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� MELHORES DO ANO 2016

“A
solidariedade e a

caridade são práti-

cas do amor real”.

Esta é a filosofia do grupo de

percussão, formado por jovens

estrelas especiais da Escola Es-

tadual Ursulina de Andrade

Melo, de Belo Horizonte, que

visitaram, nesta terça feira, dia

13 de dezembro, o Muro da

Gentileza Dona Pequetita, em

Vespasiano; onde se apresenta-

ram e doaram roupas e brin-

quedos para a comunidade lo-

cal. A visita com fundo

pedagógico objetiva reforçar a

importância da gentileza e uma

visão ampla das carências de

outras pessoas, que vão além

da vivência deles. 

Os alunos fazem parte do

grupo de percussão Som &

Arte, que tem como finalidade

tirar o adolescente da crimina-

lidade e promover a sociabili-

zação dos mesmos. Esta ativi-

dade em prática há sete anos

possibilita o desenvolvimento

da autoestima, desinibição e

senso de zelo com seus instru-

mentos. Alguns são pessoas

com necessidades especiais que

alcançaram significativo pro-

gresso com relação à coorde-

nação motora e outras habili-

dades. 

Eles também fazem parte

de uma ONG que trabalha com

as questões raciais, de gêneros

etc. Atualmente vêm sendo re-

quisitados para apresentação na

abertura de eventos na Cidade

Administrativa e em diversos

outros locais cujos eventos são

promovidos pela Secretaria Es-

tadual da Educação. 

A magnífica apresentação

chamou atenção da cidade e

logo, logo a praça ficou tomada

por crianças e adultos que dan-

çaram, se alegraram e ainda,

usufruíram da doação destes ar-

tistas mirins.

Na ocasião, uma das crian-

ças caracterizada de Papai

Noel, Jhones, 14 anos, distri-

buiu balas e mini Bíblias para o

público. Como incentivo aos

integrantes do grupo houve a

“troca de faixas” à aluna Sthe-

fani, 15 anos, que se sobres-

saiu dentro das atividades. Mo-

mento de muita importância e

emoção, principalmente para a

Percussionista Marthinha Al-

ves, que comanda o grupo. Sua

competência e alegria são con-

tagiantes, o que reflete no de-

sempenho dos integrantes.

Creio que ficou uma lição

para o público de que é possí-

vel acolher, aprender, ensinar,

tolerar, ser gentil, compreender

e aceitar o outro de forma ge-

nerosa. Às professoras desta

escola, em especial à Herika

Formaggini, agradecimentos

por oportunizar este espetáculo

ao nosso município. Foi uma

tarde encantadora para todos!

Vanessa Arruda
www.vanessaarruda.com.br

Mestra em Administração, Master Coach,
Jornalista, Pós Graduada em Marketing

Político, Escritora e Poeta.

Grupo Som & Arte faz sucesso na Praça da Gentileza
O Natal na Praça do Muro da Gentileza Dona Pequetita foi antecipado com a visita dos Percussionistas

do Som & Arte, que vieram especialmente de Belo Horizonte para prestigiar e praticar a gentileza. 

U
m evento memorável. Assim os agraciados

definiram a noite de premiação dos Melhores

de 2016. Apesar da crise foi uma festa de con-

fraternização, com a presença maciça da sociedade

vespasianense, onde o espírito de união e a satisfação

de terem sido eleitos como melhores em cada catego-

ria falou mais alto.

O evento Melhores de 2016, promovido pelo Jor-

nal Tribuna das Gerais, completou 20 anos. A festa foi

realizada no salão do Funil Clube no último dia 14 de

dezembro e contou com a presença dos vencedores da

pesquisa de opinião pública, parceiros que apoiaram o

evento e autoridades vespasianenses. 

Mais uma vez a festa foi um sucesso e prevaleceu

o clima de amizade, paz e alegria. “Os Melhores, a

nosso ver, é a verdadeira tradução da expressão ‘de-

ver cumprido’. Afinal é muito gratificante chegar ao

final de mais um ano e mesmo diante de tanta difi-

culdade, poder celebrar mais uma vitória, seja na

vida pessoal ou profissional”, explicou o diretor do

jornal, Aurelio Salles.

Jornal Tribuna das Gerais entrega Troféu aos agraciados e comemora 20 anos do evento

O casal 
promotor do
evento 
Sheila Regina
de Aviz 
Salles e 
Aurelio 
Henrique
Salles

O Rotary 
Club de 
Vespasiano
teve 
reconhecido o
seu trabalho
junto à 
comunidade.
Rotarianos 
fizeram a pose

A Mesa Principal: Anselmo Viana, Ronaldo Arruda, 
Aurelio Salles, Nayara Perdigão e Abel Antônio da Silva

O Jornal 
Vespasiano em
Notícias 
também foi 
homenageado.
Paulo Diniz 
recebeu a 
honraria das
mãos de Abel
Antônio da
Silva
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Pâmela Aguiar - jornalista

De Led Zeppelin a Tim Maia.

