EM NOTÍCIAS
ANO XXXVIII

- Nº 353

Janeiro 2017

38

Anos
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Ilce Rocha toma posse como a
primeira prefeita de Vespasiano
Com a casa cheia, Ilce Rocha tomou posse para o mandato de 2017/2020. Eleitores acreditam que a visão da
mulher e a mudança vão trazer grandes benefícios para o município. Prefeita foi eleita com mais de 29 mil votos.
O Cine Teatro Capucho ficou pequeno para abrigar as centenas de pessoas que foram abraçar e aplaudir a primeira mulher
a ocupar a cadeira do executivo
de Vespasiano. Ilce Rocha e Bete
Viana foram ovacionadas pelo
público e aplaudidas de pé ao
chegarem ao teatro.
De acordo com o artigo 67
da Lei Orgânica do Município
e do artigo 3º do Regimento
Interno da Câmara Municipal,
o vereador mais votado, Ederaldo Boffo, assumiu a presidência dos trabalhos e convidou para secretariar o vereador
Felipe Caldeira. Em seguida os
vereadores foram chamados,
por ordem alfabética, para
apresentarem o seu diploma,
expedido pela Justiça Eleitoral, a declaração de bens e tomarem assento no Plenário.
Depois de o Hino Nacional
ter sido executado no saxofone
pelo Maestro da Corporação
Musical Nossa Senhora de
Lourdes, Roberto Júnior, o
Presidente Ederaldo Boffo, declarou aberta a Sessão Solene
para a instalação e posse dos
vereadores para a legislatura
2017/2020.
Após eleição e posse da
Mesa Diretora esta deu posse a
Prefeita Ilce Rocha e a Viceprefeita Bete Viana que tam-

Ilce Rocha, prefeita eleita e Bete Viana, vice-prefeita eleita de Vespasiano assinaram o termo de posse assumindo
o compromisso de bem administratar a cidade com a atenção voltada para as necessidades da população

Prefeitura de Vespasiano
inaugura Laboratório Municipal

No dia 28 de dezembro último, a Prefeitura de Vespasiano inaugurou o Laboratório
Municipal Maria do Carmo Faria, considerado um dos mais
modernos da região com equipamentos de alta tecnologia e
totalmente automatizado.
“Cuidar da saúde é uma
coisa séria e é por isso que a
Prefeitura Municipal – mesmo
com as peculiares dificuldades
– investiu tanto nessa área. Vespasiano está muito à frente de
muitos municípios e estamos
garantindo à população, uma
saúde de alto nível” disse o Prefeito Carlos Murta.
Prédio moderno totalmente
adequado às normas sanitárias
para a realização de exames de
sangue, fezes e urina. Com sete
boxes de coleta, ampla sala de
espera, recepção, equipamentos de última geração para Hematologia, Bioquímica, Imunologia e Parasitologia iniciará
as suas atividades com potencial de análise de 50 mil exames/mês com ampla condição
de crescimento.

O Laboratório leva o nome
de Maria do Carmo Faria
Maria do Carmo Faria, conhecida desde nova como Nêga
ou Dona Nêga, filha de Virginio Rodrigues de Oliveira e
Ambrosina Faria, nasceu no
distrito de Santo Antônio de
Rio Acima hoje cidade de Rio
Acima no dia 02 de agosto de
1919. Viveu o início de sua
vida na cidade, onde concluiu o
ensino fundamental.
Após o falecimento de seus
pais, mudou-se para Belo Horizonte, sendo acolhida pela Tia
Raimunda onde trabalhou, dentre outras profissões, como comerciária.
Foi em Belo Horizonte que
conheceu o grande amor da sua
vida, seu primo Waldemar Faria, com quem veio a casar no
dia 20 de setembro de 1938.
Mãe zelosa de uma família numerosa, o casal teve no total 10
(dez) filhos, sendo eles: Waldemar Faria Filho, Waldomiro
Faria, Wilma Faria, Antônio
Faria, Luciano Faria, Maria Luzia Faria, Sebastião Faria, Se-

bastião Eustáquio Faria, Antônio Virginio Faria e Marcos Vinicius Faria, dos quais 04 (quatro) faleceram antes de
completarem 2 (dois) anos de
idade.
Ficou conhecida por todos
os moradores de Vespasiano
por ser a única responsável por
ministrar injeções, principal
forma de tratamento da época.
Não media esforços para se
deslocar por todo o Município
de Vespasiano para cumprir
suas obrigações. Foi temida por
todas as crianças da cidade, em
função de sempre ser chamada
para aplicar injeções de medicamentos. Até hoje os Vespasianenses mais antigos relembram os temores quando a
Dona Nega chegava nas residências com seu estojo prateado de injeções.
No ano de 1995 foi diagnosticada com um câncer, osteoporose, vindo a falecer no
dia 11 de outubro de 1997.
Atualmente 06 (seis) filhos permanecem vivos e há um total
de 12 (doze) netos e 4 (quatro)
bisnetos.

Boi da Manta
se prepara para
alegrar as ruas
do Centro
da cidade
A tradicional festa do Boi
da Manta está chegando para
animar os vespasianenses. O
evento, que teve origem na cidade, mais precisamente na
Fazenda Barreiro, promete
um desfile alegre, colorido e
envolvente, com os tradicionais bonecões, os bois e as
marmotas.
A festa pré-carnavalesca
vai acontecer nos dias 16, 18,
21 e 23 de fevereiro e a concentração para o desfile do Boi
da Manta vai partir do estacionamento da Prefeitura e seguir
para o Quarteirão Fechado da
Praça JK, percorrendo a tradicional Rua Dr. Ary Teixeira,
todos os dias a partir das 20
horas. O Boizinho, que também já virou tradição para as
crianças, vai ter concentração
no Palácio das Artes, a partir
das 18 horas.
O evento vai contar com
toda a infraestrutura para que
os foliões se divirtam com segurança, tranquilidade e
muita diversão. Todos os dias
vão ter shows antes de depois
do desfile.

Blocos
Para este ano foram cadastrados cinco blocos (Piquinzada, Vai Lá e Arrasa, Debaixo
da Saia, Turma do Balcão e Os
Cachaça) que também vão desfilar junto com o Boi da Manta.

bém apresentaram seus diplomas expedidos pela Justiça
Eleitoral e a declaração de
bens, conforme determina o
art. 111, parágrafo 1º da Lei
Orgânica do Município de Vespasiano. Em seguida elas ocuparam seus lugares à Mesa e fizeram o juramento.
Em seu discurso de posse,
Ilce Rocha ressaltou o compromisso com o povo vespasianense. “A politica está no
meu sangue. Meu pai foi vereador por três mandatos. Já fui
vereadora, Vice-prefeita, e
agora Prefeita da nossa querida
Vespasiano. As portas do meu
gabinete vão estar sempre abertas para todos. Vamos realizar
uma gestão com respeito, carinho e, acima de tudo, humanizada”, afirmou Ilce. Por último
a Prefeita agradeceu. “Agradeço à Deus por me permitir
realizar esse sonho. À minha
família por estar comigo e me
apoiar em tudo incondicionalmente. E, por fim, agradeço ao
povo de Vespasiano que apostou em mim, nas minhas propostas e no novo”, finalizou.
Para encerrar essa sessão
solene, foi lida a ata de posse e
assinada pelos vereadores,
Vice-prefeita e Prefeita.
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Marta Mansur assume a presidência da Câmara Municipal

Marta Mansur
Nascida e criada em
Vespasiano, Marta Mansur
tem a política no sangue. Seu
p a i , J o s é M a n s u r, f o i
vereador de Vespasiano por
dois mandatos, na época em
que ser vereador era por
amor a cidade, pois os
mesmos não recebiam
salário.
Formada em Pedagogia,
com especialização em
supervisão e inspeção
escolar, pós graduada em
Matérias Pedagógicas,
formada em Serviço Social
e cursando Direito, Marta
Mansur é funcionária pública
estadual desde 1979.
Inaugurou e foi diretora da
Escola Estadual José Gabriel
de Oliveira por quase 10
anos, passando por três como
diretora.

