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Ilce Rocha assume importantes
cargos no cenário estadual

A Secretária 
de Desenvolvimento
Social, 
Vanessa Duguet 
Arruda, professor
Mário Lúcio 
da Silva e 
Cidinha Martins 
coordenadora 
do projeto. 
Veja matérias nas
páginas 3 e 8

D
eterminada, dinâmica e

com muita vontade de

trabalhar, Ilce Rocha,

prefeita de Vespasiano, assume

dois importantes cargos no ce-

nário estadual. Na Assembleia

Metropolitana Ilce foi eleita

como primeira secretária. Ocu-

pando este cargo poderá agili-

zar as necessidades da Região

Metropolitana de Belo Hori-

zonte. Na Associação Mineira

dos Municípios, Ilce Roche

está pronta dar sua colaboração

para todo o estado de Minas

Gerais.

Assembleia
Metropolitana

No dia 27 de março, a Pre-

feita de Vespasiano, Ilce Rocha,

participou no Palácio Tiraden-

tes, na Cidade Admi  nis trativa

de Minas Gerais, da reunião

ordinária da Assembleia Me-

tropolitana de RMBH. Cerca

de 130 pessoas, dentre elas

Prefeitos e Presidentes de Câ-

maras, autoridades estaduais e

municipais, participaram do

evento que visou eleger a Mesa

Diretora para um mandato de

dois anos. 

A solenidade foi presidida

pelo Secretário de Estado de

Cidades e de Integração Re-

gional, Carlos Murta, que com-

pôs a mesa acompanhado do

Secretário de Transportes e

Obras Públicas, Murilo Vala-

dares, o secretário-adjunto de

Planejamento e Gestão, César

Lima, a diretora-geral da

Agência de Desenvolvimento

da RMBH, Flávia Mourão, a

deputada estadual Marília

Campos, o presidente da Gran-

guinte forma: presidente: An-

tônio Augusto Resende Maia,

prefeito de São Joaquim de Bi-

cas; vice-presidente: William

Pereira Duarte, prefeito de Ibi-

rité; 1ª secretária: Ilce Alves

Rocha Perdigão, prefeita de

Vespasiano; 2º secretário: Vi-

nícius Resende, vice-prefeito

de Betim – representando o

prefeito Vittorio Medioli.

Diretoria da AMM
A AMM-Associação Mi-

neira de Municípios, elegeu,

no último dia 30 de março, a

nova Diretoria da entidade para

o biênio 2017-2019. A eleição

aconteceu na sede da AMM,

em Belo Horizonte, e foi com-

posta por uma chapa única e

suprapartidária, que teve como

lema “Prefeitos Unidos, AMM

mais forte!”. 

O Prefeito de Moema, Jul-

van Lacerda, foi eleito presi-

dente da AMM com 185 votos.

A Prefeita de Vespasiano, Ilce

Rocha, participa de nova Dire-

toria na função de Diretora Re-

gional da Região Central. 

A AMM é uma entidade

que representa os municípios

mineiros e defende a causa

municipalista, potencializando

o desenvolvimento e a conso-

lidação da autonomia munici-

pal. Além disso, fortalece os

municípios mineiros, contri-

buindo para a construção da ci-

dade ideal. 

A nova presidência da

AMM será empossada no 34º

Congresso Mineiro de Municí-

pios, que vai acontecer de 9 a

11 de maio.

bel e prefeito de Nova Lima,

Vitor Penido, o primeiro vice-

presidente da Câmara Munici-

pal de Belo Horizonte, Orlei

Pereira da Silva, e o secretário

executivo dos Fóruns Regio-

nais para o Território Metropo-

litano, Ronaldo Manassés.

A reunião foi conduzida

pelo Secretário de Estado de

Cidades e de Integração Regio-

nal, Carlos Murta, que desta-

cou a importância da Assem-

bleia Metropolitana no ordena-

mento do desenvolvimento da

RMBH. 

Para a Prefeita de Vespa-

siano é uma honra fazer parte

da Mesa Diretora. “A Assem-

bleia Metropolitana é um ór-

gão de decisão superior de re-

presentação do Estado e dos

municípios que compõem o ar-

ranjo metropolitano. É um ór-

gão que o Prefeito deve estar

sempre recorrendo para gerir

melhor o seu município”, afir-

mou Ilce.

