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Vespasiano recebe a 14ª escola
nesta administração municipal

U
ma emocionante ceri-

mônia marcou a entrega

da 14ª escola municipal

construída na gestão Prefeito

Carlos Murta, no dia 6 de no-

vembro, no bairro Sueli. Fami-

liares da homenageada, Maria

do Carmo Soares, mais conhe-

cida por Dona Nhanhá, profes-

sora exemplar que exerceu a

função por 30 anos, muito que-

rida por todos, sendo a primeira

vice-diretora do município de

Vespasiano, prestigiaram a inau-

guração da instituição de ensino.

Com um prédio moderno e

totalmente adaptado para pes-

soas portadoras de necessidades

especiais, a E.M. Maria do

Carmo Soares possui 12 salas de

aulas e capacidade para atender

720 alunos do ensino funda-

mental, nos dois turnos. Em en-

trevista, o Prefeito Carlos Murta,

disse que trabalhou para levar as

melhores condições de educação

para os vespasianenes. “Cum-

primos o compromisso assumido

com a população de investir na-

quilo que é importante: a educa-

ção,” destacou Murta.

A aluna Vitória Oliveira de

Jesus agradeceu, em nome de to-

dos os alunos, ao Prefeito Carlos

Murta pela bela escola. “Com

muita alegria, a recebemos. É

tão bonita e espaçosa! O dia em

que aqui chegamos, ficamos en-

cantados. Faremos o possível

para retribuirmos tudo isso,

sendo bons alunos.”

Na sequência, a diretora da

escola, Geralda Pereira dos San-

tos, disse que o dia foi de muita

emoção. “É uma satisfação inau-

gurar essa escola moderna e bem

aparelhada. O Prefeito Carlos

Murta vem investindo no setor

educacional do nosso município

constantemente, acreditando na

necessidade imperiosa da me lho -

ria da educação como fator pre-

ponderante para o desenvolvi-

mento de Vespasiano.” 

“Homenagem ou agradeci-

mento? Como traduzirei esse

momento? A melhor resposta

para tal é a união desses dois vo-

cábulos, ambos muito significa-

tivos no seu contexto. Homena-

gem: refere-se a uma pessoa que

se tornou benemérita por ter

feito jus em sua história e vivên-

cia, resultando em algo exterior.

� D. NHANHÁ

Quem seria esse anjo em forma

de gente, que cativou, ensinou,

cuidou, fez-se rainha do lar e

hoje tem seu nome escolhido

para marcar por todo o sempre

uma pessoa que viveu para o

bem e que revela assim biogra-

ficamente falando? Já dizia Ru-

bem Alves: ‘ensinar é um exer-

cício de imortalidade’. Devido

sua abnegação e perseverança,

Vó Nhanhá tornou-se imortal,

prova disso é essa homenagem

cordial e tão significativa,” disse

o representante da família, Da-

nilo Soares Fonseca. 

Representando o Prefeito

Carlos Murta, a primeira-dama

do município, Marta Carvalho

Murta, em seu pronunciamento

falou admirada sobre a pessoa de

Dona Nhanhá. “Ela educou 12

filhos numa época em que as mu-

lheres eram criadas para serem

donas de casa e Dona Nhanhá

foi pra rua. Foi educar não ape-

nas os filhos dela; ela educou

centenas de filhos de Vespasiano.

Secretária de Educação 
Elizabete Viana

Marta Murta, representante
do Prefeito Carlos Murta

Vice-prefeito Baltazar 
Ruas de Oliveira

Representante da família  da
homenageada Danilo Fonseca

Familiares e autoridades no momento do descerramento da placa inaugural

M
aria do Carmo Soares, Dona Nhanhá, nasceu em Santana de

Ferros, Vale do Aço, no dia 20 de julho de 1906, filha de Oví-

dio Carvalho Soares de Andrade e Josephina Gonçalves Pes-

soa. Iniciou seus estudos em sua terra natal e veio concluí-los em Sa-

bará, para onde mudara sua família, objetivando melhores condições de

vida. Profissionalizou-se normalista e veio para Vespasiano, seguindo

sua irmã, em 1928, para lecionar no Grupo Escolar Coração de Jesus.

Foram 30 anos de dedicação à arte de ensinar. Conciliava o seu tra-

balho no Grupo Escolar com a administração da família e acompa-

nhamento do ensino na zona rural onde efetuava avaliações periódi-

cas e orientação aos professores, em Nova Granja. Foi professora

exemplar, digna, muito querida por todos, sendo designada primeira

vice-diretora no Município.

Conquistou Nogueira do Barreiro, com quem se casou em 1932.

Tiveram 12 filhos os quais foram educados, voltados para a ética, re-

ligião e cultura. São eles: Deuler (in memorian), Deli, Nina (in me-

morian), Daniel, Déa, Dércio, Denise, Deise, Delza, Danilo, Pedro e

Moacir. Hoje, a numerosa família honra a sua memória, orgulhosa de

sua origem. Junto às suas atribuições prestou valioso auxílio às obras

paroquiais, e a toda sociedade vespasianense. 

Faleceu em 8 de julho de 2000, causando lamentável pesar em toda

a família e em seus numerosos admiradores, reconhecidos pela grande

parcela de contribuição ao progresso da terra que ela adotara como sua.

Dona Nhanhá, esposa dedicada, mãe exemplar, modelo de

profissionalismo, dignidade, ética, fidelidade e incondicional con-

fiança em Deus.

Quem foi 
Dona Nhanhá

Dona Nhanhá, 
em tudo, um exemplo 

para a sociedade

Ela criou cidadãos que ajudaram

a construir o município.”

Marta ainda destacou que “a

herança que ele (Carlos Murta)

está deixando é a educação que é

a base para que o país mude. Ele

deu a contribuição dele. Hoje são

28 escolas no município, das

quais 22 foi Murta quem cons-

truiu e das 13 creches, ele cons-

truiu todas”.

Para a Secretária de Educa-

ção, Elizabete Viana, essa era

uma escola esperada pelos mo-

radores do bairro Sueli. “Essa co-

munidade tem muita esperança

na educação. Que dessa escola

possam sair alunos vitoriosos e

que possam contribuir, como

Dona Nhanhá e seus familiares,

para o desenvolvimento da nossa

cidade.”

O vice-Prefeito, Baltazar

Ruas de Oliveira, encerrou a

parte solene com seu pronun-

ciamento. Ele elogiou o traba-

lho do Prefeito Carlos Murta

pelo trabalho realizado na área.

“Quando se fala que Carlos é o

prefeito da educação, é ver-

dade. Ele iniciou a sua cami-

nhada como prefeito pela edu-

cação construindo a E.M.

Deputado Jorge Ferraz, aqui no

bairro, depois construiu 22 es-

colas e 13 creches e implantou

infraestrutura básica necessá-

ria, levando bem-estar para a

comunidade.”

POSTOS DE VENDA:
- Loja Girassol - Rua Ari Teixeira, 493

- Lapispel - Rua Dr. Ari Teixeira, 458 

- Jornal Vespasiano em Notícias - Av. Pref. Sebastião Fernandes, 419, sl 26 
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Centro de Especialidades Médicas
será inaugurado em 8 de dezembro

O CEME tem capacidade para atendimento de 800 consultas/dia; o equipamento 
poderá viabilizar cirurgias ambulatoriais e compatíveis com regime de hospital dia

A
Prefeitura de Vespa-

siano irá inaugurar

no dia 8 de dezem-

bro, às 17h o CEME – Cen-

tro de Especialidades Médi-

cas – espaço que poderá

viabilizar as cirurgias ambu-

latoriais e outras compatíveis

com o regime de hospital dia

(postectomia, vasec tomia

etc.). Com capacidade para

atendimento de 800 consul-

tas/dia e com central de mar-

cação informatizada, o an-

tigo P.A. foi totalmente

reformado dentro das nor-

mas sanitárias e de acesso

para portadores de necessi-

dades especiais. 