A presidente Marta Mansur, a prefeita Ilce Rocha, a vice-prefeita, Bete Viana e os vereadores do município
Em 2001 foi convidada a
assumir a Secretaria de
Desenvolvimento Social na
gestão do então Prefeito
Carlos Murta, onde per maneceu até 2003. Trabalhou
muito para Vespasiano,
desenvolveu projetos e
muitas campanhas na área da
assistência social. “Conseguimos atingir a todos, de
crianças aos idosos, com
programas e projetos
desenvolvidos pela Assis tência Social em todo
município”, ressaltou Marta.
Seu trabalho na Assis tência Social rendeu bons
frutos. Em 2004, Marta foi
eleita vereadora, sendo a
mulher mais bem votada da
história de Vespasiano. Na
Câmara Municipal continuou
lutando por uma cidade cada

vez melhor e com qualidade
de vida. Defendeu projetos
para melhorar a cidade e
trabalhou em prol dos
vespasianenses.
Em 2009 foi convidada
novamente pelo então
Prefeito Carlos Murta a
assumir a Secretaria de
Desenvolvimento Social.
Nela permaneceu até 2016,
onde concorreu ao pleito para
vereadora.
Novamente foi a mulher
mais votada nas eleições de
2016, sendo a terceira
candidata com maior número
de votos. Na solenidade de
posse foi eleita por nove
votos a oito, Presidente da
Câmara Municipal de
Vespasiano, onde vai dirigir
o Poder Legislativo nos
próximos dois anos.

MEIO

AMBIENTE
EM NOTÍCIAS
Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Mudança climática já afeta 82% da vida na Terra.
Meio Ambiente não é para amadores . É urgente.
Espécies sofrem alterações físicas e fisiológicas, como tamanho do corpo
Mesmo com aumento da
temperatura de apenas 1 grau
Celsius em relação aos níveis
da era pré-industrial, a maioria
dos seres vivos da Terra já está
sendo de alguma forma afetada
pelas mudanças climáticas.
Pesquisadores americanos
constataram que 82% de processos ecológicos fundamentais, incluindo a diversidade genética e modelos migratórios,
já sofreram mudanças devido
ao aquecimento global. Esses
efeitos são sentidos em ambientes aquáticos e terrestres.
Grande parte das espécies
está passando por um processo
de evolução para se adaptarem
a temperaturas extremas e às
mudanças climáticas. "Esse
processo abrange mudanças
genéticas individuais, alterando características físicas e
fisiológicas de espécies, como
tamanho do corpo, e movendo
espécies para regiões inteiramente novas", explica o professor da Universidade da Flórida, Brett Scheffers, um dos
autores do estudo, ainda neste

EXPEDIENTE

Durante a sessão solene de
instalação da Câmara Municipal para a atual legislatura foi
realizada uma votação, nominal e aberta, para eleger a Presidência da Câmara de Vereadores. Duas chapas foram
apresentadas e concorreram à
votação. A chapa 1 foi composta pelos vereadores Dorivaldo, Luciene Fonseca,
Thiago Bastos, e a chapa 2
formada por Marta Mansur, Josué e Philipe Fonseca. Por
nove votos a oito a Chapa 2
foi eleita para compor Mesa
Diretora da Câmara Municipal
para o ano de 2017. Em seguida, o presidente em exercício deu posse a Mesa Diretora
eleita presidida pela vereadora
Marta Mansur que antes de
continuar os trabalhos agradeceu a confiança dos demais vereadores. “Agradeço os meus
colegas pela confiança em
mim depositada e me comprometo a realizar uma gestão
transparente e voltada para
uma melhor qualidade de vida
do povo vespasianense”, ressaltou ela.

sentido provocando o
deslocamento de animais e insetos que
invadem cidades e
lavouras causando
prejuízo, proliferação de vetores , o próprio desmatamento
desordenado e poluição urbana, nível de
impermeabilização e
concentração de calor
provocados pela aglomerações
urbanas tratam de colaborar
para o agravamento do quadro
ambiental local e global diz
Breno Diniz Geografo Ambiental .
Os pesquisadores analisaram 94 processos ecológicos e
alertaram que, quanto maior as
mudanças nos ecossistemas,
menos provável será sua capacidade de defesa contra efeitos
severos das mudanças do
clima.
Por exemplo, florestas
doentes não conseguirão absorver grandes quantidades de
carbono. O aumento de temperatura dos oceanos também ele-
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vará a temperatura global e o
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Watson, da Universidade de
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 LAGOA SANTA

Estado coloca Lagoa Santa como prioridade em relação
ao recebimento de vacina contra a Febre Amarela
or intermédio do
Deputado Estadual
Fred Costa, aconteceu
na manhã de segunda-feira,
30, na Cidade Administrativa, uma reunião entre
o Secretário Municipal de
Saúde, Gilson Urbano e o
Sub-secretário de Estado de
Vigilância e Proteção à
Saúde, Dr. Rodrigo Fabiano
do Carmo Said.
O Deputado Fred Costa
e o Secretário Gilson Urbano
levaram ao conhecimento do
Subsecretário a reivindicação
da cidade que está nas
proximidades do Aeroporto
Internacional e atrai turistas
de várias regiões do país e
que consta na lista,
juntamente com Belo
Horizonte e Ribeirão das
Neves, de cidades com
rumores de epizootia – morte
de macacos.
Na oportunidade também
foi apresentado o plano de
ação criado pela Secretaria
Municipal de Saúde para
combater a febre amarela que
conta com a recomposição

P

O Deputado Estadual Fred Costa e o Secretário Municipal de Saúde Gilson Urbano reuniram-se como Sub-secretário
de Estado de Vigilância e Proteção à Saúde, Dr. Rodrigo Fabiano Said
imediata do quadro de
agentes de saúde e agentes
combate a endemias, a
imunização da população
alvo, campanha informativa
sobre vacina e combate à

febre, além da criação do
plantão de endemias aos
finais de semana.
De acordo com a
Secretaria de Estado, pelos
dados obtidos não há

Rogério Avelar toma posse como presidente
do Consórcio Intermunicipal de Saúde

recomendação para a
intensificação de imunização
na cidade, porém, atendendo
ao pedido do Deputado e do
Secretário Municipal, Lagoa
Santa foi colocada como

prioritária na Região
Metropolitana para o
recebimento da vacina contra
a febre amarela.
Além da prioridade na
RMBH, o Estado, conforme

seu plano de combate a
doença, poderá aumentar
gradativamente o número de
doses da vacina destinada ao
município que poderá chegar
até 2.000 doses.

Secretário Breno Salomão cria programa
Agenda Aberta para atendimento à população
om uma visita à
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
um pedido para melhoria da
estrutura da sua escola, o
jovem Wagno, de oito anos de
idade, morador do bairro Vale
dos Sonhos e estudante da
Escola Municipal Dona Maria
Augusta, no Morro do
Cruzeiro, motivou o Viceprefeito e Secretário de
Desenvolvimento Urbano,
Breno Salomão, a deixar um
dia da semana, mais pre cisamente às quintas-feiras,
para atender exclusivamente
às reivindicações dos moradores da cidade.
Segundo Breno, foi através
da visita deste jovem aluno
que surgiu a ideia e o conceito
do programa que vai se
chamar Agenda Aberta e
começa já na próxima semana.
"São reclamações, elogios e
solicitações de serviços
diversos que o morador de
Lagoa Santa poderá fazer
diretamente ao Secretário,
conversando pessoalmente,
expondo e trazendo as
necessidades da sua rua, bairro
e região", explica o Viceprefeito e também Secretário
de Desenvolvimento Urbano.
“Continuarei com a rotina
normal de trabalho e reuniões