Eleição
A eleição da Mesa da As-

sembleia Metropolitana de

2017 foi dividida em três eta-

pas, a fase preparatória, para

efetivação do registro, a elei-

ção e a posse da mesa.

Após articulação entre os

membros, foi formada uma

chapa única, por consenso,

apresentada à Assembleia Me-

tropolitana e eleita por aclama-

ção para um mandato de dois

anos, sendo composta da se-

Prefeita Ilce Rocha toma posse na AMM e também na Assembléia Metropolitana

A
Prefeitura de Vespasiano

através da Secretaria de

Meio Ambiente, tem reali-

zado um constante trabalho de

poda, capina, tapa-buracos e paisa-

gismo em todas as regiões do mu-

nicípio. Além disso, têm sido im-

plementadas novas ideias voltadas

para responsabilidade social e sus-

tentabilidade, prova disso é o des-

tino que vem sendo dado aos pneus

que não mais podem ser utilizados

nos veículos.  

Para dar um destino certo aos

pneus que são recolhidos pela se-

cretaria, o departamento de jardi-

nagem está implantando em Ves-

pasiano os canteiros sustentáveis,

com o objetivo de proteger o meio

ambiente e deixar a cidade mais

limpa e colorida. O primeiro bairro

a ser comtemplado foi o Vila Es-

portiva. O canteiro está localizado

na Rua Atlético Mineiro com Ave-

nida A. 

De acordo com o Secretário de

Meio Ambiente, Valdecy Rocha,

todos os bairros da cidade vão ter

canteiros sustentáveis. “Pretende-

mos implantar o projeto em toda

Vespasiano, visto que estamos

dando um destino sustentável e pai-

sagístico a este material que, pro-

vavelmente, seria descartado de

maneira incorreta”, afirmou. Em

relação ao acúmulo de água o Se-

cretário enfatizou ainda que “a po-

pulação pode ficar tranquila em re-

lação ao acúmulo de água, pois

tivemos todo o cuidado para que os

pneus não acumulem água de ma-

neira alguma, assim evitando as ar-

boviroses: Dengue, Zika e Chikun-

gunya. A parte que acumularia

água, foi preenchido com terra”.   

Além da implantação dos Can-

teiros Sustentáveis por toda a ci-

dade, a Secretaria está levando o

projeto aos Curumins dos bairros

Célvia e Morro Alto.

Através da Secretaria de Meio

Ambiente é realizado um constante

trabalho de poda, capina, tapa-bu-

racos e paisagismo em todas as re-

giões do município. Além disso,

têm sido implementadas novas

ideias voltadas para responsabili-

dade social e sustentabilidade,

prova disso é o destino que vem

sendo dado aos pneus que não mais

podem ser utilizados nos veículos.

O departamento de jardinagem está

implantando em Vespasiano os

canteiros sustentáveis, com o obje-

tivo de proteger o meio ambiente e

deixar a cidade mais limpa e colo-

rida. O primeiro bairro a ser com-

templado foi o Vila Esportiva, o

canteiro está localizado na Rua

Atlético Mineiro com Avenida A.

Contamos com o apoio de todos os

cidadãos para mantermos a nossa

cidade mais limpa e mais bonita.

Canteiros sustentáveis são
implantados no município

Na avenida A com rua Atlético Mineiro, no canteiro sustentável, 
os pneus tem destinação correta

O dia 24 de março é marcado

pelo Dia Mundial da Luta contra

a tuberculose. De acordo com a

Portaria nº 2181/2001 do Minis-

tério da Saúde a semana do dia

24 de março foi instituída como a

“Semana Nacional de Mobiliza-

ção e Luta contra a Tuberculose”. 

A tuberculose tem cura e o

tratamento é gratuito e disponi-

bilizado pelo Sistema Único de

Saúde. Em Vespasiano, no ano

de 2014 foram diagnosticados e

tratados 15 pessoas com tuber-

culose; já em 2015 foram 37 no-

vos casos, e no ano de 2016 fo-

ram 35 conforme dados do

Sistema de Informação de Agra-

vos de Notificação - SINAN. No

Brasil, a tuberculose é um sério

problema. A cada ano, são notifi-

cados aproximadamente 70 mil

casos novos e ocorrem 4,5 mil

mortes em decorrência da

doença. 