Logo já se pode notar que Mauricio

Urutau é um músico que não se

prende a rótulos. Natural de Pedro

Leopoldo, o artista já vem dedi-

cando boa parte de sua vida à mú-

sica, tendo se apresentado em vários

formatos em Vespasiano e outras

cidades de Minas Gerais. Mauricio

diz que tem formatos diferentes

para eventos diferentes. Seu foco

está nas apresentações solo, em voz

e violão. Dependendo do lugar e da

situação, o músico convida alguns

parceiros que complementam suas

apresentações, como percussionis-

tas, um segundo violão e até como

uma banda completa, para eventos

maiores.

Sua história musical começou

cedo, ainda aos 11 anos, quando sua

mãe o matriculou em um curso de

violão. “Não me interessei muito,

porque o professor tocava coisas

muito antigas. Dois anos depois pe-

guei o auge do Rock dos anos 80 e

passei a fazer aulas com outro pro-

fessor e com meus amigos. Foi

quando minha vida musical real-

mente se iniciou”, conta.

E com esses amigos veio a pri-

meira banda, a primeira guitarra –

presenteada pelos pais a custo de

muito sacrifício – e as primeiras

apresentações. Como toda banda de

garagem que se preze, os ensaios

aconteciam em um quartinho nos

fundos. “Era uma bateria, um baixo,

um teclado e uma guitarra. Minha

irmã também cantava. Tocávamos

em bailes e festinhas de amigos”,

lembra Mauricio.

Com o tempo, o

hobby foi ficando mais

sério e começou a se

estruturar. As apresen-

tações deixaram de ser

apenas na região de

Pedro Leopoldo e fo-

ram para outras cida-

des. Mauricio e sua

banda fizeram shows

de abertura para gran-

des grupos como Ba-

rão Vermelho e Capital

Inicial. Mas foi com

outra formação que o

artista diz ter passado

“os melhores anos de

sua vida”. “Com a

banda Outubro Verme-

lho, fui muito feliz.

Éramos muito organi-

zados, viramos uma

família. Tocamos em

todos os eventos gran-

des da cidade e região,

exposições de gado,

festas de empresas,

bailes, carnaval em

clubes... Nosso repertório ia do

Rock ao Axé Music e tínhamos a

agenda muito cheia. Depois de mais

de dez anos com eles, decidi sair e

fazer meu trabalho solo, com voz e

violão”.

Nesse formato, Mauricio vem

se apresentando em muitos lugares

de Vespasiano. Só no Hotel Dom

Otto já são três anos tocando regu-

larmente todas as últimas sextas fei-

ras do mês. “Tenho um carinho

muito especial por todos do hotel e,

claro, pelo público de Vespasiano.

São pessoas que me tratam sempre

como um amigo, e isto é muito im-

portante para mim”, diz orgulhoso. 

Artisticamente, o músico ainda

tem um trabalho autoral que pre-

tende explorar melhor a partir do

meio do ano que vem, produzindo

suas músicas em estúdio. Por en-

quanto, para quem quiser acompa-

nhar o artista, opções não faltam:

16/12 - Circuito das Grutas, em Ma-

tozinhos; 18/12 - Evento Benefi-

cente em Santa Luzia; 23/12 - Es-

peto PL em Pedro Leopoldo; 30/12

- Hotel Dom Otto, em Vespasiano.

� ARTISTAS DA TERRA

Mauricio Urutau

O ano de 2016 passou depressa e não

conseguimos deixar para trás aquela sen-

sação de reflexão que bate à nossa porta

todo final de ano. Peter Senge, famoso

escritor e consultor, afirma que uma em-

presa dos tempos modernos é aquela que

adquire a capacidade de aprender. Neste

sentido é inegável que aprendemos bas-

tante em todos os sentidos e principal-

mente, reafirmamos nossos valores

diante de um cenário complexo na eco-

nomia, na política e consequentemente

nos negócios.

Apesar das dificuldades impostas a

toda a nação por esse cenário não dei-

xamos de buscar o crescimento da em-

presa e o desenvolvimento e crescimento

pessoal e profissional dos nossos cola-

boradores. 

Primeiramente nos sentimos felizes

por poder agradecer aos nossos Clientes,

Funcionários, Fornecedores, a Comuni-

dade que nos acolhe, aos nossos parcei-

ros comerciais e a todas as pessoas que

colaboraram com a MIC Suporte ao

longo do ano.  Sem vocês não teríamos

a força para superar as dificuldades e

aprender, ainda mais. Que possamos co-

lher os frutos bons de todas estas inicia-

tivas em 2017 e dar continuidade, com

motivação redobrada, aos projetos, pla-

nos e sonhos que temos para o futuro. Fi-

zemos muitas coisas boas.

Persistimos ao longo do ano com a

nossa preocupação, sempre e cada vez

mais presente, quanto ao meio ambiente.