C

prefeito de Lagoa
Santa, Rogério Avelar, foi eleito e tomou
posse na manhã de quintafeira, 12, como presidente do
Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Região do Calcário
(CISREC) formado por 11
cidades da Região Metropolitana e responsável pela prestação de serviços na área da
saúde como exames de baixa
e alta complexidade e consultas de clínicas especializadas.
Os moradores das cidades
que participam deste Consórcio terão acesso uma série de
exames e consultas clínicas
como psiquiatria, oftalmologia adulta e infantil, dermatologia, ortopedia, pediatria,
pneumologia, neurologia,
urologia e também podem
contar com a realização de
exames como de Próstata,
Mamografia Digital, Raio X

O

de Esôfago, Estomagado e
Duodeno, Ecocardiografia,
variados procedimentos de
diagnóstico por tomografia
computadorizada, ressonância magnética, radiologia e ultrasonografia, dentre muitos
outros procedimentos de alta
e baixa complexidade.
Durante a assembleia geral do Consórcio, também foram criadas duas Câmaras
Técnicas e o secretário de
Saúde e Bem Estar Social de
Lagoa Santa, Gilson Urbano,
foi eleito para assumir a direção da recém criada Câmara
de Farmacoterapia do Consórcio.
O prefeito de Lagoa Santa
e presidente do CISREC, Rogério Avelar, ressaltou a importância dos investimentos
na área da Saúde dos municípios e defendeu o fortalecimento e união das cidades

em prol da melhoria dos serviços oferecidos à população
. "É de fundamental importância trabalhar para trazer
para a população a melhoria
dos serviços na área da
saúde, investindo na ampliação de tratamentos, exames e
consultas especializadas", finalizou.
Diretoria do Conselho
de Prefeitos do CISREC
para a Gestão 2017
Rogério César de Matos
Avelar – Presidente - Lagoa
Santa
Celso Antônio da Silva Vice-Presidente - Confins
Antônio Divino de Souza
- Tesoureiro - Matozinhos
Diego Álvaro dos Santos
Silva - 1º Secretário - São
José da Lapa
Cristiano Elias dos Reis
Costa - 2º Secretário - Pedro
Leopoldo

durante a semana como já vem
acontecendo.
Recebo
empresas,
entidades,
associações, moradores e
parlamentares. Porém, a partir
da próxima semana, todas as
quintas-feiras, minha sala
estará aberta para atender
exclusivamente os moradores
e, enquanto estiver um
morador para ser atendido,
estarei aqui. Terei hora para
chegar ao trabalho, não para
sair”, enfatizou.
De acordo com Breno
Salomão com o Agenda Aberta
ficará mais fácil identificar e
resolver os problemas pontuais

da cidade uma vez que de um
lado estará o morador que
precisa dos serviços e do outro,
quem tem que trabalhar para
oferecer a este cidadão a
solução dos seus problemas.
O atendimento será realizado
por ordem de chegada,
respeitando os casos de
prioridade.
AGENDA ABERTA
Toda quinta -feira
Horário: a partir das 9h.
Local: Secretaria de
Desenvolvimento Urbano
Rua Barão do Rio Branco,
44 - 2º andar. - 3688-1369
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Paróquia Nossa Senhora de Lourdes comemora o Dia da Padroeira
O dia 11 de fevereiro é consagrado a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do município de Vespasiano.
Para comemorar a data, com muita fé, a Paróquia elaborou uma extensa programação. Serão doze dias de eventos com novena,
reza do terço, missas, leilões, almoço e muito mais. Todos os dias após as missas haverá barraquinhas no Pátio de Eventos,
shows com cantores e bandas da cidade.
Veja a Programação:
DIA 1º/02 - QUARTA-FEIRA ABERTURA DAS FESTIVIDADES
18:00- Reza do Ângelus e terço na gruta
18:30 – Leitura Orante Mariana
19:00- Missa na intenção de todos os festeiros e festeiras de 2017- Memória especial dos festeiros falecidos
Comunidade Convidada e coral: São Judas
Tadeu
DIA 02/02 - QUINTA –FEIRA
1º DIA DA NOVENA
18:00: Reza do Ângelus e terço na gruta
18:40: Reza da Novena
19:00: Missa
Bênção das velas
Comunidade Convidada e coral: Nossa
Senhora do Amparo
Pastoral Responsável pela rifa e ofertório:
Movimento da Mãe Rainha

DIA 03/02 - SEXTA-FEIRA
2º DIA DA NOVENA
18:00: Reza do Ângelus e terço na gruta
18:40: Reza da Novena
19:00: Missa
Após a missa- Bênção das gargantas
Comunidade Convidada e coral: . São Francisco de Assis
Pastoral Responsável pela rifa e ofertório :
Apostolado da Oração
DIA 04/02 - SÁBADO
3º DIA DA NOVENA
18:00: Reza do Ângelus e terço na gruta
18:40: Reza da Novena
19:00: Missa
Comunidade Convidada e coral: Santa Bárbara e Santa Luzia
Pastoral Responsável pela rifa e ofertório:
Pastoral Familiar

Agência do Sicoob é
inaugurada em Vespasiano

DIA 05/02 - DOMINGO
4º DIA DA NOVENA
Pela manhã: Missas normalmente na Matriz 7:30 e 9:00
De 12:00 às 15:00: Tradicional almoço da
Padroeira no lote de eventos.
13:00: Saída da Cavalgada do Parque de
Exposições e bênçãos dos cavaleiros na
chegada à Praça da Matriz
15:00 - Grande Leilão de Gado e diversos
na Praça da Matriz
18:00: Reza do Ângelus e terço na gruta
18:40: Reza da Novena
19:00: Missa
Comunidade Convidada e coral :
São Vicente de Paulo
Pastoral Responsável pela rifa e ofertório:
Pastoral da Juventude e Crisma
19:00: Missas também: Com. São Francisco de Assis(Caieiras) e Com. S. João Batista (Célvia) ; Com.N. Sra. do Amparo
(Imperial) Excepcionalmente NÃO HAVERÁ
MISSA em São Judas Tadeu
DIA 06/02 - SEGUNDA- FEIRA
5º DIA DA NOVENA
18:00: Reza do Ângelus e terço na gruta
18:40: Reza da Novena
19:00: Missa
Comunidade Convidada e coral: São João
Batista
Pastoral responsável pela rifa e ofertório:
Movimento do Terço dos Homens

Venha conhecer o Sicoob e Associe-se !
Abra já sua conta !
Av. Rossana Murta, nº 121, B. Santa Clara - (31) 3622-6659
Próximo à Rodovia MG 10– Vespasiano – MG

06:00: Alvorada
08:00: Adoração ao Santíssimo Sacramento
09:00: Missa especial para as crianças –
Abertura do Ano Catequético
10:30: Missa especial para os enfermos:
Resp.: Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, Vicentinos
Pastoral convidada e responsável pela
missa das crianças: Catequese Paroquial pré e 1ª Eucaristia
15:00: Consagração Especial à Nossa Senhora de Lourdes.
16:00: Carreata saindo da Praça da Matriz
18:00: Concentração na Matriz AntigaReza do Terço e ofício de Nossa Senhora e
Procissão
19:00 - Missa solene na Matriz (concelebrada)
Comunidade responsável e Coral : N. Sra
de Lourdes (Matriz)
Pastorais Convidadas: Todas as pastorais e
movimentos paroquiais

DIA 08/02 - QUARTA-FEIRA
7º DIA DA NOVENA
18:00: Reza do Ângelus e terço na gruta
18:40: Reza da novena
19:00:Missa
Comunidade Convidada e coral: Sant’Ana
Pastoral Responsável pela rifa e ofertório:
Ministros E. da Comunhão Eucarística

DIA 12/02 - DOMINGO
Pela manhã: Missas normalmente na Matriz 7:30 e 9:00
Após as missas: funcionamento do bazar
de novos e usados no Lote de Eventos
10:30- Missa em S. Vicente- Angicos
12:00 às 14:00 – Cantina SOMENTE com
marmitex (Tropeiro , arroz temperado, coxa
e sobrecoxa de frango)
18:00: Reza do Ângelus e terço na gruta
18:30- Leitura Orante
19:00: Missa
Convidados: Patrocinadores, Movimentos
Paroquiais, Corporação Musical, Prefeita
Municipal e Secretarias Municipais Colaboradoras, Transvesp, Polícia Militar, Festeiros
e Festeiras em geral.
Após a missa: Show com músicas católicas
19:00: Missas também: Com. São Francisco de Assis(Caieiras) e Com. S. João Batista (Célvia) ; Com.Sta Bárbara e Santa
Luzia e Comunidade São Judas Tadeu ( a
confirmar)

DIA 09/02 - QUINTA- FEIRA
8º DIA DA NOVENA
18:00: Reza do Ângelus e terço na gruta
18:40: Reza da novena
19:00: Missa
Capela Devocional Convidada e coral: Capela Nossa Senhora Aparecida
Pastoral responsável pelo ofertório e rifa:
Pastoral Litúrgica

AGRADECIMENTOS:
Aos paroquianos e festeiros de 2017 que
trabalham de coração para o êxito da
Festa.
E ainda:
Prefeita Ilce Rocha, Secretarias em geral e
seus(suas) secretários (as), Transvesp, Polícia Militar, Comércio e empresas em geral.,
Visitantes e colaboradores em geral.