O CEME possui 15 con-

sultórios para atendimento

em cardiologia, cardiologia

pediátrica, cirurgia de ca-

beça e pescoço, dermatolo-

gia, endocrinologia, gineco-

logia e obstetrícia, nefrolo-

gia, neurologia, oftalmolo-

gia, ortopedia, pneumologia,

reumatologia e urologia. 

De acordo com o Pre-

feito Carlos Murta, Vespa-

siano comemora bons resul-

tados na área. “O CEME

terá um grande potencial de

crescimento para atender a

demanda crescente prove-

niente de outras unidades de

saúde, além de permitir que

a Prefeitura entregue os

imóveis alugados que hoje

atendem esta demanda.”

CEME 
“José Cota da Fonseca – 

Sr. Nogueira” será 
entregue à população 
no dia 8 de dezembro
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A
Secretaria de Planeja-

mento e Desenvolvi-

mento Municipal reali-

zou uma audiência pública

com a finalidade de dar início

ao processo de revisão do

Plano Diretor Municipal – um

instrumento básico de política

de desenvolvimento do muni-

cípio muito importante para

orientar a condução das admi-

nistrações futuras. A audiência

pública foi realizada no dia 14

de novembro, no auditório da

Prefeitura de Vespasiano e con-

tou com a participação de re-

presentares dos poderes Exe-

cutivo e Legislativo e da

sociedade civil.

O Prefeito Carlos Murta fa-

lou na abertura da audiência

pública sobre a importância da

Audiência Pública lança processo de
revisão do Plano Diretor Municipal

revisão do Plano Diretor e

acrescentou acerca da relevân-

cia da escolha dos membros de

acompanhamento, lembrando

que “as pessoas devem estar

sempre dispostas a buscar o

melhor para o município.” Na

sequência, o Secretário de Pla-

nejamento, Paulo Diniz Cruz,

destacou que a revisão do

Plano Diretor do Município,

“Vespasiano dá um passo muito

importante para orientar a con-

dução das administrações futu-

ras bem como para o Governo

do Estado.”

Em Vespasiano, o Plano Di-

retor foi instituído pela Lei

Complementar n° 02/2006 e

sofreu, nesses dez anos, três al-

terações. Durante esse período,

Vespasiano se desenvolveu

bastante e hoje os conceitos de

administração pública são ou-

tros mais modernos e eficazes,

voltados, principalmente, para

os cidadãos. 

Desta forma, deve-se bus-

car o aprimoramento do Planto

Diretor atualizando os instru-

mentos normativos tais como:

o perímetro urbano do municí-

pio; a lei de uso e ocupação do

solo; a lei do parcelamento; o

código de obras; o código de

posturas; o plano municipal de

circulação e transportes.

Na oportunidade foram

eleitos os membros da Comis-

são de Acompanhamento dos

trabalhos e coordenação das

audiências que ficou assim

constituída: representantes do

Executivo – Lúcio Ângelo Soa-

res e Reginaldo Antônio Alves;

suplentes - Delma Drumond

dos Santos e Marta Mansur Pi-

mentel; representante do Le-

gislativo – Vereador Geraldo

Magela Chaves; suplente -

Vereadora Adriana Alves Lara;

representantes da sociedade ci-

vil – Ronaldo Marcelino Fon-

seca, Ronaldo Silvestre da

Silva e Rita de Cássia Gonçal-

ves Pereira; suplentes -

Thamires Fagundes Freitas,

Isabel de Paula Silva e Maria

Ilmá da Costa.

A Unidade Básica de Saúde

Inah Vercesi dos Santos, mais

uma grande obra que levará be-

nefícios a aproximadamente 3

mil pessoas dos bairros Gávea I

e II, Maria José e Jardim Da-

liana foi inaugurada pela Prefei-

tura de Vespasiano, no dia 27 de

novembro, domingo ultimo. Na

unidade foi implantada a 18ª

equipe de Estratégia de Saúde

da Família (ESF) ampliando de

30% para 70% o número de fa-

mílias atendidas em todo o mu-

nicípio. 

Em seu pronunciamento, o

Prefeito Carlos Murta destacou o

importante papel social que dona

Inah desempenhou, especial-

mente por estar na linha de

frente da emancipação político-

administrativa, quando Vespa-

siano ainda era distrito de Santa

Luzia. “Em se tratando de saúde,

estamos cumprindo o compro-

misso de levá-la a todas as re-

giões do município facilitando o

atendimento das comunidades.”

Em nome da família, falou o

neto da homenageada, Andrés

Ítalo Vercesi Rocha. “Esta uni-

dade de saúde é mais que uma

bela obra com boa estrutura fí-

sica. Aqui irá oferecer algo mais

importante: diminuir e aliviar o

sofrimento das pessoas que por

aqui passarem”.  Ele ainda des-

tacou o engajamento do Prefeito

Carlos Murta em realizar obras

em todo o município e o agrade-

ceu pela homenagem. “O seu de-

sejo em realizar ações voltadas

para a saúde, educação e o social,

beneficiando o nosso povo,

trouxe melhorias na qualidade de

vida para nossa gente. Homena-

gens são sempre bem-vindas e

agradeço em nome da família,

por essa prestada à mulher guer-

reira que foi minha avó.  Deseja-

mos que todos que por aqui pas-

sarem sejam atendidos com

carinho pelos profissionais que

irão exercer suas funções profis-

sionais em prol dessa comuni-

dade,” finalizou, Andrés Italo.

A Secretária de Saúde, Hé-

rica Soraya Albano Teixeira, ex-

plicou que a UBS é o modelo

atual no Brasil para Estratégia

de Saúde da Família. “Na uni-

dade terá uma garantia de aten-

dimento para diabéticos, hiper-

tensão arterial, mulheres

grávidas, crianças, prevenção ao

câncer do colo do útero, de

mama e de próstata, tuberculose

e hanseníase. 

De acordo com trabalho rea-

lizado pelas agentes de saúde o

atendimento será direcionado

para conseguir uma assistência

de maior qualidade e mais asser-

tiva. Há oito anos, o município

tinha 30% de cobertura e agora

estamos finalizando a gestão

com 70% em seu território. Mos-

tramos para a sociedade que me-

lhoramos a qualidade de vida das

pessoas e garantimos assistência

igualitária.”

UBS
O equipamento conta com

atendimento médico e odontoló-

gico, sala de enfermagem, de va-

cinas e de curativos, farmácia,

banheiros, recepção, copa/ cozi-

nha, além de áreas administrati-

vas. Cada ESF é composta por

médicos de formação geral, en-

fermeiros, técnicos em enferma-

gem, odontólogos, técnicos de

higiene dental e agentes comu-

nitários de saúde. Serão realiza-

dos cuidados relativos a feridas,

curativos, calendário federal de

vacinação, odontológico, peque-

nas cirurgias, biópsias, possíveis

quadros mais urgentes e emer-

gentes até que o deslocamento

para outra unidade seja feito. 

A UBS possui eletrocardio-

grama, desfibrilador, intubação

e inicia seu funcionamento de

imediato, com horário de atendi-

mento de segunda a sexta-feira,

das 7h às 16h. 