Buscamos compartilhar algumas infor-

mações básicas: o planeta Terra precisa

ser cuidado, a legislação precisa ser se-

guida pelas empresas e a segurança do

trabalho não pode ser alvo de negocia-

ção. Segurança do trabalho é ou não.

Não há meio termo. Nossas práticas re-

fletiram isso.  

Melhoramos o ambiente de trabalho

e a qualidade dos processos através de

diversas e pequenas ações na fabrica que

quando somadas se tronaram significa-

tivas. Dentre elas, a climatização da área

de produção que impacta de forma direta

na melhoria da qualidade com a redução

do calor e do particulado atmosférico

dentro da área fabril.

Participação, comunicação e envol-

vimento com nossos fornecedores, fun-

cionários, parceiros comerciais, a co-

munidade no entorno da fábrica e no

município estiveram em foco durante

todo o ano.

Melhor ainda, podermos participar e

agradecer a Deus e a todos que, tal como

estrelas, caminharam conosco e ilumi-

naram o nosso caminho. Nesta época es-

pecial, abrimos nossos corações e agra-

decemos a Deus e Jesus Cristo em

gratidão por tudo que realizamos e na

certeza de que foi pouco e ainda pode-

mos fazer mais e melhor.

Nossos votos de muita saúde, paz e

prosperidade para todos em 2017.

(*) Gerente Garantia da Qualidade /

Gestão Integrada

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 2017
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Achieve promove feira de jogos

A Achieve Languages Ves-

pasiano realizou no último dia

10 a primeira feira de jogos.

Cada turma criou um jogo para

brincar com os alunos, amigos

e familiares no dia do evento.

Os temas foram as matérias

estudadas por eles e o layout li-

vre. Aconteceram jogos de ta-

buleiro, fichas, argolas, adivi-

nhações, twister, dentre outros.

Muitos pais participa-

ram da feira e deram feed-

backs muito legais:

"Durante o jogo percebi a

fluência do meu filho. Ele res-

pondia com tanta naturalidade.

Muito obrigado Achieve."

(Leandro Vitor - Kiko - pai do

aluno Vitor Hugo Arantes, 10

anos)

"Estou muito feliz com o

desenvolvimento do meu filho.

Ela me surpreendeu. Deu pra

ouvi-la falando inglês natural-

mente. Foi tudo perfeito e

muito organizado." (Alessan-

dra Santos - mãe da Thamires

Santos, 5 anos)

“Como já é tradição em

nossa escola, todos os dias no

fim da aula temos joguinhos ou

músicas. Portanto, esses jogos

feitos pelos nossos alunos serão

super bem aproveitados para

que eles aprendam vocabulá-

rios e gramática de forma lú-

dica, brincando” disse Manuela

P. S. Diniz.
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Terminando seu quinto man-

dato como prefeito de Vespasiano,

Carlos Murta, se despede da vida

pública e fala de seus resultados,

sua vida e sua carreira. Foram mui-

tos avanços, desafios e histórias

para contar. Carlos Murta alavan-

cou uma geração inteira e colocou

Vespasiano como uma das princi-

pais cidades de Minas, e na rota do

desenvolvimento.

Vamos conhecer um pouco de
Carlos Murta, Prefeito e gente
boa, amigo de todo mundo. Car-
los, você nasceu em qual cidade?

Carlos Murta: Eu sou do Vale

do Jequitinhonha, nordeste do es-

tado de Minas Gerais, nasci em Je-

quitinhonha, cidade onde meu pai

foi prefeito por duas vezes, meu

irmão e meu sobrinho também fo-

ram prefeitos. A cidade que tem o

apelido de Princesinha do Vale,

maravilhosa, muito estruturada e

onde eu vivi parte da minha vida.

O que você se lembra de seu
tempo de criança, como você cres-
ceu nesse ambiente político, al-
guma cena de seus pais e seus ir-
mãos que ficou marcada na sua
memória?

Carlos Murta: Eu me lembro

de quando meu irmão era prefeito

de Carlos Chagas, eu estava lá por

um período, logo após a morte de

meu pai, e fomos participar de um

comício na cidade Pavão, que na-

quele tempo não tinha energia elé-

trica. O candidato a prefeito fez o

discurso dele: “povo que povoou o

povoado de pavão, se eleito for (e

ainda falou um palavrão, mas na-

quele tempo não era) puta que pa-

riu, eu vou por água nessa cidade e

vou por luz” e na hora que ele aca-

bou de falar o motor apagou. A

oposição tinha ido lá e cortado o

cabo do gerador e ficamos no es-

curo.

Hoje, quando você vai a um
comício, você fica lembrando do
motor do caminhão? 

Carlos Murta: Não, não. Isso

foi em outro momento, outra gera-

ção, outra época. Tudo pacificado.

Tudo muito bom. Temos energia

abundante. Não temos essa neces-

sidade.

Você saiu cedo pra estudar.
Cresceu estudou e virou bancá-
rio...