DIA 10/02- SEXTA- FEIRA
9º DIA DA NOVENA
18:00: Reza do Ângelus e terço na gruta
18:40: Reza da Novena
19:00: Missa
Capela Devocional Convidada e coral: Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Pastoral Responsável pela rifa ofertório :
Círculos Bíblicos
Atendimento de confissões individuais: de
17:00 às 20:00h ( 03 padres)

Todos os dias após as missas haverá barraquinhas no Pátio de Eventos. Shows com
cantores e bandas locais. Você e sua família são nossos convidados especiais. Participem!

DIA 07/02 - TERÇA-FEIRA
6º DIA DA NOVENA
18:00: Reza do Ângelus e terço na gruta
18:40: Reza da Novena
19:00: Missa
Capela Devocional Convidada e coral: Santuário Santo Isidro
Pastoral Responsável pela rifa e ofertório:
Movimento da RCC (todos os grupos)

A cidade de Vespasiano já conta com uma agência do Sicoob. Uma equipe
altamente capacitada já está no local de prontidão para oferecer produtos e
serviços financeiros adequados a cada necessidade.
A instituição dispõe de linhas de financiamento para realizar empréstimos
com juros e taxas menores para qualquer segmento de Pessoa Física ou Jurídica.
Além disso, possui serviços usuais como conta corrente, cobrança
bancária, débito automático de contas, cartões de crédito e débito, internet
banking (SicoobNet), seguros diversos, autoatendimento, recebimento de
contas, movimentação por cheques, pagamento de aposentados (INSS) e
aplicações financeiras, dentre outros.

DIA 11 DE FEVEREIRO - SÁBADO
CELEBRAÇÃO DA FESTA DA
PADROEIRA SOLENIDADE DE NOSSA
SENHORA DE LOURDES

REALIZAÇÃO:
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes- Conselho Paroquial de Pastoral, Grupo dos
Seis da Matriz e das Comunidades, Pároco
e Festeiros (as) 2017

Edite Buéri Nassif
& Advogados Associados
OAB-MG 50958

Cível - Criminal
Trabalhista - Previdenciário
Rua Paulo Cota, n° 59
Centro – Vespasiano-MG
3621-3660 - 99618-2337
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Paulo Diniz em Sociedade
Hanna Karen
Esta menina que
conhecemos desde
criancinha, pois foi
nossa vizinha no
bairro Jardim Itaú,
conquistando o seu diploma de engenharia
civil pela UNA-BH.
A solenidade de Colação de Grau acontece no dia 13 de
março, às 19 horas,
no Chevrolet Hall,
em Belo Horizonte.
Parabéns à Hanna
Karen pela brilhante
vitória. Nosso abraço
à mamãe Ivone pois
sabemos de sua luta
para levar a formanda
a esta bela conquista.
Felicidades.

Janaina Martins
Formando-se em Direito pela FASEH a nossa
amiga Elisângela Janaina Freitas Martins. No
dia 25 de março, às 21 horas, será celebrado o
Culto Ecumênico na Igreja de São Sebastião, no
Barro Preto, em Belo Horizonte. A Colação de
Grau será no dia seguinte, 24, às 20 horas, no
Cine Teatro Capucho, em Vespasiano. Quem
também está muito feliz com sua conquista é o
seu esposo Adair Martins.
Registra-se que antes da festa da formatura,
acontece as comemorações do aniversário da Janaina em 17 de fevereiro. Duplos cumprimentos.
Felicidades.

Elisângela Fonseca
Esta linda jovem é Elisângela, filha do
casal Fernando (Marilda) Barbosa da
Fonseca. Ela, advogada de conceito em
nossa cidade.

Dona Elza
Dona Elza Pereira Aguiar Viana comple tando seus 89 anos de idade
em 20 de dezembro último. É uma das poucas pessoas que tem a felicidade
de ter 19 netos, 8 bisnetos e uma tataraneta, a linda Iasmin. Parabéns à
dona Elza e familiares.

Dom Otto

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

Nosso entrevistado desta edição para a coluna Artistas da Terra é o cantor Welisson
Alves que sempre está se apresentando nos happy hours do Restaurante Dom Otto.
Ele está contratado para animar a sexta carnavalesca da casa no dia 24/02 e nas
tardes dos dias de carnaval. Em fevereiro, outras atrações do Dom Otto são: dia
03/02: Carlos Timponi e Deth Viana – Voz e Teclado – MPB; dia 10/02: João de Ana
– Voz e Violão – MPB; dia 17/02: Aline Terra – Voz e Violão – Diversos Estilos; dia
24/02: Welisson Alves – Sexta Carnavalesca – Carnaval Dom Otto – Na área externa
(Jardim); dia 26/02 e 27/02: Carnaval Dom Otto de 14:00 às 18:00 hs (Jardim);
Sábados do mês: a definir.

Hospital Vespasiano
A Fundação Vespasianense de Saúde, mantenedora do Hospital Vespasiano, encerrou o ano
de 2016 com 43.980 atendimento o que corresponde a 3.665 atendimentos/mês ou 122 atendimento/dia. Com poucos recursos, graças ao empenho da direção dos funcionários e do corpo
clínico, a entidade vem prestando relevantes serviços à comunidade. Parabéns a todos.
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VN MULHER
Culinária

Pudim de pão a moda antiga
Ingredientes
10 pães francês de 50g cada (tamanho
padrão) (tirar a casca do pão)
1 ½ litro de leite
1 e ½ xícara (chá) de açúcar
250 ml de leite condensado (pode-se colocar mais ½ xícara de açúcar se não
quiser usar o leite condensado)
4 ovos
2 colheres (sopa) de margarina
amolecida
1 colher (sopa) de baunilha
Para a calda
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
Modo de preparo
- Colocar os pães no leite para amolecer,
quando estiverem moles amassar bem
com um garfo (pode usar as mãos).
- Misturar o açúcar, os ovos, a margarina
amolecida e à baunilha.
- Acrescentar esta mistura ao pão amassado e misturar bem.
- Untar uma forma retangular média
(34cm x 25cm x 4cm) com a calda de
açúcar, colocar a mistura e levar para assar em forno quente por mais ou menos
1 hora.
Obs: se quiser pode acrescentar passas
e côco ralado