Para o Secretário de Saúde,

Fabiano Bretas, a tuberculose re-

quer a atenção de todos. “Todos

nós precisamos ter consciência

de que a Tuberculose é um pro-

blema sério. Entretanto ela tem

cura e o tratamento é gratuito e

disponibilizado pelo Sistema

Único de Saúde”, afirmou Fa-

biano. Além disso, após o diag-

nóstico, o tratamento deve ser

imediato. “Depois de ser diag-

nosticado pela Unidade de

Saúde, o paciente deve realizar o

tratamento o quanto antes e por

um período mínimo de seis me-

ses, todos os dias e sem nenhuma

interrupção, mesmo com o desa-

parecimento dos sintomas. O tra-

tamento só termina quando o pro-

fissional de saúde confirmar a

cura por meio de exames” escla-

receu o Secretário.

De acordo com o Diretor

Municipal de Vigilância em

Saúde. Marcelo Henriques Al-

cântara, a Tuberculose exige in-

vestimentos na qualificação dos

serviços de saúde. “É preciso in-

vestir na capacitação dos profis-

sionais de saúde para as ativida-

des de vigilância, avaliação e

controle, de modo a ampliar a ca-

pacidade de diagnóstico por meio

do exame (baciloscopia) –

(BAAR), promover a cura, in-

tensificar a busca do sintomático

respiratório e dos contatos dos

pacientes” disse Marcelo.

Fique atento
A Tuberculose é uma doença

causada por uma bactéria que

ataca principalmente os pulmões.

Ela é transmitida de pessoa a pes-

soa. Ao espirrar, tossir ou falar, o

doente com tuberculose nos pul-

mões espalha no ar as bactérias,

que podem ser aspiradas por ou-

tras pessoas. Compartilhar talhe-

res, copos, toalhas ou banheiros

não transmite tuberculose. Bei-

jos e abraços também não.

Prevenção e combate à tuberculose
são constantes em Vespasiano



2 - março - 2017 EEMM  NNOOTTÍÍ   CCIIAASS

Redação e Publicidade:
Av. Prefeito Sebastião Fernandes, 419 Sala 26

(31) 3621-1262
Diretora Responsável: Elza Aguiar Viana Cruz

Reg. DRT 811.006.1
Jornalista Resp.: Giuliano Fonseca MG 09713-JP 

Colaboradora: Pamella Aguiar  
Editoração Gráfica: Ivan Araujo - (31) 99860-9039

Impressão: Sempre Editora

E
X

P
E

D
I

E
N

T
E

ves panot@ yahoo.com.br

Contato Comercial:
Breno Diniz - 99661-0420  /   Paulo Diniz  - 99981-0806

Propriedade de 
Diniz e Viana Editora Ltda.

CGC: MG 20.997.698/0001-79
Rua Arlinda Correia Lima, 123 -  Jardim

Itaú - Vespasiano-MG

Tiragem: 8.000 exemplares

EM NOTÍ CIAS

� LAGOA SANTA

O
principal cartão postal

da cidade, a Lagoa

Central, vai ganhar um

novo visual com a implantação

de novos equipamentos, a revi-

talização do Iate, a reconstru-

ção de passeios e a criação de

mais áreas destinadas ao lazer e

descanso da população.

Desenvolvido pelos arqui-

tetos e engenheiros da Secreta-

ria Municipal de Desenvolvi-

mento Urbano, o projeto que

está em fase de finalização pri-

vilegia a utilização de  traços

modernos e inovadores que

vão se harmonizar com os

principais aspectos históricos

da cidade.

Uma vasta pesquisa sobre

os costumes dos frequentado-

res, a história local e materiais

utilizados na construção tanto

da orla, quanto do Iate foi rea-

lizada pela equipe  que elabo-

rou o projeto arquitetônico de

revitalização.