Carlos Murta: Eu vim pra

Belo Horizonte estudar no Colé-

gio Estadual Central, onde fiz o

científico, e fiz a Faculdade de Di-

reito na Universidade Federal de

Minas Gerais, fiz Ciências Políti-

cas lá também e já funcionário do

Banco Minas Caixa, fui convidado

naquela época pelo Presidente

Doutor Hélio Garcia pra inaugurar

a agência aqui em Vespasiano. 

Já tinha bigode? 
Carlos Murta: Não. Depois

que cheguei aqui que deixei o bi-

gode crescer. E no final de janeiro

1977 inauguramos a agência Minas

Caixa e Deus me iluminou e me

premiou fixar residência com mi-

nha família e aqui estou até hoje. 

De gerente, o senhor que já

tinha esse sangue de político nas

veias, e o senhor recebeu o con-

vite pra disputar as eleições.

Carlos Murta: As coisas fo-

ram acontecendo com naturali-

dade. 

O senhor não tem medo de de-
safios não, né?

Carlos Murta: Não, nunca

tive. Eu sou uma pessoa muito

compreensiva, muito humano, te-

nho temor a Deus e pra mim tudo

o que vem é porque Deus quis. E

se Deus quis, nós vamos sair de

cabeça erguida e fazer aquilo tudo

o que foi determinado pra gente

fazer. Sou católico, tenho fé em

Deus e é com essa fé que eu so-

breponho todos os obstáculos. 

Foi você quem fundou o
Lions de Vespasiano? 

Carlos Murta: Eu fui desen-

corajado por muitos, mas eu fui

firme e acabei por conseguir. Tive-

ram muitas pessoas boas que me

ajudaram e acreditavam muito. Até

hoje o Lions funciona em Vespa-

siano com sede própria. E depois

dele vieram vários: o Rotary, a Ma-

çonaria, e também o Movas que

eu também sou um dos fundadores.

E com isso houve uma expansão

na prestação de serviços na cidade

de pessoas que estavam interessa-

das em servir e não serem servidas,

desinteressadamente.  

1988, primeira eleição. Pri-
meiro mandato. Carlos Murta
venceu e assumiu a Prefeitura de
Vespasiano. Carlos, como que foi
este momento? Você ficou espan-
tando por não ter aqui prestação
de serviços...

Carlos Murta: São coisas que

talvez não fossem importantes.

Talvez, no meu modo de pensar e

de enxergar as coisas, eu achava

que era interessante ter essas alter-

nativas para o cidadão mais sim-

ples. Até que em determinado mo-

mento achamos que poderíamos

servir a cidade com mais ênfase na

administração pública e começa-

mos a montar equipe de pessoas,

costurar apoios políticos e fazer

coligações e a vitória aconteceu na

eleição de 1988. Fomos vitoriosos

e assumimos em janeiro de 1989 e

procuramos atender a comunidade

de Vespasiano naquilo que a gente

acreditava e do que nós pregamos

na campanha – simples e singela,

sem muitas promessas...

E teve uma música famosa na
campanha (Manga Rosa – Alceu
Valença). Até hoje o povo lembra
a música e curioso pra saber por
que você escolheu essa música?

Carlos Murta: Quando es-

tava montado aquele movimento

para a campanha estava muito can-

sado. Willian Cavalcante e o Dou-

tor Flávio Ribeiro da Silva, dois

grandes amigos, fomos pra Alco-

baça, sul da Bahia, para descansar.

Em todo lugar que passávamos, to-

cava essa música e por aqui ela

não era conhecida. Então escolhi a

Manga Rosa como a música da

campanha e foi o maior sucesso!

Desde lá em 1988, você tinha
algum sonho? Conseguiu reali-
zar?  Ficou algum projeto pra
trás? 

Carlos Murta: Todo mundo

sonha em ajudar a comunidade

onde vive, com quem você con-

vive. E quando a gente assume o

Poder Público, você tendo essa vo-

cação e essa vontade, facilita mais.

Meu sonho era ver, realmente, o

povo de Vespasiano mais alegre,

uma cidade melhor de se viver e eu

acredito que parte desse sonho nós

realizamos. Então a gente vai fa-

zendo o que Deus deter-

mina, Deus nos dá, dentro

das nossas limitações. Eu

sonhei em fazer muito

mais, mas se for graduar a

nota, se eu agradei a 50%

da população, então eu

acho que passei de ano.

Nesses cinco manda-
tos, teve alguma época
que você enfrentou al-
gum grande desafio? 

Carlos Murta: Desa-

fios à gente tem todos os

dias. Em todos os mo-

mentos da administração,

tem dia de você deitar e

falar: Deus eu não vou dar

conta. Eu não consigo. A

gente está vendo a socie-

dade aí precisando disso

ou daquilo, dos recursos e

não dá pra atender a to-

dos, não chega pra gente

poder satisfazer a ansiedade do ci-

dadão. A gente se sente frustrado

de não poder atender as demandas

e os anseios da sociedade em que

você está à frente daquela admi-

nistração. 