Saúde: inaugurada no Gávea mais uma UBS

A sociedade civil participou ativamente da Audiência Pública

Acima a Unidade Básica de Saúde, abaixo a família da homenageada, Inah Vercesi dos Santos
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Desenvolvimento Social realiza sorteio
de imóveis do Minha Casa, Minha Vida
A

Secretar ia  Municipal  de

Desenvolvimento Social realizou

no dia 18 de novembro o sorteio

das famílias inscritas no Programa Nacional

de Habitação Urbana – Minha Casa, Minha

Vida – no auditório da Prefeitura de

Vespasiano, respeitando as normas

estabelecidas pelo Ministério das Cidades.

A representante da Caixa Econômica

Federal, Maria Cristina Gomes Silva,

acompanhou todo o sorteio. 

O prefeito Carlos Murta explicou que

quase quatro mil famílias fizeram a

inscrição no programa para ter o sonho da

casa própria realizado. “Desses, apenas

600 famílias serão contempladas com a tão

sonhada moradia, se estiverem dentro do

perfil do programa. As unidades foram

construídas no bairro Sueli, que possui toda

infraestrutura completa, como escolas,

posto de saúde e pavimentação.”

Estão reservadas 3% para idosos e 3%

para pessoas deficientes e o restante para

demais categorias, além de residirem ao

menos cinco anos no município, conforme

explicou a secretária de Desenvolvimento

Social, Marta Mansur, que conduziu

todo o processo e esclareceu dúvidas dos

presentes. “Os pré-selecionados já foram

visitados por um assistente social para a

comprovação dos critérios estabelecidos

pelo Ministério das Cidades. Famílias

inscritas em outras categorias ainda serão

visitadas pelo profissional para que

comprovem às informações prestadas no

ato do cadastro.” 

Secretária Marta Mansur – os pré-selecionados 
já foram visitados por um assistente social

Prefeito Carlos Murta – As unidades foram 
construídas no bairro Sueli que conta com toda 

a infraestrutura, escolas e posto de saúde

Os interessados e representantes da sociedade estiveram presentes no momento do sorteio

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

*Ofer ta  vá l ida  exc lu  -
sivamente para os candidatos
que se  matr icu larem no
pr imeiro semestre 2017
(2017.1) para os cursos de
licenciatura em Sociologia,
Curso Superior em Tecnologia
em Marketing Digital e, Curso
Superior de Tecnologia em
Produção Industrial ofertadas
na modalidade de educação
a distância semipresencial,
no período e unidade em que
o candidato se escreveu. O
valor de mensalidade de R$
159,00 é valido apenas para
os dois primeiros semestres
(ressalvado a possibilidade de
aumento anuais, conforme lei
9870.99) Confira na Unidade
o  preço  para  os  demais
semestres destes cursos e
para  os  demais  cursos
ministrados pela Universidade
Norte do Paraná - UNOPAR –
na  metodo log ia  EAD
semipresencial.    Consulte as
cond ições  da  o fe r ta  no
momento da contratação. Os
cursos  es tão  su je i tos  à
disponibilidade de vaga e
formação de turmas, conforme
descrito no edital do processo
seletivo. Esta oferta não é
cumula t i va  com out ras
promoções ou campanhas
vinculadas pela UNOPAR.
Estas condições podem ser
alteradas sem aviso prévio.
Os cursos da modalidade
educação a distância (EAD)
são oferecidos pelo UNOPAR. 
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ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO
Dia 01- Guilhermina Maria de Souza e Silva, Maria Lúcia Araújo Souto Maior Filizolla, Alexia Maria Souto Maior Fi-

lizolla, Hélio Soares Fonseca, Cristiane Carvalho Marani, Elizabete Fonseca de Souza; Dia 03-Tatiane Carvalho Araújo;

Dia 04- Flávio Augusto Reis Ribeiro, Bruna Cristina Jorge Silva, Marcelo S. Lima Viana; Dia 05- Sabine Lourenço Costa,

Kobalsky Braga de Oliveira Lima; Dia 06- Renata Marani Dourado, Nice Castilho dos Reis, Fanny Fischer Oliveira, Iara

Regina Silva Pinto; Dia 07 -Augusta Arêde Duarte, Geraldo Maria de Souza Filho; Dia 08- Lizie Braga de Oliveira Lima,

Maira Santana Diniz, Ana Cristina Cruz, Ramom Wesley Aleixo; Dia 09- Delza Fonseca Viana, César Augusto Silva,

Leandro Lourenço Costa, Lucas Albano da Costa, Maria Carolina Silva Viana, Thábata Gabriela M. Faria, Romir Uira-

puran Rocha; Dia 10- Simone Rios Fonseca, Cleison dos Santos Alves; Dia 11- Maria da Graças C. R. Costa, Newton

Fonseca Carvalho; Dia 12- Gabriela Ávila Mazzochi Silva, Marcos Américo Cruz Souza J. Diniz, Luciana Arêde Duarte,

Eda França Kamei Aarão, Fabiane Mussa Rocha, Kássia Regina Ribeiro, Rafaelle Rocha de Oliveira, Nardi Moreira Oli-

veira; Dia 13- Luzia Alves dos Santos, Celes Lopes Viana; Dia 14- Ester Costa Freire, Alicina Viana A. Fonseca, Eduardo

Aguiar Salomão, Alexandrina Batista Rodrigues; Dia 15- Flávia Viana de A. Fernandes, Nicomedes José Damião, Vera

de Fátima Oliveira, Arisson Jorge Durães; Dia 16-Ulisses Costa Freire, Thiago Viana Machado, Clermon Fonseca Silva,

Carlos Roberto S. Faria; Dia 17-José Sérvulo dos Santos Filho, Imaculada Araújo Fernandino; Dia 18-Tânia Antunes

Carvalho, Rosemere de Fátima Silva Faria, José da Fonseca, Júlio César Fonseca Viana; Dia 19-Aurélio Henrique Sal-

les, Gentil Jorge de Souza; Dia 20- Leonardo Costa Fonseca, Priscila Braga Gonçalves, Deisy Luci Cândida Soares;

Dia 21- Flávio do Valle Fernandes, José Estevão de Andrade Aarão; Dia 22-Altamar Barbosa Soares; Dia 24 - Eliana

Silva de Araújo, Paulo Nascimento Araujo; Dia 26- Rosely Fonseca Valente, Bárbara Sicari Guirelli; Dia 27- Camila F.

Murta, Daniela Beata Pinheiro, Rogério Fonseca  Souza; Dia 28- Sebastião Maria Satiro Júnior; Dia 29- David Fran-

cisco Mendes, Mariana Cristina de Almeida.

Bastante prestigiados os happy-hours promovidos pelo

Restaurante Dom Otto que acontecem às sextas feiras e aos

sábados, sempre a partir das 20 horas.

No dia 02 de dezembro, sexta feira. Denilson Viana, se-

resteiro de Diamantina, estará animando o público. Para este

evento o couvert artístico será de R$ 15,00.

A programação continua com: dia 03/12: sábado : Aline

Terra –voz e violão, diversos estilos; dia 09/12: sexta-feira-

João de Ana – voz e violão, MPB; dia 10/12: sábado: a de-

finir; dia 16/12: sexta-feira: Carlos Timponi e Deth Viana –

voz e violão, diversos estilos; dia 17/12: sábado: Rayra Mi-

randa – voz e violão, diversos estilos; dia 23/12: sexta-feira:

Welisson Alves – voz e violão, MPB e diversos estilos;

dia 30/12 : sexta- feira: Maurício Urutau – voz e violão, pop

rock nacional e internacional. 