Elzinha Viana

Saúde - Durmo: mas sinto que não descanso
Insônia provoca dificuldades de
iniciar ou manter o sono e fadiga ao
despertar. O problema pode estar relacionado a dores crônicas, estresse
estilo de vida.
1. Quem sofre mais?
As mulheres, em especial na menopausa, idosos e pessoas das classes
menos favorecidas têm alta incidência da
doença. Para diagnosticá-la, analisa-se a
história do paciente e usa-se o actígrafo, aparelho que capta movimentos e registra os períodos de sono e
vigília por 24 horas. A terapia inclui
mudanças de hábitos, meditação, atividade física e fármacos que levam
ao desaparecimento do sintoma.
2. Álcool, cafeína e nicotina
Estimulantes estão associados à
má qualidade do sono, mas isso depende da sensibilidade de cada um.
Eles podem até ter efeito relaxante,

porém o problema é que, ao despertar, as pessoas podem ter dor de cabeça e mal-estar. Para quem tem insônia a recomendação é não ingerir
café, refrigerante do tipo cola, chocolate ou chá verde nas horas que
antecedem o repouso.
3. Agravada pelos
medicamentos
Remédios podem conter em suas
fórmulas estimulantes que prejudicam o sono: antigripais, analgésicos,
descongestionantes, remédios para
emagrecer, antialérgicos, antidepressivos e medicamentos para pressão alta, ansiedade e esquizofrenia
são alguns deles. O uso crônico de
hipnóticos, para indutores do sono,
pode torná-los sem efeito e causar
insônia.
4. Provocada por fatores
ambientais

Mensagem Há quem pense que a felicidade é privilégio de
poucos
Talvez daqueles que têm belo físico
Dos bem nascidos e ricos
Como nos enganamos nessa vida...
A felicidade não é privilegio de ninguém
É sim, um esforço contínuo para reconhecer o
belo nas pequenas coisas do cotidiano
Quem não se esforça, dificilmente encontra a felicidade
Se você não parar para ver o pôr-do-sol dificilmente irá presenciar sua beleza
E ser tocado por essa dádiva

Ter horários desregulados
para
dormir, praticar atividades
estimulantes
antes de ir deitar, trabalhar
na cama ou
assistir à televisão são maus hábitos
que atrapalham o sono.
Ambientes ruidosos, úmidos,
com temperaturas inadequadas também desregulam o relógio interno e
provocam insônia.
5. Culpa do sedentarismo
Atividade física regular, desde
que praticada em horário apropriado,
nunca no período próximo à hora de
dormir, está associada à boa qualidade do sono. A falta dessa prática
dificulta a identificação do orga-

A felicidade está nos olhos e no coração

Se você não rega as flores do seu jardim como
pode ter a felicidade de vê-las florescer?
Se você decide não sorrir porque está tendo um dia
daqueles, provavelmente não cultivará sorrisos
Felicidade é esforço e escolha
Nós escolhemos como ver a vida
Como lidar com as pessoas
Escolhemos amar ou odiar
Escolhemos perdoar
Somente escolhas generosas, honestas, sinceras e
amorosas nos conduzem a felicidade

É preciso procurá-la em todas as coisas e pessoas
É preciso doar amor, carinho e ajudar ao próximo
É preciso ter fé, fé em nós mesmos, em Deus e nas
pessoas que nos rodeiam
Para tudo isso é preciso esforço e perseverança
Mas vale a pena, a felicidade nunca desistirá de
você
Não desista nunca da felicidade
Seja feliz agora e sempre
E lembre-se a felicidade é contagiante!

A felicidade não cai do céu
Ela não bate a nossa porta

Bolo de maçã de liquidificador
Ingredientes
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar
1 colher de sopa
de fermento em pó
1 colher de sopa de canela em pó
1 pitada de sal
3 ovos
3 maçãs grandes
1 xícara de óleo vegetal
Modo de Preparo:
1. Unte e polvilhe com farinha um tabuleiro médio (23×35), ou uma fôrma de
buraco no meio
2. Em uma tigela grande, peneirar a farinha e o açúcar
3. Juntar os demais ingredientes secos
4. Reservar
5. Descascar as maçãs, reservando as
cascas
6. Picar em cubinhos (reservar)
7. Bater no liquidificador os ovos, o óleo
e as cascas da maçã
8. Juntar essa mistura na tigela com os ingredientes secos e misturar delicadamente
9. Junte as maçãs picadas, misture e
despeje na assadeira
10. Asse por cerca de 40 a 50 minutos
em forno médio
11. Depois de pronto polvilhar açúcar e
canela

Dicas úteis para o Lar
Arroz: Para que fique bem soltinho, basta acrescentar gotinhas de
limão à água do cozimento.
- Cozinhe o arroz sempre com a
panela tampada, assim ele não perde
o sabor nem a consistência.
Mandioca: Para que os pedaços
de mandioca cozinhem por igual,
coloque-os no congelador por 30
minutos antes de levar ao fogo.
Manteiga: Se fizer frituras com

nismo entre dia e noite e pode levar
à obesidade, uma das causas de apneia.
6. Estresse ou depressão
O excesso de preocupação provoca a liberação de corticoide e adrenalina, condição que não deixa o
corpo relaxar e prejudica a qualidade do sono. Já dormir demais ou
de menos é sintoma de depressão, razão de algum desequilíbrio químico
cerebral ou estado de temos característico da doença.

manteiga, acrescente também gotinhas de óleo para que ela não se
queime.
Carnes assadas: No preparo
dessas delicias, coloque rodelas de
tomate e cebola por cima da carne
na assadeira, cubra com papel-alumínio e asse normalmente.
Bolos: Para facilitar o corte de
um bolo que acabou de ficar pronto,
molhe a faca em água fria.
- O bolo de chocolate não fica

ressecado se você misturar ½ maçã
ralada e sem casca à massa.
Café: Sabe aquele sabor de café
fresquinho, moído na hora? É fácil
conseguir trazê-lo para a correria
diária: basta aquecer o pó de café em
uma panela antes de prepará-lo. Fica
perfeito!
- Esfregar pó de café nas mãos
retira o cheiro de peixe. E se batido
com água retira os odores que ficam no liquidificador.

“Autor desconhecido”
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BMB promove teatro gratuito em Vespasiano
m 2016 a Belgo Mineira Bekaert (BMB), com o apoio da
Fundação ArcelorMittal, promoveu uma programação
cultural de qualidade à comunidade de
Vespasiano. Através do projeto Circuito

E

Cultural, viabilizado por meio da Lei
Municipal de Incentivo à Cultura de
Vespasiano, quase duas mil pessoas,
entre adultos e crianças, puderam
acompanhar gratuitamente a apresentações teatrais de qualidade e reper-

cussão nacional. Ao todo foram oito
espetáculos, realizados de agosto a novembro, todo primeiro e terceiro sábado do mês, na Praça de Esportes de
Vespasiano. Mais do que diversão, a
iniciativa movimentou as famílias e

trouxe a magia do teatro para o município. Fique atento(a)! A segunda temporada do projeto já está sendo planejada e a previsão é que ocorra no
segundo semestre de 2017. Reúna a família e os amigos e aproveite!

Confira algumas fotos dos espetáculos realizados.

Caminho para a Sustentabilidade
*Paulo R. Ferreira
Em 1983, a Organização das Nações
Unidas criou a Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento com
o objetivo de instituir uma “agenda global para mudança”. Uma das metas
dessa comissão era propor estratégias
ambientais de longo prazo para obter
um desenvolvimento sustentável da humanidade por volta do ano 200 e para os
anos seguintes. Naquela época, a população mundial era de 4,8 bilhões de pessoas e problemas como acesso à água,
consumo de energia, preservação e conservação de florestas, poluição e geração
de resíduos já estavam causando preocupações em relação ao futuro da espécie humana na terra. Cresceu também o
número de pessoas no globo: atualmente, somos cerca de 7 bilhões de pessoas e deveremos chegar aos 8,9 bilhões
em 2050.
Nesses últimos 22 anos, percebeu-se
um aumento da consciência das populações sobre a importância dos recursos
naturais para a continuação da vida no
planeta. No Brasil, por exemplo, pesquisa realizada em 2002 pelo Ministério
do Meio Ambiente identificou o desmatamento e a poluição das águas e do ar
como os principais problemas ambientais do país; 46% dos brasileiros.
Pesquisados disseram não ser exagerada à preocupação com o meio ambiente; 81% manifestaram que se sentiam mais motivados quando encontrava
informações nos produtos de que haviam sido fabricados de maneira ambiental correta e 38% concordaram com
o caráter prioritário do meio ambiente,
que isso implicasse uma limitação na