Temos uma imagem gravada
na memória, do senhor varrendo
a Rua Ary Teixeira, onde hoje é a
Praça JK, junto com a Rossana e
sua equipe. Como surgiu essa
ideia de varrer rua?  

Carlos Murta: Essas coisas

acontecem de maneira simbólica.

Isso acontece maneira querendo

mostrar humildade, simplicidade,

de querer mostrar que nós quería-

mos uma cidade limpa, por mais

que muito não contribuem. Aquele

foi ato simbólico, do administra-

dor, do prefeito que estava to-

mando posse naquele momento e

queria compartilhar com toda a ci-

dade. Que queria ser igual a todos;

não ser diferente do varredor de

ruas, uma demonstração de igual-

dade, de compreensão.

Depois de cinco mandatos,
tem a sensação de dever cum-
prido? 

Carlos Murta: Eu tenho o

sentimento de dever cumprido. Po-

deria ter feito muito mais, eviden-

temente, pois eu tenho vários so-

nhos e que não se concretizaram,

pois é difícil executar tudo o que

planejamos. Mas estou deixando

um legado bom e projetos bem en-

caminhados para a próxima gestão

dar continuidade como, por exem-

plo, o Hospital com UTI, anexo a

maternidade, um Hospital de Trau-

mas (uma imitação do Sara Ku-

bitschek) e o Hospital de Olhos,

que o Ministério da Saúde já tem a

verba de R$ 2 milhões para a sua

construção e, neste mês, o órgão li-

berou R$ 700 mil para a aquisição

dos equipamentos.

Dos seus cinco mandatos, sua
prioridade foi escola e saúde. 

Carlos Murta: A nossa priori-

dade foi tudo. A nossa cidade tinha

pouca pavimentação asfáltica,

pouca coisa na área central, leva-

mos expansão a todas as regiões do

município. Fizemos um mutirão

para levarmos 100% de água tra-

tada em todas as comunidades de

Vespasiano e, da mesma forma, a

pavimentação asfáltica. Outro so-

nho nosso era encerrar com 100%

de esgoto tratado. Eu não vou

afiançar que chegou a 100% a cap-

tação, mas ele passou de 98% que

raríssimas cidades nesse país al-

cançaram o índice tão alto como o

nosso. Na Rua Amazonas, no

bairro Célvia, um reservatório de

água de 100 mil litros foi trocado

por um de um milhão de litros de

água para servir essa região toda

do município de Vespasiano.

Vai ficar algum projeto para

a próxima gestão? 

Carlos Murta: Sim. A via que

liga a Empresa de Cimentos Liz a

MG-10. A Empresa Liz Cimenteira

tem um compromisso com o go-

verno do Estado e um compro-

misso maior ainda com a Prefeitura

de Vespasiano. Que me desculpe à

diretoria da Liz, mas ela pratica-

mente abandonou esse projeto e

não tem nos dado muita satisfação

sobre ele. O financiamento dessa

obra ficou a cargo da Liz Cimen-

teira, conforme acertado com os

governos Estadual e Municipal. É

uma obra de mais de R$ 20 mi-

lhões, com projetos elaborados

pelo DER-MG. Todos os licencia-

mentos a nível Estadual e Munici-

pal e decretos de desapropriação

foram providenciados pela Prefei-

tura, mas ficou a cargo da Liz teria

que determinar a licitação dessa

obra, com a disponibilização fi-

nanceira para a sua execução. As

desapropriações não foram pagas

pela Prefeitura, inclusive a rodo-

viária velha foi desapropriada e a

indenização paga pela Liz Cimen-

teira. O projeto é muito bonito e

muito bom para desafogar o trân-

sito no centro da cidade. Eu peço a

compreensão da Lia Cimenteira e

peço que procure a Prefeita Ilce

Rocha, a partir do dia 2 de janeiro,

volte com esse projeto a todo vapor

e para que em breve esse sonho

seja realizado para servir muito

bem todos os bairros de Vespa-

siano. 

Carlos, você vai sentir sauda-
des da Prefeitura?

Carlos Murta: Eu me apo-

sentei da vida pública. Agora quero

cuidar de minha família, estar à

disposição de povo de Vespasiano,

de meus amigos e companheiros e

viver como Deus determinar. Um

dia Pelé e Buião penduraram as

suas chuteiras e agora é a vez de

Carlos Murta.