Paulo Diniz em Sociedade

Dom Otto amplia sua programação

A
pós o sucesso dos

últimos anos, o Clube

dos 50, em Confins, se

prepara para outra edição do

Reveillon mais tradicional de

toda a região. Serão 2 am-

bientes especialmente prepa-

rados: o salão ficará por conta

das mesas e o espaço longe

será destinado aos ingressos

individuais.

Para agitar essa noite es-

pecial, Tarso Santa Fé, refe-

rência do sertanejo universi-

tário de Belo Horizonte, es-

tará realizando, em uma

mega estrutura de som e ilu-

minação, um show muito es-

pecial, músico que será

acompanhado por Buga DJ,

também responsável pelo

agito da galera.

Além de tudo isso, o Pri-

vilége contará com um super

show de fogos na Virada, que

irá iluminar os céus do pri-

meiro dia do ano novo. Du-

rante o evento, serão disponi-

bilizadas mais de 20 opções

entre comes e bebes para aten-

der todos os gostos, ressal-

tando que o evento será 100%

open bar e open food. Os in-

gressos serão vendidos ante-

cipadamente e poderão ser ad-

quiridos em até 10x no cartão

pela plataforma do sympla.

Que os últimos momentos

de 2016 fique em nossas lem-

branças e que 2017 venha

cheio de emoções e momentos

inesquecíveis.

Reveillon Privilége 2017

Em 2016 a animação foi geral. Aguarda-se o mesmo sucesso para 2017!

Denilson Viana, grande seresteiro de
Diamantina, estará no happy hour do

Dom Otto no dia 02 de dezembro

O Rotary Club de Vespasiano está organi-

zando a Iª Costela Fogo no Chão da cidade. Será

no dia 3 de dezembro, sábado, de 12 às 17 horas,

no Centro de Convenções Risoleta Neves. O

ótimo e completo cardápio inclui além do prato

principal, costela de boi assada em fogo de chão,

churrasco de carne de porco, frango e linguiça.

Também haverá arroz, farofa e vinagrete. Tudo

open food. Bebidas serão vendidas no local: cer-

vejas, água, refrigerantes, sucos, caipis e outros

drinks. O convite custa R$45,00 e pode ser ad-

quirido na loja Girassol – Rua Dr. Ari Teixeira,

493; Lapispel – Rua Dr. Ari Teixeira, 458 e no

Jornal Vespasiano em Notícias -Av. Pref. Sebas-

tião Fernandes, 419, sala 26, ou com os rotaria-

nos. Crianças menores de 12 anos não pagam.

Uma ótima Banda está sendo contratada para

animar a grande festa.

Iª Costela Fogo no Chão promete sucesso
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Culinária

Ingredientes

1 pacote de biscoito champagne

200 g de cereja em calda

150 g de nozes picadas

Creme de sonho

1 lata de leite condensado

2 latas de leite

3 gemas

3 colheres de amido de milho

essência de baunilha a gosto

Cobertura

1 barra de chocolate meio amargo

1 caixa de creme de leite

1/2 pacote de gelatina incolor

3 claras

1 colher de açúcar

Modo de preparo

Creme do sonho:

Bata todos os ingredientes no 

liquidificador

Leve ao fogo até engrossar, reserve

Cobertura:

Derreta o chocolate com o creme de 

leite em uma panela

Apague o fogo e misture a gelatina 

incolor já hidratada ao ganache

Bata as claras em neve (ponto firme)

Acrescente o açúcar às claras e bata 

para criar o merengue

Incorpore o merengue ao ganache, 

reserve

Montagem:

Umedeça os biscoitos champagne 

com leite e organize-os em um 

refratário grande

Coloque a camada do creme de sonho

Salpique as nozes e as cerejas picadas

Despeje a cobertura e enfeite como 

desejar

Leve à geladeira para gelar

VN  MULHER

1. Manter um bom nível de cálcio é fundamen-

tal para o controle da contração muscular, por trás

de qualquer movimento voluntário ou involuntário

do corpo. O nutriente promove uma força atrativa

entre as fibras do músculo, fazendo com que elas

deslizem entre si e se contraiam.

2. O papel do cálcio na contração muscular é

importante para o coração. Ele interfere nos bati-

mentos desse órgão que bombeia sangue para o

corpo. Níveis fora do ideal alteram a frequência car-

díaca.

3. O mineral participa da coagulação do sangue,

um processo que acontece praticamente todo dia

sem que a gente perceba. Ela se dá, por exemplo,

quando pequenos vasos presentes nos pés se rom-

pem naturalmente, até em uma simples caminhada.

Graças à coagulação não ocorrem hemorragias.

4. O esqueleto contem 99% do cálcio do orga-

nismo. Ele ajuda a formar a massa óssea ao longo

da vida e previne sua perda com o avanço da idade.

Mulheres precisam de atenção redobrada devido à

osteoporose. 

5. Os dentes são nada mais do que tecidos cal-

cificados. Por isso, eles dependem desse mineral

tanto quanto os ossos. Foi comprovado cientifica-

mente que a alimentação pobre em cálcio acelera o

desenvolvimento da cárie antes do primeiro ano de

vida.

6. O mineral atua na homeostase, ou seja, no

equilíbrio interno do corpo. Também estão entre as

atividades reguladas pelo cálcio e divisão celular e

a transferência da informação dos genes para o

resto da célula. 

7. O cálcio age até nas emoções, atuando na li-

beração de neurotransmissores, como a serotonina

e a dopamina, produzidos quando sentimos bem-

estar ou motivação. Pesquisas investigam a rela-

ção entre a falta dele e transtornos emocionais. 

Conheça as principais funções 
do cálcio no corpo 

Saúde

Pavê natalino 

Elzinha Viana
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O poder das afirmações positivas

N
atal chegando e com ele as festas e

presentes. Sabemos que, muito em-

bora o Brasil se encontre em um dos

seus piores momentos sócio/econômico/ po-

lítico, precisamos levantar a cabeça e desco-

brir novas possibilidades de enfrentar o ano

de 2017, que também não promete um cená-

rio diferente do ano que se finda.

Uma das alternativas apresentada pela

Professora e conferencista de Metafísica,

além de autora de diversos best-sellers,

Louise L. Hay, é que afirmações positivas

têm um poder sobre-humano na vida de qual-

quer um.

Segundo a escritora “uma afirmação é

qualquer coisa que nós dizemos ou pensa-

mos” e, sendo positiva haverá libertação das

limitações e das crenças limitantes que só

prejudicam.

Proferir afirmações é uma questão de há-

bito. O segredo para que as afirmações fun-

cionem e tragam mudanças positivas em to-

das as instâncias da vida é simplesmente

aceitar que somos responsáveis pela nova

forma de pensamento. Para Louise, as afir-

mações são comparáveis a sementes lançadas

na terra. Um solo pobre será sinônimo de

pouco desenvolvimento e um solo fértil, de

desenvolvimento abundante. Quanto mais es-

colher pensamentos que nos proporcione bem

estar, mais rapidamente as afirmações pro-

duzirão efeitos. 

“Então, tenha pensamentos felizes. Basta

isso. É viável. A escolha do modo de pensar

é exatamente isso: uma escolha”, afirma

Louise. Ela ainda afirma que não é um pro-

cesso mágico e que a nossa vida não vai mu-

dar de uma hora para outra. Contudo, se per-

sistirmos e diariamente termos pensamentos

bons, agradáveis e positivos, sem dúvida per-

ceberemos aos poucos mudanças surpreen-

dentes. “Pensamentos negativos afastam as

coisas boas colocando-as fora de nosso al-

cance”, comenta a professora. Ela ainda su-

gere algumas frases que deverão ser repetidas

inúmeras vezes:

- Aceito uma saúde perfeita agora.