produção e no abastecimento de energia
no Brasil.
Não podemos mais fazer “vista
grossa” para as questões ambientais,
como se elas não nos afetassem. Sim,
elas estão tão presentes que fazem parte
diariamente das nossas vidas. Falar e
pensar meio ambiente é entender que
tanto a manutenção e a limpeza do aparelho de ar-condicionado de casa ou do
local de trabalho quanto a conservação
de uma bacia hidrográfica são ações
muito importantes para o bem-estar, sejam de um indivíduo, de uma família, de
um grupo de funcionários de uma empresa ou de uma população.
Pensar em desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade pressupõe
ações práticas e teóricas de Educação
Ambiental. Uma politica de desenvolvimento tecnológico, social e econômico
deve ser precedida pela educação ambiental, ou seja, para alcançarmos equilíbrio entre a desejada e inevitável evolução tecnológica do homem e a
conservação e/ou preservação dos recursos naturais precisamos acreditar e
investir em educação ambiental.
“Educar ambientalmente” passa pela
sensibilização a respeito da importância
de ações ligadas à preservação e conservação do meio ambiente e do correto
uso dos recursos naturais que, sem dúvida, refletem no nosso bem-estar e
ainda nos fazem desejar o mesmo estado de satisfação física, mental e moral
para os nossos descendentes. É da terra
que vivemos e tiramos nossos alimentos.
Mantê-la viva e saudável é nossa responsabilidade.
(*) Gerente Garantia da Qualidade /
Gestão Integrada
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Usucapião extrajudicial: a novidade do Novo CPC
Dra. Danielle Barbosa - advogada *
Uma das grandes novidades advindas com o
nosso Novo Código de Processo Civil, sem sombra de dúvidas, está elencada em seu art. 1071, a
denominada: usucapião extrajudicial.
Tal instituto pode ser entendido como um meio
de regularização fundiária, tendo como escopo a
aquisição célere da propriedade. Agora, portanto,
é possível a realização da usucapião através dos
Cartórios e não mais, tão-somente, pelo via judicial.
É certo que no antigo Código de Processo Civil o pedido de usucapião só era possível através
da propositura de uma ação, fato que gerava maior
custo e um longo tempo de espera. Tal inovação
promete agilidade e maior eficiência, já que os procedimentos judiciais, tendo em vista o elevado
número de processos, duravam em torno de 2
(dois) a 4 (quatro) anos. Assim, não será mais necessário ingressar com uma ação judicial e aguardar longos anos para solução do litígio.
Para a configuração deste instituto o requerente deverá comprovar a sua posse mansa e pacífica (sem oposição), boa-fé e função social da
propriedade, bem como o decurso do prazo, o que
varia de acordo com a modalidade de usucapião
que será realizada. Verificada a existência destes
requisitos, poderão ser iniciados os procedimentos.
Vale ressaltar que o texto da lei processual
exige posterior regulamentação, não tendo, portanto, aplicação por si só. Cada Estado, na medida
de suas demandas e possibilidades, tem regulamentado o tema. Em Minas Gerais, por exemplo,
a questão foi abordada através do Provimento nº
325/2017, da Corregedoria-Geral da Justiça de
Minas Gerais.
O art. 1071, do CPC/2015 exige alguns documentos, senão vejamos:
“I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando
o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias; II planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares
de direitos reais e de outros direitos registrados ou
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e
na matrícula dos imóveis confinantes; III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente; IV

- justo título ou quaisquer outros documentos que
demonstrem a origem, a continuidade, a natureza
e o tempo da posse, tais como o pagamento dos
impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel.”
Acredita-se ainda serem necessários outros
documentos, tais como: (i) documentos que qualifique o possuidor e, se for o caso, seu cônjuge ou
companheiro; (ii) a anuência expressa do titular da
propriedade, tendo em vista que, nos termos do art.
216-A, §2º, da Lei de Registros Públicos, o seu silêncio é interpretado como discordância; (iii) procuração concedendo poderes e nomeando advogado para representar o requerente; dentre outros.
Não se pode olvidar ainda que, em que pese à
usucapião ser efetivada pelos Cartórios de Registros de Imóveis, seu nascimento se dá no Cartório
de Notas, pois é necessária, a priori, a realização
da denominada Ata Notarial, já mencionada acima.
Esta ata atestará o tempo de posse do requerente e
seus antecessores, tendo por base cada caso específico e suas circunstâncias.
Assim, feito o pedido de usucapião, este será
encaminhado ao Cartório que determinará a notificação de todos os interessados, tais como confinantes, titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do
imóvel, a Fazenda Pública, bem como determinará
a publicação de editais em veículos de grande circulação. A União, o Estado e o Município, tem o
prazo de 15 (quinze) dias, para se pronunciarem
aduzindo se possuem ou não interesse sobre o
imóvel usucapiendo.
Por fim, apresentada toda documentação e
existindo concordância de todos os notificados, o
Oficial registrará a aquisição do imóvel com as
descrições apresentadas. Em último caso, havendo
recusa em razão do não cumprimento de todos os
requisitos, a via judicial ainda será possível.
Percebe-se, pois, que o Novo Código de Processo inovou, trazendo uma medida mais célere
para aquisição da propriedade.
Se você está com seu imóvel irregular, procure
já um advogado e regularize esta situação de maneira cômoda e prática.

*A autora é advogada com escritório à
Av. Prefeito Sebastião Fernandes, n°
419, sala 26, Vespasiano – MG.

 ARTISTAS DA TERRA

Welisson Alves
um simples hobby e,
para ele, isso seria uma
realidade definitiva.
“Fiquei oito anos completamente afastado da
música, mas decidi retomar em 2012”, conta.
Essa decisão ganhou
proporções maiores do
que Welisson imaginava. Três anos depois,
em 2015, o artista decidiu se dedicar unicamente aos palcos e
abandonar sua carreira
de contador por tempo
indeterminado. “Minha
agenda de shows estava
interferindo muito com
minha rotina de trabalho na Contabilidade e
decidi que a arte era meu caminho”, explica.
Desde então os shows não
pararam. Welisson se orgulha
em dizer que se apresenta praticamente todos os fins de semana, entre a sexta feira e o domingo. Nessa maratona, o
músico conta que algumas apresentações foram bastante especiais, como em posses de autoridades, eventos na Cidade
Administrativa, escolas de várias cidades da região, restaurantes, bares e festas particulares, como aniversários e até
réveillon.
Quanto a recepção do pú-

Acordo com as universidades de Emory e Stanford, dos EUA, já gerou pesquisa
e artigos científicos sobre Hanseníase, Leishmaniose e Esquistossomose
A FASEH - Faculdade de
Saúde e Ecologia Humana, de
Vespasiano (MG), começa
agora uma pesquisa sobre a
Dengue, Chikungunya e Zika
em conjunto com as universidades americanas de Stanford
(California) e Emory (Georgia). Durante cerca de três meses, uma equipe formada por
10 alunos da FASEH e médicos residentes das universidades parceiras vão realizar um
primeiro levantamento do
mapa da infecção dessas doenças, tendo como base o Hospital Odilon Behrens, de Belo
Horizonte, e também hospitais
e centros de saúde de Vespasiano e região.
“Vamos medir a proporção
das infecções em crianças admitidas, origem das mesmas,
prováveis causas de infecção e
outras informações”, explica a
Dra. Desiree LaBeaud, do Departamento de Pediatria e
Doenças Infecciosas da Stanford University, coordenadora
do projeto. “Esse estudo básico pode nos dar a oportunidade de levantar fundos para
realizar uma pesquisa de
campo mais ampla, com investigação sobre possíveis estratégias de prevenção e tratamento”, explica a médica
americana, que já realizou tra-