Suas considerações finais.
Carlos Murta: Gratidão que

eu tenho pela sociedade vespasia-

nense. Todos vocês, de uma certa

forma, me encorajaram e ajuda-

ram. Nesta conta eu considero os

80 mil eleitores de Vespasiano que

confiaram e votaram em mim. Eu

não posso dizer menos que a tota-

lidade do eleitorado de Vespasiano,

porque eu não posso dizer quem

votou ou não em mim, então eu

considero que recebi o apoio da

totalidade do povo de Vespasiano,

eu agradeço a todos vocês eleitores

que me escolheram cinco vezes ser

o prefeito de Vespasiano. Mesmo

aqueles que criticam, que não gos-

tam de mim, cada um tem sua ra-

zão, seu motivo. O que eu posso

pedir é que Deus os ilumine. Que

esse Natal, que se aproxima, encha

os seus corações de alegria, de paz,

de amor. Desejo à Prefeita eleita

Ilce Rocha que ela faça um belo

governo e que ela possa fazer

muito, muito mais do que eu fiz e

peço a Deus que ela faça para que

todos sejam felizes. Um beijo e um

abraço fraterno, amigo e leal a cada

ouvinte dessa rádio e a cada cida-

dão de Vespasiano que tiveram a

compreensão de tolerar Carlos

Murta cinco vezes prefeito dessa

cidade e ainda me brindar com um

mandato de deputado estadual.

Carlos Murta: Uma vida dedicada a Vespasiano 

Carlos Murta em sua vitória para Deputado Estadual

Durante as festividades, Renato Barbosa 
da Fonseca abraça Murca

Aviz, Dona Nêga, esposa do homenageado e Carlos Murta 
na inauguração  do Praça Joel Fonseca Lisboa

Carlos Murta apoiadores em sua campanha 
para Deputado Estadual em 1994
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Governadora do Distrito L.C. 4 do Lions 
Internacional  visita o L.C. de Vespasiano

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

AMBIENTE 
EM NOTÍCIASMEIO

Tipos Comuns de Poluição
A poluição é definida na legis-

lação brasileira (Lei 6.938/81,

Art.3, III) como a “...degradação

da qualidade ambiental...” que di-

reta ou indiretamente prejudiquem

a saúde, segurança e o bem-estar

da população, que criem condições

adversas às atividades sociais e eco-

nômicas, que afetem desfavoravel-

mente a biota, as condições estéticas

ou sanitárias do ambiente ou que

lancem matérias ou energia em de-

sacordo com os padrões estabeleci-

dos.

Assim, podemos identificar di-

versos tipos de poluições que in-

terferem em um ou mais dos as-

pectos citados acima:

* POLUIÇÃO SONORA: a

poluição sonora é aquela causada

pelo excesso de ruídos como aque-

les causados pelos carros, máqui-

nas e etc. , bastante comuns nos

grandes centros urbanos e aos

quais o homem, de certa forma,

acabou se acostumando (o que na

signifique que não seja prejudi-

cial). Segundo a OMS (Organiza-

ção Mundial de Saúde) o limite

máximo tolerável para a saúde hu-

mana é de 65dB. O efeito sobre a

saúde humana dependerá, contudo,

do nível de ruído e do tempo de ex-

posição. Por exemplo uma pessoa

que trabalhe 8 horas por dia, todos

os dias, com ruídos do nível de

85dB, após dois anos, apresentará,

com certeza, problemas auditivos

causados pela poluição sonora.

Uma forma de amenizar a poluição

sonora é a utilização de equipa-

mentos de segurança (fones de ou-

vido por exemplo) e a aplicação

de tecnologias menos ruidosas ou

que abafem os ruídos.

* POLUIÇÃO VISUAL: ou-

tra grande fonte de poluição, prin-

cipalmente nos meios urbanos é a

poluição visual. As imagens de

outdoors, cartazes, e diversos ou-

tros meios de comunicação servem

para transmitir informações, entre-

tanto, o uso excessivo destes re-

cursos pode ser considerado po-

luição. O tema “poluição visual” é

algo ainda bastante novo e, talvez

por isso, ainda muito controverso.

De um lado, estão os que defen-

dem que o excesso de propagandas

e informações causa inúmeros pro-

blemas (como stress, desconforto

visual, distração para os motoris-

tas, etc.) e de outro estão aqueles

que acreditam que isso tudo não

passa de um “policiamento esté-

tico” do meio urbano.

* POLUIÇÃO ATMOSFÉ-

RICA: a poluição atmosférica é

aquele que afeta as condições do ar

que respiramos. Suas principais

fontes são as indústrias e os auto-

móveis que lançam diversos tipos

de gases na atmosfera como o dió-

xido de carbono, óxidos de enxofre

e materiais particulados. Estes ga-

ses podem causar diversos danos à

saúde humana como doenças res-

piratórias e alergias que são espe-

cialmente graves para crianças e

idosos.

* POLUIÇÃO DA ÁGUA: a

poluição dos corpos hídricos (rios,

lagos, etc.) é talvez a mais comum

de todas as poluições. Durante toda

a sua historia o homem sempre

procurou locais próximos a cursos

d’água para se estabelecer e aca-

bou comprometendo a qualidade

das águas ao lançar esgotos de in-

dústrias, residências, e toda sorte

de empreendimentos. Atualmente

existem leis que proíbem este tipo

de destinação para os esgotos, mas

ainda são muitos os locais onde

isso acontece devido, dentre ou-

tras coisas, à fiscalização defi-

ciente. Outro agravante é que pra-

ticamente toda forma de poluição

atmosférica e do solo acaba indo

parar na água quando ocorrem as

chuvas.

