do Nilão
Mais uma vez o Clube de Pesca do

Nilão promoveu bela confraternização entre
os sócios e convidados. O encontro aconte-
ceu nos dias 12 a 15 de julho lá em Para-
catu-MG.

Apesar do tempo frio, os pescadores pe-

garam dourados, matrinchãs, mandis, traíras
e outros peixes.

Mas, o bom mesmo foi a grande confra-
ternização com muito chopp, churrasco, peixes
e outras guloseimas. Boa música e muita ani-
mação. Valeu à pena!!! Ano que vem tem mais.

Amigos de Flauber

Abril de 2019

O Flauber Fonseca acaba de realizar mais
uma boa pescaria no Rio Paraguai. Desta vez
ele levou 33 companheiros. Em Cáceres, pe-
garam o barco Sport Fishing Pantanal e nave-
garam rio abaixo. Foram cinco dias de pesca
no período de 11 a 17 de junho. 

Segundo o Flauber, uma frente fria atrapa-
lhou um pouco a pescaria deste ano mas ainda
assim pegaram bons exemplares.

O destaque ficou para o encontro numa
praia em Morrinhos onde os piloteiros prepa-
raram excelente sashimi para a turma.

Confirmado. O campeonato amador de 2018
tem início no dia 5 de agosto. Vão participar 13
equipes divididas em 2 chaves.

Na chave A vão disputar: Minas, Imperial,
Meninos da Vila, Caieiras, Grêmio, Vila Nova e
Cruzeirinho. Na chave B participam: Paissandú,
Operário, A.A. Alface, Águia Dourada, Santa
Clara e Serra Dourada.

O sistema será a classificação de 8 equipes
que disputam as quartas de finais; depois, as semi
finais e a final.

Daniel Afonso, presidente da Liga Munici-
pal de Desportos, informando que este ano ainda
serão disputados os campeonatos sub 11, 13, 15,

17 e 20 movimentando em torno de mil jovens e
adolescentes da cidade.

Corujão
O presidente da Liga também recebeu co-

municado dos organizadores do Torneio Corujão
informando que a Associação Atlética Alface vai
representar a cidade de Vespasiano no referido
torneio. Uma reunião para tratar da competição
será realizada no dia 20 de julho, às 19 horas, no
Auditório do Tribunal da FMF em Belo Hori-
zonte. O Torneio Corujão é uma promoção da
Rede Globo Minas com o apoio da Federação
Mineira de Futebol.

No período de 30 de julho a 4 de agosto, Ves-
pasiano será representada por alunos-atletas,
queirão participar da Etapa Estadual do JEMG –
Jogos Escolares de Minas Gerais, na cidade de
Uberaba, no Triângulo Mineiro, nas seguintes
modalidades: futsal masculino, xadrez, atletismo,
judô e tênis de mesa.  

A etapa regional do JEMG aconteceu em
Arcos, Região Centro-Oeste do estado, de 25 a 30
de junho. As escolas que representaram Vespasiano
foram: Escola Estadual Professor Guilherme Hal-
lais França, nas modalidades futsal feminino (mó-
dulos I e II), xadrez masculino e vôlei de praia
feminino; Escola Estadual Padre José Senabre, na
modalidade futsal masculino; Colégio Tiradentes
da PMMG, na modalidade xadrez masculino e Es-
cola Estadual Francisco Viana, no vôlei de praia
masculino.

A equipe de futsal masculino - módulo II, da Es-
cola Estadual Padre José Senabre foi campeã do
JEMG, da etapa Microrregional, realizada em Vespa-
siano e da etapa Regional, realizada em Arcos, e vem
fazendo história, pois é a primeira vez que um esporte
coletivo da cidade foi tão longe na competição.

Para o Coordenador de Programa de Espor-
tes da Secretaria de Juventude e Esportes de Ves-
pasiano, Hailton de Jesus Azevedo, que
acompanha os alunos-atletas de esportes coletivos
em todas as fases da competição, os resultados
conquistados neste ano foram os melhores.
“Desde 2009, na primeira edição do JEMG, Ves-
pasiano participa do torneio, mas este ano foi a

primeira vez que uma equipe é classificada para a
etapa estadual”, disse ele. 

O coordenador destacou ainda que, “com o in-
centivo e investimento da Prefeitura nas áreas es-
portivasa evolução dos alunos-atletas nas
competições tem sido uma realidade. A participação
no JEMG, além de mostrar o talento esportivo dos
jovens, abre novos horizontes para que o estudante
possa ter outras possibilidades em um futuro de tra-
balho e aprendizado”. 

Também estão classificados para a próxima
etapa, o xadrez masculino - módulo I - com os alu-
nos, Ricardo Augusto P. Bernardo, da Escola Pro-
fessor Guilherme Hallais França, que ficou em 4º
lugar e no módulo II o aluno João Pedro Alves, do
Colégio Tiradentes, que conquistou o 1º lugar. Tam-
bém vão disputar a próxima fase,o atletismo com o
aluno-atleta Antony Pereira Pacheco, nos 1.500me-
tros pela Escola Estadual Machado de Assis;
Suyane Gomes Nogueira, nos 3 mil metros e Val-
dinei Pacheco Pereira Junior, nos 800 metros,
ambos da Escola Estadual Professor Guilherme
Hallais França.Na modalidade tênis de mesa os alu-
nos Rhuan Aleph Silva Carvalho e Igor Luiz Rosa,
também da Escola Estadual Professor Guilherme
Hallais França, vão estar participando do torneio. 

Na fase estadual, os alunos do judô também
entram na competição. Os atletas do Projeto Avança
Judô de Vespasiano vão representar a cidade com
22 inscritos nos módulos I e II. Em 2017, o Projeto
conquistou 7 medalhasno JEMG pelo município,
sendo 3 medalhas de prata e 4 de bronze.

E o Flauber não para. Já
programou uma pescaria para o
período de 06 a 13 de abril de
2019. Vão sair no Sport Fis-
hing Pantanal e terão um dia a
mais de pesca. Serão seis dias.
Vão embarcar em Porto Cer-
cado pescando nos rios Cuiabá,
Piquiri, São Lourenço e Para-
guai desembarcando em Cáce-
res/MT. Será uma boa!!!

O Alvarez,
da Grande
Minas
Equipamentos,
foi o campeão
pegando este
belo pintado
de 20 quilos

Campeonato amador começa
no dia 5 de agosto

Vespasiano avança no JEMG
e vai para Etapa Estadual

Durante a pesca, a turma sempre une os barcos para um papo,
a cervejinha gelada e tira gostos