balhos semelhantes no Kenia
e Granada.
Essa pesquisa conjunta tornou-se possível devido a um
acordo de cooperação assinado
pela FASEH e a Escola de Medicina de Stanford em 2016,
contemplando colaboração entre ambas nas áreas de educação, ensino e pesquisa. Esse
acordo foi conduzido pelo professor de doenças infecciosas
da FASEH, Dr. José Antônio
Ferreira, que é coordenador de
assuntos internacionais da faculdade. Acordo semelhante
foi assinado entre a FASEH e a
Emory University e faz parte
do objetivo de transformar a
escola de medicina de Vespasiano em um centro especializado em infectologia.
A pesquisa envolverá 10
alunos que integram o projeto
de iniciação científica e dos
professores Dr. Carlos Starling
e Dr. Flávio Capanema, da FASEH. O médico pediatra ame-

ricano Michael Maurer, representante de Stanford, e a bióloga e pediatra Shubha Setty,
em nome da Emory University,
também se integram ao projeto. Os resultados serão divulgados posteriormente.
Artigos e apresentações internacionais
A FASEH já possui uma
bem-sucedida
experiência
deste tipo com as duas universidades americanas. Em 2016,
um grupo de pesquisadores
brasileiros e americanos desenvolveram, em Vespasiano e
região, pesquisa com foco em
hanseníase, leishmaniose e esquistossomose. Foi feito um
mapeamento espacial da distribuição dessas doenças, que
apontaram importantes coincidências e correlações entre as
mesmas.
Segundo a Dra. Telma de
Filippis, professora de parasitologia médica da FASEH e integrante do grupo, essa primeira experiência foi bastante
frutífera. “Já temos um primeiro artigo aprovado e que
será publicado na revista científica Memórias, do Instituto
Oswaldo Cruz, e já foram realizadas seis apresentações sobre as conclusões, uma delas
na China”, relata a professora.

LBV promove campanha para melhoria da Educação
Iniciativa beneficiará crianças e adolescentes de famílias de baixa renda

* Pamella Aguiar - jornalista

Apesar de algumas idas e
vindas na música, Welisson Alves hoje pode se orgulhar em
dizer que é um artista totalmente
entregue aos palcos. O músico
de 39 anos, natural de Caetanópolis, é cantor e violonista e se
apresenta em diversos formatos
em Vespasiano e cidades da região, como Lagoa Santa, Sete
Lagoas, Pedro Leopoldo, Matozinhos e Belo Horizonte. Welisson conta que sempre gostou
muito de cantar e que aprendeu
violão sozinho aos sete anos,
observando seu tio. “Já aos
treze, comecei a me apresentar
com algumas bandas de forma
esporádica, e conciliava meu
trabalho como vendedor com os
shows do fim de semana”, diz.
Quando seus pais perceberam que seu ciclo na música ia
ganhando cada vez mais força,
Welisson explica que a reação
imediata deles foi contrária.
“Não foi nada fácil para mim,
porque meus pais não me apoiavam. Para eles, a vida de músico
é incerta e não tem salário fixo”,
afirma. De sua adolescência em
diante, Welisson decidiu praticamente abandonar a música e
iniciou seus estudos em contabilidade, área em que se graduou e trabalhou por um longo
período.
Por muitos anos, os shows e
apresentações não passavam de

FASEH inicia pesquisa sobre Dengue,
Chikungunya e Zika em BH e Vespasiano
junto com universidades americanas

“Educação de Qualidade” é
um dos 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que
compõem a agenda mundial
adotada em 2015, durante reunião de cúpula das Nações Unidas, e que devem ser cumpridas
até 2030. O Brasil avançou no
acesso à Educação, porém há
muito a se fazer ainda. Todos
os esforços devem ser empreendidos para o combate ao
analfabetismo e a redução dos
índices de reprovação e de
abandono escolar.

Pela melhoria da
Educação

blico, Welisson diz que só tem a
agradecer. “Graças a Deus, o
público sempre me recebeu
muito bem e em Vespasiano não
é diferente. Tento sempre tocar
as músicas que me pedem, faço
brincadeiras e faço possível para
tornar o show o melhor para todos”, conta.
Nos shows, o repertório é repleto de música brasileira. “Diversifico meu trabalho com violão e teclado; toco canções que
variam entre MPB, Pop Rock,
Samba, Bossa Nova, Sertanejo
Raiz e Universitário, Forró...
Tem até Bolero, Valsa,
Tango...”, brinca.

A Legião da Boa Vontade
acredita que a educação iluminada por valores éticos, espirituais e ecumênicos transforma
o ser humano para melhor, por
isso, há mais de 67 anos, ela
atua ao lado das populações em
situação de vulnerabilidade social. Por meio de suas escolas,
Centros Comunitários de Assistência Social e campanhas
oferece o apoio necessário às
famílias para que os filhos tenham acesso garantido à Educação.
Uma das iniciativas da
LBV é a campanha Criança
Nota 10 — Proteger a infância
é acreditar no futuro, que terá
sua edição 2017 lançada na primeira semana de janeiro (2/1) e
que consiste em mobilizar a so-

ciedade e os meios de comunicação a fortalecer o protagonismo infantojuvenil, garantindo, assim, a proteção dos
direitos de crianças e adolescentes.
Entre os meses de janeiro e
fevereiro, a campanha entregará kits de material pedagógico a alunos da rede de escolas da Legião da Boa Vontade e
a crianças e adolescentes (6 a
17 anos) que participam de programas socioassistenciais promovidos nos Centros Comunitários da Instituição. Também
recebem as doações os participantes da EJA — Educação de
Jovens e Adultos (São
Paulo/SP); os atendidos pelo
Projeto de Apoio a Ex-alunos
(Curitiba/PR); além de estudantes amparados por organizações parceiras da LBV.
Os recursos obtidos tam-

bém nesta ação solidária contribuirão para a manutenção
das atividades promovidas ao
longo do ano pela LBV, em favor desses públicos, por meio
do oferecimento de alimentação, atividades artísticas, culturais, esportivas, recreativas,
lúdicas, além do acompanhamento social, incentivando-os a
aprender mais e desenvolver
habilidades, longe dos perigos
das ruas ou do isolamento.
Mais de 17 mil kits serão
entregues, além de 30 mil conjuntos de uniformes. A ajuda
serve de motivação para a continuidade dos estudos, além de
representar um importante
apoio aos pais e/ou responsáveis que não têm recursos para
adquirir o material escolar. Os
kits são compostos de acordo
com a faixa etária dos estudantes e contém itens, a exemplo
de: estojo, lápis preto e de cor,
canetas, apontador, borrachas,
tesoura, tubos de cola, tinta
guache, cadernos, mochila, régua, entre outros.

Colabore:
Acesse o site www.lbv.org
ou ligue 0800 055 50 99 e faça
a sua doação. Acompanhe,
siga, curta e compartilhe as
ações da LBV nas redes sociais: Facebook (LBVBrasil),
YouTube (LBVBrasil) e Instagram (LBVBrasil).
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Adalclever Lopes é o presidente
da ALMG para o biênio 2017/2019
D
urante concorrida solenidade realizada no
Plenário da ALMG o
Deputado Adalclever Lopes
foi reconduzido à presidência
da Assembleia de Minas.
Conduzir os trabalhos durante as sessões plenárias e
coordenar as atividades parlamentares. Estes são alguns dos
atributos da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais. Nesta quartafeira os deputados eleitos para
composição da Mesa durante
o biênio 2017/2019 foram empossados em cerimônia realizada no plenário da ALMG
após a instalação do 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.
O presidente da instituição, deputado Adalclever Lopes (PMDB), que ocupa o
cargo desde 2015, foi reeleito.
Conhecido por ser conciliador
e bom articulador político, o
parlamentar recebeu, junto à
chapa, a unanimidade dos vo-

tos para comandar o Parlamento Mineiro. Durante a
posse, Adalclever cumprimentou as autoridades presentes e destacou a importância da harmonia entre os
poderes em Minas Gerais.
Também foram empossados os deputados Lafayette de
Andrada (PSD), como 1°vice-presidente; Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 2°-vicepresidente; Inácio Franco
(PV), 3°-vice-presidente; Rogério Correia (PT), 1°-secretário; Alencar da Silveira Jr.
(PDT), 2°-secretário e, por
fim, Arlen Santiago (PTB),
que ocupará o cargo de 3°-secretário.
O deputado Hely Tarqüínio (PV), ex 1º-vice-presidente foi designado como
novo ouvidor-geral da Assembleia de Minas. A eleição da Mesa foi realizada em
dezembro de 2016, no final
do segundo ano da 18ª Legislatura.