- Tenho um lindo carro que corresponde a

todas as minhas necessidades.

- Amo e admiro meu corpo.

- O dinheiro chega à minha vida com

abundância.

- Irradio amor e o amor preenche a minha

vida.

- Tudo está bem. Tudo acontece para o

meu bem.  Esta situação só me trará benefí-

cios. Sinto muita segurança.

Muitas pessoas acharão tudo muito

ridículo, mas é preciso tentar e tentar para de-

pois julgar ou ridicularizar, conclui a Escri-

tora. Os efeitos certamente serão percebidos.

Vanessa Arruda - www.vanessaarruda.
com.br - Master Coach, Mestra em 

Administração, Professora Universitária,
Poeta e Escritora

Vanessa Arruda *

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

AMBIENTE 
EM NOTÍCIASMEIO

Saúde e Meio Ambiente

H
á muito, as exigências

cada vez mais comple-

xas da sociedade mo-

derna vêm acelerando o uso dos

recursos naturais, resultando em

danos ambientais que colocam

em risco a sobrevivência da hu-

manidade no planeta. 

A história mostra que o ho-

mem sempre utilizou os recur-

sos naturais para o desenvolvi-

mento da tecnologia e da

economia e, com isso, garantir

uma vida com mais qualidade.

Mas, a busca do homem por

uma vida melhor está lhe tra-

zendo doenças, problemas so-

ciais e comprometendo seu fu-

turo na Terra, já que suas ações

são altamente degradantes.

Diante desse quadro, fica

claro que meio ambiente e

saúde são temas completa-

mente indissociáveis.

Meio Ambiente
A expressão “meio am-

biente” deve ser interpretada de

uma forma ampla, não se refe-

rindo apenas à natureza propria-

mente dita, mas sim a uma rea-

lidade complexa, resultante do

conjunto de elementos físicos,

químicos, biológicos e sócio-

econômicos, bem como de suas

inúmeras interações que ocor-

rem dentro de sistemas naturais,

artificiais, sociais e culturais.

Saúde
A palavra saúde também

deve ser compreendida de

forma abrangente, não se refe-

rindo somente à ausência de

doenças, mas sim ao completo

bem-estar físico, mental e so-

cial de um indivíduo.  

A saúde tem como fatores

determinantes e condicionan-

tes, entre outros, a alimentação,

a moradia, o saneamento bá-

sico o meio ambiente, o traba-

lho, a renda, a educação, o

transporte, o lazer e o acesso

aos bens e serviços essenciais.

Dessa forma o termo

“saúde” engloba uma série con-

dições que devem estar apro-

priadas para o bem estar com-

pleto do ser humano, incluindo

o meio ambiente equilibrado.

Relação Meio
Ambiente e Saúde

Muitas pessoas não perce-

bem, mas o homem é parte in-

tegrante da natureza e, nesta

condição, precisa do meio am-

biente saudável para ter uma

vida salubre.

É certo que qualquer dano

causado ao meio ambiente pro-

voca prejuízos à saúde pública

e vice-versa. A existência de

um é a própria condição da

existência do outro, razão pela

qual o ser humano deve realizar

suas atividades respeitando e

protegendo a natureza.

Como exemplo podemos

citar o vibrião da cólera, que é

transmitido pelo contato direto

com a água ou pela ingestão de

alimentos contaminados. 

A falta de saneamento bá-

sico, os maus hábitos de hi-

giene e as condições precárias

de vida de determinadas re-

giões do planeta são fatores que

estão intimamente ligados com

o meio ambiente e que contri-

buem para a transmissão da

doença.

Portanto, diariamente é

possível presenciar várias si-

tuações que nos revelam como

a degradação ambiental causa

problemas na saúde e nas con-

dições de vida do homem.

Prevenção e Precaução
O princípio da prevenção

se caracteriza pela  prioridade

que deve ser dada às medidas

que evitem o nascimento de

atentados ao ambiente, de

molde a reduzir ou eliminar as

causas de ações suscetíveis de

alterar sua qualidade. 

Permite-se a instalação de

uma determinada atividade ou

empreendimento, impedindo

que ele cause danos futuros, por

meio de medidas preventivas.

O principio da precaução,

por outro lado, é um estágio

além da prevenção, à medida

que o primeiro (precaução)

tende à não realização do em-

preendimento, se houver risco

de dano irreversível, e o se-

gundo (prevenção) busca, ao

menos em um primeiro mo-

mento, a compatibilização en-

tre a atividade e a proteção am-

biental. 

Assim, quando existe risco

ou incerteza científica de dano

ambiental, a atividade sequer

poderá ser licenciada.

Percebe-se que tais princí-

pios visam restringir e até

mesmo proibir a implantação

de novos empreendimentos, na

hipótese dos mesmos oferece-

rem risco ao ambiente e a saúde

das pessoas.

Afinal, o Direito Ambiental

possui caráter preventivo, pois

é praticamente impossível a re-

paração integral nos casos de

degradação ambiental, já que

na maioria das vezes a região

afetada jamais voltará ao es-

tado em que se encontrava an-

tes do evento danoso.

E, da mesma forma, são

várias as doenças causadas por

danos ambientais cujas seque-

las se tornam irreversíveis para

o homem.

Conclusão
Quando se fala em questões

ambientais e de saúde humana,

não basta indenizar o vexame,

a dor e as irreparáveis sequelas

causadas pelas doenças surgi-

das por conta da degradação da

natureza. É preciso agir antes,

empregando de forma efetiva

o princípio da prevenção e, ser

for preciso, o da precaução.

Afinal preservar e conser-

var o meio ambiente se traduz

na garantia de sobrevivência da

própria espécie humana e,

nesse sentido, a natureza não

pode se adequar às leis criadas

pelo homem, muito pelo con-

trário, o direito deve ser for-

mulado em respeito às limita-

ções naturais, submetendo às

atividades econômicas às exi-

gências naturais.

F
ascinado pela música

desde criança, Warley

Vieira conta que a proxi-

midade com os palcos começou

muito cedo, acompanhando seu

pai, também músico, em suas

apresentações. “Comecei a me

apresentar em festas particulares

e barzinhos, tinha sete anos e já

cantava para grandes públicos.

O pessoal gostava bastante”.

Nascido e criado em Vespa-

siano, Warley aprendeu a tocar

violão aos oito anos e aos qua-

torze começou a tocar viola.

Com influências em diversos es-

tilos, o músico se identifica com

artistas variados, que vão de Re-

nato Russo a Almir Sater. Essa

diversidade reflete em suas

apresentações, sempre muito

versáteis. “Procuro sempre ter

um repertório diferenciado, to-

cando o melhor de diversos es-

tilos, como Pop Rock, MPB,

Sertanejo, entre outros”. Vi-

sando sempre oferecer um tra-

balho de alta qualidade, como

ele próprio enfatiza.

Atencioso com o público,

Warley procura manter seu re-

pertório sempre atualizado e

também agradar aqueles que o

acompanham. “Tento sempre

atender aos pedidos. As músicas

que não conheço, busco apren-

der”, declara. E mais do que re-

presentar canções de outros ar-

tistas, Warley também tem

composições pró-

prias. “Tenho ma-

terial de minha

autoria e venho

compondo novos

trabalhos também

em parceria com

outros músicos da

nossa região”,

conta.