* POLUIÇÃO DO SOLO:

todo resíduo que é despejado no

solo sem cuidado algum (o que não

é o caso de aterros sanitários, por

exemplo) caracteriza um tipo de

poluição. Os conhecidos “lixões”,

locais para onde eram levados os

resíduos produzidos em uma ci-

dade, e que hoje em dia são ilegais,

constituem uma fonte de poluição

do solo assim como os agrotóxicos

e defensivos agrícolas que, se usa-

dos indiscriminadamente podem

provocar a contaminação do solo e,

na ocorrência de chuva, dos corpos

hídricos (quando a água da chuva

arrasta para os rios e lençóis freá-

ticos toda a poluição que estava

no solo).

N
o dia 9 de dezembro de

2016, o Lions Clube de

Vespasiano recebeu a

visita da governadora do Dis-

trito L.C.4 do Lions Interna-

cional D.G Maria Jorge Abrão,

seu esposo Élcio de Abrão e

membros da Comitiva Distri-

tal. A visita do (a) governador

(a) distrital significa importân-

cia fundamental para os Clu-

bes; significa que o Clube está

cumprindo a missão a que se

propõe, que está em dia com

suas obrigações estatutárias en-

fim, está em seu funciona-

mento regular.

“É o momento áureo do

Clube receber o (a) governador

(a)” assim se expressava o an-

tigo companheiro leão, Aécio

Rodrigues de saudosa memoria.

Os associados do Lions

Clube de Vespasiano liderados

pela atual presidente, Cal. Edite

Buéri Nassif, prepararam com

muito carinho tal visita e fica-

ram sobremaneira lisonjeados,

pois, além da governadora e

comitiva, várias outras autori-

dades leonisticas se fizeram

presentes; dentre eles merecem

destaque a IPC.C. Cal Vilma

Fernandes , O P.I.D C.L Sebas-

tião Braga, padrinho do Lions

Clube de Vespasiano; a 1ª vice

governadora Cal. Maria das

Graças Amaral seu esposo

PDG Edson Amaral , o 2º vice

governador C.L Leandro Ra-

fael e esposa Cal. Maria Cris-

tina Dias, PFG José Le Roy e

esposa Cal. Sandra Cury , o

P.D.G João Issa e Cal Maria

Beatriz, além de vários outros

CC.LL de Belo Horizonte, La-

goa Santa, Betim, Pedro Leo-

poldo.

Na oportunidade, foi em-

possada mais uma sócia a en-

genheira e agora Cal. Gicélia

Alves Cruz. Fizeram uso da pa-

lavra, em nome do clube e do

C.L Carlos Moura Murta a

D.M Marta Carvalho que fez a

saudação às autoridades.

Em nome das autoridades

o P.I.D Sebastião Braga, agra-

deceu e enalteceu o L.C de

Vespasiano, pela recepção e pe-

los seus trinta e nove anos, es-

perando que, ao completar os

quarenta anos no próximo ano,

esteja em franco progresso e

desenvolvimento. Atuou com

mestre de cerimônia o C.L De-

móstenes Teodoro. Os

C.L.E.O.S também marcaram

presença.

A governadora Maria Jorge

Abrão, em seu pronunciamento

enalteceu o trabalho que o

Lions Clube de Vespasiano, a

favor do social, dizendo que o

mesmo representa papel im-

portante no conjunto dos clubes

que compõem o Distrito. Enfa-

tizou a necessidade de todos se

empenharem no cumprimento

do slogam do presidente inter-

nacional que é: “precisamos es-

calar novas e altas montanhas”

numa alusão a que, muito já se

fez nestes cem anos de Lions

Internacional, mas muito ainda

precisa ser feito. A governadora

encerrou sua fala, demostrando

confiança no trabalho desen-

volvido pelo Lions Clube de

Vespasiano e repetindo o seu

slogan “comprometa-se com

razão e emoção”.

Foi uma visita muito alegre

e importante cuja culminância

foi o “Jantar de Companhei-

rismo” oferecido pelo Clube a

todos os presentes... Parabéns

Lions Clube de Vespasiano, pa-

rabéns a todos os associados!

Nos termos da legislação em vigor, ficam

convocados, por este Edital, todos os eleitores

filiados ao Partido da Social Cristão – PSC,

neste Município, para a Convenção Municipal

que será realizada no dia 16/12/2016, com início

às 9 h (nove horas), na Avenida Afonso Loureiro,

nº 311, nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DO DIA

a) Eleição, por voto direto e secreto, do

Diretório Municipal, que será constituído de

07 (sete) Membros;

No dia 16/12/2016 , das 08 h às 09 h, será

realizado o Registro de Chapas.

Vespasiano, 01 de Dezembro de 2016.