A Mesa Diretora durante a Sessão
Solene de posse da nova direção da
ALMG. No detalhe, o Deputado
Adalclever Lopes, mais uma vez
reconduzido à presidência do
Legislativo Mineiro

9

Lions Clube de Vespasiano
reinicia atividades com
coragem e entusiasmo
O Lions Clube
de Vespasiano reiniciou no último
final de semana,
suas atividades e
trabalho leonístico
com entusiasmo e
determinação!.. De
pronto já aceitou o
convite da Secretaria Municipal de
Cultura para participar das barraquinhas durante os festejos do tradicional “Boi da Manta”.
Estas participações são importantes, pois
com a renda auferida é que o Clube pode arrecadar
recursos destinados à compra de medicamentos,
fraldas geriátricas e cadeiras de rodas para servir os
menos favorecidos.
Também já no inicio do ano leonístico o Clube
estará participando em Ouro Preto-MG da Reunião
Geral Distrital (III RGD) quando será apresentado
o nome da Presidente do Clube Cal. Edite Buéri
Nassif para o cargo de 2ª Vice-governadora do Distrito.
Muitas atividades beneficentes estão previstas e
a aquisição de cadeiras de rodas, enxovais para
bebê, etc, terão atenção especial.
A presidente convida: filie-se ao Lions; doe serviços e veja que o maior beneficiado é quem trabalha desinteressadamente. A presidente convida também a prestar serviços no “Clube de Mães”.

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

10

janeiro - 2017

E M N OT Í C I A S

A. A. Alface elege nova presidência para 2017/2018
Durante Assembleia Geral realizada no dia 29 de janeiro último, a Associação
Atlética Alface elegeu novos dirigentes para o período de 2017/2018. Após

um consenso, apenas uma
chapa concorreu ao pleito.
Foram eleitos: para presidente executivo – Carlos
Augusto Rocha Ferreira;
vice presidente executivo –

Geraldo Procópio. A Assembleia Geral elegeu ainda
Paulo Roberto Maciel Ferreira para ocupar o cargo de
presidente do Conselho Deliberativo e José da Paixão

para o cargo de vice presidente do CD. Nos próximos
dias o presidente estará convidando as pessoas que ocuparão os demais cargos na
diretoria.

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

Rio Pequiri
Uma turma de oito pescadores já acertada para uma boa pescaria em junho no Rio Pequiri, no Pantanal, em Porto Jofre-MT. Alguns pescadores daqui já pescaram por lá. As referências são ótimas. O rio, bastante piscoso, conta com várias espécies. São
pintados, cacharas, barbados, dourados, tucunarés, jaús e vários outros. O pessoal vai de avião até Cuiabá e depois de micro-ônibus
até Porto Jofre. São 100 km de asfalto e depois 170 km de estrada
de terra, a Transpantaneira, onde existem 120 pontes. De Porto Jofre até a Pousada são mais 40 minutos de barco voadeira (6 metros
com motor de 25 HP). Abaixo a Pousada Pequiri, onde a turma do
Pé-de-Pano vai sofrer por 6 dias.

Paulo Roberto Maciel, agora presidente do Conselho
Deliberativo, e seu filho Carlos Augusto (Gutinho), eleito
presidente da A.A.Alface. A sucessão de pai para filho...

O Gutinho e sua esposa Ana Paula (Baiana),
ela agora a primeira dama da A.A.Alface

Rio Purús

A turma
do Juventude
do Alface
prestigiou
a Assembleia
Geral e a
eleição de
Gutinho

Outra turma vai em julho para o Rio Purús, na Amazônia. São
12 pescadores. Seguem de avião até Rio Branco – AC, depois de
ônibus até a cidade de Boca do Acre e descem o Rio Purús durante
6 horas até chegarem nos pesqueiros. Acomodações dentro do
barco. Esperam trazer muitos peixes. Desejamos sucesso.

Atrativo para peixe
Existe atrativo para usar diretamente nas iscas ou para misturar na massinha. O atrativo para jogar diretamente nas iscas tem diversos sabores em vem em frasco de 100 ml, já a essência para misturar na massinha vem em vidros de 50 ml. O Mituo experimentou
diversos atrativos com bom resultado. Na loja “O Pescador de Lagoa Santa” você encontra estes produtos.

Massinha Q – Jão

Liga Municipal promove Copa Integração

É nova no mercado com diversos sabores, experimentei: banana, frutas amarelas, frutas vermelhas, beijinho, todas com bom
resultado, mas as que os atacaram com mais rapidez foram: a de
sangue e de maracujá. A beijinho tem cheiro de leite condensado
como ela estava mais mole soltava fácil do anzol acredito que se
colocarmos farinha de trigo para dar mais consistência ela dará melhores resultados.

Pesque e Pague ou Solte
Liga de Vespasiano está
organizando a Copa Integração 2017, que terá
a participação dos clubes das
cidades de Vespasiano, Lagoa
Santa, Ribeirão das Neves, São
José da Lapa, Confins, Pedro
Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Morais.
O presidente Daniel Afonso
está fazendo os contatos com
os representantes de cada cidade para marcar uma reunião
quando vão aprovar o regulamento e acertarem outros detalhes. Em seguida será elabo-

A

rada a tabela de jogos definindo
as datas das partidas.
Clubes irregulares ficarão de
fora das competições de 2017
A diretoria da Liga Municipal de Desportos há tempos
vem cobrando das equipes esportivas filiadas a atualização
da documentação. De acordo
com o novo Código Civil, todas
as empresas ou entidades devem alterar os contratos sociais
ou estatutos adaptando-os à
nova norma jurídica. Tal solicitação, infelizmente, por des-

leixo de algumas agremiações
não foi atendida. A Liga Municipal, pelo seu presidente Daniel Afonso, tem se colocado à
disposição para ajudar a regularizar a situação mas, mesmo
assim, algumas equipes não
atenderam ao chamamento.
Em face da negligência de
alguns presidentes de Clubes, a
presidência se viu na obrigação de determinar que as equipes inadimplentes não participarão de qualquer atividade da
Liga Municipal tais como campeonatos infantil, junior, juve-

nil, amador, Copa Corujão ou
Copa Itatiaia. O presidente Daniel Afonso deu prazo aos times até 03 de março para regularizarem a situação.

A programação 2017
A Liga Municipal de Desportos de Vespasiano estará
promovendo no primeiro semestre os campeonatos Sub 11
e Sub 13 – Infantil, Juvenil e
Junior. Também terá a participação no Torneio Corujão, promovido pela Rede Globo.
No segundo semestre serão
realizados os campeonatos das
séries A e B, bem como a participação do representante de
Vespasiano na Copa Itatiaia.

Praticamente não temos os pesques e pagues que obriga trazer
o peixe que vc, pega, a moda é pesque e solte, alguns pesqueiros
dá a opção para compra. O Pesque e Paz- Fazenda do Açude é o
que dá maior opção. O Retiro das Lages, também tem bons peixes
(grndes, pequenos e médios) e tem também uma represa com Matrinchãs (muitas) quem quiser se divertir com ação constante é ir
lá usar molinete ou carretilha com linha 0,30 mm, na ponta coloca
um líder de 30 cm de linha 0,50 mm, sem chumbada e usar salsicha que flutua dividindo em seis pedaços, não precisa travar com
macarrão. Leve em média um quilo para cada pescador. Há outros
bons na região metropolitana da grande BH.

Piracema
A piracema em Minas Gerais vai do período de 01 de novembro ao dia 28 de fevereiro do ano seguinte. Neste período não permitido abater os peixes de origem da bacia, para os outros de origens de outras bacias nacional ou do estrangeiro a cota é 3 quilos
mais um exemplar por pescador. Que deve estar portando a licença
de pesca amadora com prazo de validade em vigor.