Com a agenda

de shows bem

cheia, ele conta

que costuma se

apresentar em ba-

res e festas em

Vespasiano e re-

gião. Também

tem horário fixo

todas as terças-

feiras no Espeto

do Kelé, as sextas

na Companhia do

Espeto, em Lagoa

Santa, e todos os sábados e do-

mingos no Shopping Estação

BH, no Restaurante Camisa 10.

Além dos shows, Warley

também produz outros cantores

e administra a programação mu-

sical de apresentações ao vivo

de alguns estabelecimentos, or-

ganizando suas agendas e cui-

dando da parte de divulgação

dos eventos.

“Em 5 de novembro fiz uma

apresentação durante o happy

hour do Restaurante Dom Otto.

Não sei se agradei tanto mas fui

muito aplaudido, tocando para

um seleto público.” Disse War-

ley.

E falando em agenda, War-

ley aproveita o espaço do jornal

para deixar o recado de mais

uma de suas apresentações.

“Vou fazer um show no próximo

dia 10 de dezembro, que é meu

aniversário, no Restaurante Pi-

menta de Cheiro. Serão mais de

10 cantores, além de DJ e Open

Drinks. Começa a partir das 22h

e estão todos convidados. Vai

ser bom demais”. 

� ARTISTAS DA TERRA

WARLEY VIEIRA
*Pamella Aguiar - jornalista
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*Paulo R. Ferreira

Se perguntarmos a uma criança da ci-

dade de onde vem o leite, as frutas, o arroz,

a água e os ovos, é bem provável que ela

responda imediatamente que vem do su-

permercado. Em seu texto em defesa das

arvores, o escritor Ruben Alves diz que

“há crianças que nunca viram uma galinha

de verdade, nunca sentiram o cheiro de

um pinheiro, nunca ouviram o canto do

pintassilgo e não tem prazer em brincar

com a terra, Pensam que terra é sujeira.

Não sabem que terra é vida”.

A incapacidade de relacionarmos

nosso bem-estar com a natureza, na vida

artificial e mecanizada que levamos hoje

nos centros urbanos, afasta-nos da nossa

real mantenedora. O contato direto com o

ambiente desperta nas pessoas a percepção

da degradação ambiental e da posição do

homem como ator principal neste cenário.

Essa reflexão inspira a mudança de atitu-

des no cotidiano, resultando na conserva-

ção do ambiente. 

Será que já pensamos na possibilidade

de minimizar os problemas ambientais,

desenvolvendo o sentimento de respeito

das pessoas para com o planeta terra?

Não se trata de uma questão simples.

Há duas correntes em discussão sobre a

consciência ecológica: a positiva (o de-

senvolvimento de prazer, alegria e des-

lumbramento de contato com a natureza –

visitas, passeios, trilhas e excursões em

áreas conservadas) e a negativa (o choque

traumático – episódio do césio em Goiâ-

nia, racionamento de energia, inundações

por acúmulo de lixo, etc.).

Mas apenas o conhecimento de infor-

mação é capaz de produzir mudanças de

comportamento em relação ao meio-am-

biente? A resposta é não. O conhecimento

do problema ambiental é condição neces-

sária, mas não suficiente para a mudança

de valores que levem ao surgimento de

atitudes positivas, desencadeando a cria-

ção de uma consciência ecológica. 

Alves Soulé, em seu livro “Um mundo

por conhecer e preservar”, sintetiza seu

pensamento a respeito da conscientização

ambiental, afirmando que “não consegui-

mos ensinar as pessoas o amor à vida com

argumentos econômicos e raciocínio ló-

gico. A conscientização dependente de um

sentimento de comunhão com a natureza.

Para amá-la, é preciso um contato direto,

um pé na trilha, a caminhada em parques,

o pôr-do-sol na praça. Não há argumentos

que substituam a experiência direta com o

mundo natural”. 

Portanto, se as atitudes são desenca-

deadas por sentimentos e conhecimentos,

fica clara a necessidade de se trabalhar a

sensibilização em conjunto com a infor-

mação e a ação. Não se trata de optar por

um destes, mas por todos, e a todo tempo.  

Assim, devem ser realizadas visitas e

excursões a Áreas de Proteção Ambiental

ou entidades afins, com os alunos da edu-

cação infantil ao ensino superior. Visitas ao

lixão, ao horto botânico, às nascentes de

um rio, a museus, à estação de tratamento

de água, a uma residência ecologicamente

correta; trilhas em matas conservadas e

passeio pela cidade; excursões a parques

estaduais e nacionais são exemplos de ati-

vidades que podem ser desenvolvidas. Es-

ses momentos de visitação e vivência de-

vem ser acompanhados de um trabalho

prévio de coleta, apresentação e discussão

de informações, e permeados por ativida-

des envolvendo os diferentes conteúdos. 

Nada que dispomos na Natureza é in-

destrutível ou inexaurível, nem o solo que

usamos nem a água que bebemos, nem o

ar que respiramos; todos sofrem constan-

tes ameaças de severas contaminações que

podem dar fim a esses preciosos “recursos

naturais”. A educação ambiental com sen-

sibilidade transforma de forma permanente

as pessoas e desperta os valores de sus-

tentabilidade necessários para a preserva-

ção da vida em nosso planeta. 

(*) Gerente de Garantia da Qualidade/
Gestão Integrada

SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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Associação Profissionalizante
Estudantil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sr. Presidente da Associação Profissionalizante
Estudantil, CNPJ – 18.628.732/0001-18, Welesson
Lopes Demétrio de Castro, conforme previsto no
estatuto,  convoca os Srs. Associados  para a
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia
09/12/2016, sexta feira, em sua sede social,
localizada à Rua Serra das Nascentes, nº 171, bairro
Serra Dourada, em Vespasiano/MG,  em primeira
convocação às 18h30, com a presença de 2/3(dois
terços) dos associados, em segunda convocação
às 19h00 com a presença de com qualquer numero
de associados, conforme estatuto, para fim de
deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:
1 - Aprovação do novo Estatuto da Entidade
2 - Eleição da Diretoria 2016/2020
3 - Eleição do Conselho Fiscal  2016/2020

As  chapas  concor rentes  deverão  ser
apresentadas até dia 08/12/2016.

Vespasiano, 28 de novembro de 2016
Welesson Lopes Demétrio de Castro

A STEPAN QUÍMICA LTDA, por determinação do
Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM,
torna público que requereu, através do Processo n.
00308/1990, a Licença de Operação em Caráter
Corretivo, para a atividade de fabricação de outros
produtos químicos não especificados ou não
classificados, na unidade industrial instalada à
Avenida das Nações, 2448, Parte, Distrito Industrial
em Vespasiano/MG 33200-000.

� FASEH

E
m 2016, a Faculdade da

Saúde e Ecologia Hu-

mana (FASEH) regis-

trou um processo de moderni-

zação de seu ensino, apoiada

em constantes mudanças e

inovações do mercado da edu-

cação. Dentre as principais

realizações da FASEH, a inau -

guração da Sala de Aprendi-

zagem Ativa, a maior aproxi-

mação com a população e a

reestruturação de sua comuni-

cação são alguns exemplos do

que foi desenvolvido na insti-

tuição durante o ano, represen-

tando um novo momento.