Marta Mansur de Lourdes Pimentel

Presidente do Diretório Municipal do PSC

EDITAL
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� ROTARY CLUB

Na oportunidade, o cerimonial destacou

alguns trabalhos prestados pelo Rotary

em Vespasiano e enumerou:

-  apoiamos o Lar dos Idosos Nossa Senhora Auxi-

liadora

- mantemos o banco de cadeiras de rodas, que em-

presta às pessoas que não têm condições de com-

prar, para uso no tempo que for necessário. Já

atendemos a inúmeras pessoas em Vespasiano.

- estamos sempre presentes nos eventos culturais do

Município, com nossa tradicional barraca do pão

com linguiça, onde os fundos arrecadados sempre

são destinados ao auxílio de crianças e adultos em

estado de vulnerabilidade.

- participamos ativamente dos conselhos municipais

da criança e do adolescente, idosos, trânsito,

saúde e outros.

- atuamos como parceiros na campanha Todos con-

tra a Pedofilia, juntamente com o Ministério Pú-

blico, Prefeitura de Vespasiano, PMMG,

OABMG, CDL, Lions e Maçonaria.

- atuamos como parceiros junto a PMMG na cam-

panha sobre a prevenção no trânsito.

- realizamos há 17 anos o Festival de Papagaios de

nossa cidade, que tem como objetivo principal

lembrar a adultos e crianças, que gostam de em-

pinar papagaios, que o cerol é proibido, além de

ser uma arma contar motociclistas, ciclistas e pe-

destres, podendo até matar.

- realizamos palestras de prevenção na área de saúde

pública, tais como: Outubro Rosa (prevenção do

câncer de mama); Novembro Azul (prevenção

do câncer de próstata); todos contra o mosquito da

Dengue, Zica e Chikungunya. Outra palestra rea-

lizada no Rotary Club foi sobre Ética, quando ti-

vemos a especial participação do Padre Marco

Antônio.

- desde 1985 contribuímos para a erradicação da Po-

liomelite (paralisia infantil) do mundo inteiro.

- atuamos enviando profissionais voluntários para

atuarem em países necessitados de auxílio. Eles

atuam junto aos governos, ONGs, forças armadas

e organizações internacionais como Nações Uni-

das e Banco Mundial com o projeto Bolsa da

Paz.

- o Rotary Internacional prioriza o trabalho dos seus

mais de 1,2 milhões de voluntários rotarianos em

seis áreas de enfoque: promoção da paz, combate

a doenças, fornecimento de água limpa, saúde de

mães e filhos, apoio a educação e desenvolvi-

mento de comunidades.

O Rotary Club agradece a todos os participantes do

evento e especialmente ao Supermercado Cidade,

SICOOB, Poliway, Supermercado Barão, Labo-

ratório São Lucas, Gira-Sol – loja infantil, Capi-

tal Comércio, Rainbow Motel, Contabilidade Bi-

calho, Armários Durães, Lapispel, Mariani

Produções e Eventos, WL, Guia Ache Fácil, Trân-

sito Livre, Jornal Tribuna das Gerais, Jornal Ves-

pasiano em Notícias, Rádio Vespasiano FM 87,9,

Carro de Som – Serjão. 

Os organizadores agradeceram especialmente à

Secretária de Cultura, Kátia Albano Salomão pelo

apoio oferecido, bem como a todos os voluntários

que muito colaboraram na organização da festa.

Destacaram ainda a participação especial da Banda

Black & White e seus integrantes Muriqui, Juninho,

Ilacir, Rodrigão e Chen Kaiser, bem como atuação

de Felipe Santos e Banda.

Costela Fogo no Chão foi excelente
S

egundo afirmaram os inúmeros

participantes do Costela Fogo no

Chão promovido pelo Rotary

Club de Vespasiano no sábado, dia 03

de dezembro, no Centro de Conven-

ções Risoleta Neves, o evento foi um

sucesso absoluto. Foram cerca de 350

pesoas participando. Foi uma grande

festa que mereceu elogios de todos. O

acontecimento teve como objetivo an-

gariar recursos para a entidade promo-

tora dar continuidade ao seu trabalho

social ajudando às pessoas necessita-

das, especialmente às mais carentes.

Veja algumas fotos do acontecimento.
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou Sr. Mituo da Loja  O Pescador, de Lagoa Santa

O período da Piracema não manda a turma do Clube de

Pesca do Nilão ficar em casa. Os sócios se reuniram no dia 4 de

dezembro no espaço gourmet do companheiro Adriano Fortini

para uma gostosa confraternização. É lógico que o assunto pre-

dominante foram as boas pescarias de 2016.

Foi um encontro muito animado com a boa música que

agradou a todos os presentes. O buffet de excelente qualidade.

Muito chopp, refrigerante, água e uma deliciosa cachaça. Festa

de pescador tem que ter uma boa pinga.

Veja algumas fotos da Confraternização:

Edite Buéri
Nassif
OAB-mg 50958

Cível

Criminal  

Trabalhista

Previdenciário

Rua Paulo Cota, n° 59 
Centro – Vespasiano-MG

Tel. 3621-3660