A relação entre FASEH e a

população local tem se tornado

algo cada vez mais presente no

cotidiano, reforçada por meio

da prestação de serviços gra-

tuitos para os moradores de

Vespasiano. O Núcleo de Prá-

ticas Jurídicas e Cidadania

(NPJC), por exemplo, permite

que alunos atuem e façam es-

tudos de casos reais, disponi-

biliza consultoria jurídica à co-

munidade que, por sua vez, se

beneficia desse serviço. Além

disso, o CEAME - Centro de

Atendimento Médico à Co-

munidade Professor Carlos

Américo Fattini, a clínica-es-

cola da faculdade, oferece

atendimento médico em várias

especialidades, como derma-

tologia, cardiologia, ginecolo-

gia e pediatria, tota li zando

mais de 8 mil atendimentos

por mês.

Também houveram mu-

danças estruturais na FASEH,

como a Sala de Aprendizagem

Ativa. De acordo com os prin-

cípios pedagógicos adotados

pela faculdade, a nova sala traz

uma proposta inédita dentro

do cotidiano acadêmico.

Nesse novo ambiente, os alu-

nos têm mais protagonismo,

participando ativamente das

aulas e se servindo dos recur-

sos interativos e tecnológicos

disponíveis. O espaço está ali-

nhado com a mentalidade e os

novos formatos buscados pe-

las instituições de ensino su-

perior.

Em abril, a instituição re-

cebeu a visita "in loco" de

avaliadores do MEC, que se-

guiram um processo sob o Ins-

trumento de Avaliação de Cur-

sos de graduação presencial e

à distância. O curso de Enfer-

magem obteve nota 4 (no total

de 5), conseguindo a melhor

avaliação do vetor norte. O

que confere ainda mais credi-

bilidade para a infraestrutura

oferecida pelo curso.

Para reorganizar melhor o

contato virtual com os alunos,

as redes sociais passaram a

atuar como um novo canal de

comunicação e interação com a

faculdade. Também foi desen-

volvida uma nova plataforma

digital, com amplo acervo de

e-books, artigos, periódicos e

materiais interativos para au-

xiliar alunos e professores em

pesquisas médicas e científi-

cas. Para o novo ano que

chega, a FASEH promete ainda

mais novidades e ainda está

com inscrições abertas para Di-

reito, Enfermagem e Fisiotera-

pia no vestibular agendado

2017/1.

Retrospectiva: ano movimentado
marca novo momento na FASEH

15ª Colação Médica Aula Inagural 

Semana
Científica 

E D I T A L

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2017

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA,

em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e

os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no

Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe

sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - CSR,

em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do

que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVO-

CAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem

imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a

qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados

como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos

do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-

lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento

da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de

2017, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos

578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocor-

rer, impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2017, em

qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de

compensação bancária. A falta do recolhimento da Contri-

buição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (31

de janeiro de 2017), constituirá o produtor rural em mora e

o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização mo-

netária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emiti-

das com base nas informações prestadas pelos contribuintes

nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial

Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os

endereços indicados nas respectivas Declarações, com am-

paro no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de

dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio cele-

brado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extra-

vio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via

postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, di-

retamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem

domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do venci-

mento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente,

pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br.

Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e

cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR deverá ser

encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, con-

tado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada

no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília

- Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da

Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via

internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical

rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pe-

cuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agri-

cultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de

Produtores Rurais. 

Brasília, 28 de novembro de 2016. 

João Martins da Silva Júnior

Presidente da Confederação 
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A MÁSCARA não é espe-

cífica do carnaval. Tem origem

religiosa e ainda hoje na África

conserva o sentido primordial:

a máscara manifesta a divin-

dade e transmite ao portador

todo o seu poder.

As máscaras foram criadas

pelos artistas das tribos e usa-

das em ritos religiosos. Essas

máscaras não representavam

faces normais, mas sim, exa-

geradas.

Quando passa para o teatro

grego e romano, o sagrado de-

saparece e a identificação

passa a ser entre ator e perso-

nagem. Na Veneza do século

XVIII o uso das máscaras tor-

nou-se um hábito diário para

homens, mulheres e crianças,

ocultando o rosto com uma

meia máscara que apenas co-

bria os olhos e o nariz. Foi pre-

ciso uma lei, a lei DOGE para

acabar com este hábito porque a

polícia tinha uma certa dificul-

dade em reconhecer os assassi-

nos que constantemente mata-

vam nas vielas da cidade. Os

venezianos passaram a usá-las

durante o carnaval que durava

um mês e nas festas e jantares. 

O carnaval em Vespasiano

era um momento mágico, que

envolvia toda a cidade. Satis-

fazia a necessidade típica dos

homens de festejarem e bebe-

rem muito nas festas. Os mas-

carados viviam intensamente

este período, saiam pelas ruas

de Vespasiano durante os dias

de Boi da Manta, com másca-

ras, capas, de forma que não se

conheciam as pessoas, nem o

sexo, nem a posição social.

Nesta época, Vespasiano apre-

sentava um luxuoso Carnaval,

tanto de rua, como de clube.

Era o “Funil” e o “Clube”.

Corsos com carros alegóricos e

belas fantasias de luxo e origi-

nalmente, enchiam os olhos

dos vespasianenses e turistas

que nesta época lotavam a ci-

dade. Mas você também pode

usar sua criatividade e fazer as

máscaras personalizadas a par-

tir de um molde e matérias

como cortiça, pasta de papel,

tecidos, plástico, papelão, fi-

tas, flores, pedrarias, paetês,

canutilhos, forminhas para do-

ces, papel laminado, cartolina,

penas, purpurina, entre outros

materiais. Podem surgir más-

caras incríveis!

N
o dia 04 de novembro a Achieve

Languages Vespasiano realizou a

festa a fantasia “Princesses x He-

roes” em seu novo espaço de eventos APEC

Festas. “Após anos realizando a tradicional

festa de Halloween, resolvemos inovar em

um evento voltado ao nosso exigente pú-

blico infantil”, diz Ana Manuela Diniz, coor-

denadora pedagógica da Escola.

O acontecimento reuniu muitas crian-

ças de diferentes idades, todas fantasiadas de

acordo com o tema de princesas e heróis.

Foram premiadas as melhores fantasias e

performances. Ganhou em primeiro lugar in-

fantil Willian Lopes e primeiro lugar adulto

Guilherme Lopes.

A criançada adorou. Foi um evento com

muita música, diversão e com um delicioso

rodízio de pizzas feitas pela parceira Dona

Eva (Eva Gourmet). A decoração ficou por

conta da Cláudia Matos (Cláudia Matos De-

coração de festas) e o algodão doce e brin-

quedos com monitores da Claudiana (Kit

Alegria).

Agradecemos a todos os pais e alunos

que como sempre nos prestigiaram e encan-

taram nossa festa com sua presença. Gosta-

ríamos de ressaltar que o sucesso é sempre

de vocês.

Achieve promove festa Princesses x Heroes”Máscaras

O artista Marco Antônio Fonseca Viana e a Secretária 
de Cultura Kátia Albano Salomão

Durante a exposição: Regina Salomão, Marquinho
Viana, Patrícia Salomão, Adriana Cruz e Ortência Lopes

Exposição 
“Máscaras”

Artista: 
Marco Antônio
Fonseca Viana
Galeria do Palá-
cio das Artes Nair
Fonseca Lisboa
De 14 a 20 de
novembro

Funil Clube
e Clube 
Social,
pompa e luxo
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Coluna do Pescador 

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

O ano está terminando. Quem ainda não

planejou as pescarias para 2017 deve agilizar,

pois neste ano de uma certa forma foram pou-

cas as pescarias que deram bons resultados. Se-

gundo os entendidos de clima foi por causa do

“El – Ninho”. 

Para o próximo ano a expectativa é de boas

pescarias, considerando que as chuvas que an-

davam sumidas estão voltando e desde o mês

de setembro tem chovido mais do que nos úl-

timos 5 anos, já dando efeitos positivos. Até

mesmo nos pesque e pague nos últimos dias

tem dado bons resultados, tanto em quanti-

dade, como em tamanhos dos peixes, princi-

palmente aqueles que têm tradição de gigantes.

Paulo Diniz e sua turma foram em uma

pousada no Mato Grosso neste ano e tiveram

bons resultados; das turmas de nosso conheci-

mento foi a que teve melhores fisgadas. Assim

é um local que deve ser analisado. Outros lo-

cais que recomendam são: Rio Araguaia, em

Luiz Alves e imediações, Rio Paraguai na ci-

dade de Cáceres, Rio Araguaia abaixo de Luiz

Alves em Fio Velasco ou mais abaixo na região

do Rio Cristalino e até mesmo na região da

Ilha do Bananal.

Em Minas Gerais onde tem dado bons re-

sultados é na represa de Três Marias na Região

de Morada Nova de Minas e em alguns trechos

do Rio S. Francisco abaixo da Ponte de Três

Marias.

A outra opção é a pesca nos Pesque e Pa-

gue, vamos citar apenas algumas tais como:

em Pedro Leopoldo o “KIKI”, em Sete Lagoas

o restaurante “Engenho” e o “Retiro das La-

ges”, no Trevo de Curvelo a “Fazenda do

Açude”, “Pesque e Paz”, em Inhaúmas “Águas

que Treme” e a “Fazenda Pacu”. É importante

observar que em cada pesqueiro tem macetes

tanto nas iscas como na maneira de armar os

anzóis, procurem saber antes para que tenham

boas fisgadas.

Programação 2017

É chegado o período da piracema que

vai de 1º de novembro de 2016 a 28 de fe-

vereiro de 2017. É hora de respeitarmos a

legislação relembrando que a cota má-

xima neste período é de 3 (três) quilos

mais um exemplar e não pode ser de es-

pécies nativas em cada bacia hidrográ-

fica.

Permitido Pescar

Kioshi da loja “O Pescador” em Lagoa

Santa está organizando uma pescaria para

a segunda quinzena de junho de 2017, no

Rio Araguaia, Luiz Alves – GO. Quem es-

tiver interessado contactar pelo telefone:

3681-2844.

Rio Araguaia

O Glaysson também organiza um grupo

para ir à Argentina em janeiro de 2018.

São vinte vagas. Ele está decidindo entre as

pousadas La Serena e Puerto Paraiso.

A mordomia é total. Muito conforto

com ótimas acomodações, buffet excelente.

O preço deve girar em torno de R$

4.800,00 mais a passagem aérea Con-

fins/Foz de Iguaçu. Fale com o Glaysson:

99109-5319.

Argentina

Unidos Morro Alto representa
Vespasiano na Copa Itatiaia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Sr. Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Alface,

CNPJ – 19.690.908/0001-00, Newton Carlos de Carvalho, conforme previsto no

estatuto,  convoca os Srs. Conselheiros para a Assembleia Geral Ordinária a

realizar-se no dia 15/12/2016, quinta feira, em sua sede social, no campo da

Associação Atlética Alface, à Rua Bárbara Emiliana Ribeiro, nº 108, bairro Santo

Antônio, em Vespasiano/MG,  em primeira convocação às 18h30, com a presença

de 2/3(dois terços) dos associados, em segunda convocação às 19h00 com a

presença de metade mais um dos associados ou às 19h30 em terceira convocação

com a presença de, no mínimo, 10(dez) associados, conforme estatuto, para fim

de deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

1 - Aprovação do novo Estatuto da Entidade

2 - Eleição da Diretoria Executiva biênio 2017/2018

3 - Eleição do Conselho Deliberativo biênio 2017/2018

4 - Eleição do Conselho Fiscal biênio 2017/2018

5 - Outros assuntos de interesse social

As chapas concorrentes deverão ser apresentadas até dia 08/12/2016.

Vespasiano, 14 de novembro de 2016

Newton Carlos de Carvalho - Presidente

A equipe do Unidos  Morro

Alto, campeã de futebol ama-

dor da temporada de 2016, no

campeonato promovido pela

Liga Municipal de Desportos,

está representando a cidade de

Vespasiano numa da maiores

competições esportivas do País,

na categoria amadora. 

A competição é disputada

em duas chaves: Metropolitana

e Belo Horizonte contando com

a participação de 16 equipes

em cada uma delas.

Na chave de Belo Hori-

zonte participam: Inconfidên-

cia, Campo Verde, Popular, Ca-

choeirinha, Radiante, Novo

Aarão Reis, Pitangui, Universo,

Ica, Nacional, Verona Itama-

rati, Céu Azul, São Bernardo,

Alvorada, Roma e Jusg.

Na chave Metropolitana

vão disputar: Vasco (Esmeral-

das), Ideal (Ibirité), Vila Rica

(Sabará), Piedade (Brumadi-

nho), Fluminense Mocambeiro

(Matozinhos), Unidos Santa Fé

(Neves), Campolina (Esmeral-

das), Retiro (Nova Lima),

Ponte Preta (Santa Luzia),

Roma (Betim), Lundense (Pe-

dro Leopoldo), Dom Pedro

(São José da Lapa), Sarzedo

(Sarzedo), Marimbondo (Con-

tagem), Sport Vila Maria (Con-

fins) e Unidos Morro Alto

(Vespasiano).

O Unidos Morro Alto parti-

cipa no Grupo 4 e vai disputar

a fase 1 com o Campolina, Re-

tiro e Sport Vila Maria.

O primeiro jogo do Unidos

Morro Alto será no dia 11 de

dezembro, às 16 horas, contra o

Campolina em Esmeraldas.

A Copa Itatiaia
Durante a intertemporada

de 1961 e 1962, mais precisa-

mente no mês de janeiro, a Rá-

dio Itatiaia comemorava sua

primeira década de funciona-

mento. Para celebrar uma data

tão importante, foi sugerido

que a emissora organizasse um

torneio de futebol com 12 times

amadores de Belo Horizonte.

Não há registros de quem teve

a ideia da Copa, mas ela foi

aceita de pronto pelos dirigen-

tes da rádio.

O sucesso da promoção foi

enorme. Nos anos seguintes, a

emissora se viu obrigada, por

pressão dos esportistas e dos

próprios ouvintes, a reeditar o

evento. A Copa Itatiaia se tor-

nou o maior torneio de futebol

amador do país, e uma refe-

rência para os “atletas de fim-

de-semana”, preenchendo o

vazio do calendário no pe-

ríodo de férias dos atletas pro-

fissionais.

Diversos profissionais fo-

ram revelados na Copa Itatiaia,

entre os quais alguns jogadores

com passagem pela Seleção

Brasileira, como Toninho Ce-

rezo, Paulo Isidoro, Marinho,

entre outros. Também na Copa

Itatiaia, foi revelado Márcio

Rezende de Freitas, árbitro bra-

sileiro na Copa do Mundo de

1998, na França.

O Sargento Ailton com
um belo exemplar de

Aruanã fisgado no 
Rio Araguaia

Recordando a
pescaria do Rio
Madeirinha
(Amazônia).
Muito peixe.
Muito risco.
Pescaria sofrida

O Unidos Morro Alto, campeão amador de 2016 representa 
a cidade de Vespasiano na Copa Itatiaia