Água da lagoa
O ponto de partida do pro-

jeto será a proposição de um

convênio  a ser firmado entre a

Prefeitura, UFMG e demais ór-

gãos ambientais para o trata-

mento e recuperação da quali-

dade da água da lagoa central,

bem como a  manutenção das

espécies de aves e peixes do

local.

Em seguida, a atenção será

voltada para as áreas localiza-

das em sua bacia e projetos que

vão diminuir o lançamento de

detritos para dentro lagoa.

O projeto também prevê a

manutenção da fauna e flora

originária do local e o trabalho

de conscientização de todos

que frequentam a orla.

Por fim, serão instalados

em toda a orla equipamentos

para o lazer e descanso dos fre-

quentadores. 

Deck
Partindo do encontro da Av.

Getúlio Vargas com a Rua Jo-

sefina Viana, até o vertedouro,

o deck será como uma linha do

tempo onde o visitante ao per-

corrê-lo, irá se deparar com

inúmeras ambientações onde

obras de arte e intervenções ur-

banas vão resgatar os momen-

tos históricos mais importantes

da cidade de Lagoa Santa.

Iate renovado
Por mais de vinte anos

abandonado e inutilizado, o Iate

foi reformado e novamente en-

tregue à população no ano de

2010 com novo projeto paisa-

gístico, uma ampla área de la-

zer, academia ao ar livre e com

dois parquinhos infantis. Po-

rém, sem a devida manutenção,

a construção praticamente vol-

tou ao estado que se encontrava

antes de sua primeira reforma.

Agora, com o projeto de re-

vitalização, o objetivo é reto-

mar a vocação do Iate Clube

como ponto turístico da cidade

fazendo com que ele volte a ser

referência para aqueles que fre-

quentam a orla da lagoa. Futu-

ramente o local também abri-

gará um espaço destinado às

artes e a cultura da cidade.

Nova área de lazer
A construção que antiga-

mente era utilizada pela Com-

panhia de Saneamento de Mi-

nas Gerais (Copasa) foi

transferida ao município que

vai fazer do local outra área

de convivência destinada ao

público.  

Prefeitura projeta a revitalização
de toda a Orla da Lagoa

Hospital Sírio Libanês fecha parceria com a Prefeitura
para a capacitação de profissionais da saúde

O maior centro de referên-

cia internacional em saúde da

America Latina, o hospital Sí-

rio Libanês, fechou parceria

com a Prefeitura Municipal de

Lagoa Santa para capacitação

dos profissionais da área da

saúde. Em Lagoa Santa, vinte

profissionais entre médicos, en-

fermeiros, psicólogos, fonoau-

diólogos e odontólogos vão

participar dos cursos. A ceri-

mônia de lançamento dos cur-

sos de especialização aconte-

ceu no último dia 22.                                                                        

Promovidos pela Secretaria

Municipal de Saúde de Lagoa

Santa em parceria com o Mi-

nistério da Saúde e o Instituto

de Ensino e Pesquisa do Hos-

pital Sírio Libanês, a iniciativa

visa formar e desenvolver ha-

bilidades para que os  profis-

sionais se tornem multiplica-

dores das ações e programas

que atuem no enfrentamento

das questões de saúde pública.

Palestra do Secretário de Saúde Gilson Urbano sobre o curso

Prefeito Rogério Avelar e Secretário de Saúde apresentam o curso aos vereadores

A Secretaria de Bem Estar

Social em parceria com a Se-

cretaria de Estado de Direitos

Humanos de Minas Gerais pro-

move o curso de qualificação

profissional de “Pedreiro de

Acabamento para Mulheres”.

O curso tem previsão para

iniciar no dia 10/04, na Escola

Municipal Sr. Tito, na Regional

Norte. São 25 vagas destina-

das a atender mulheres do

Centro de Referência em As-

sistência Social (CRAS), da

Coordenadoria Municipal de

Políticas Públicas para Mu-

lheres e da comunidade do

bairro Palmital.

“O objetivo é capacitar as

mulheres oferecendo um curso

que até então, era voltado, ex-

clusivamente, para o público

masculino, e com isso, criar

oportunidades direta de renda e

trabalho”, segundo a diretora

municipal de Desenvolvimento

Social, Virlane Sofia Salomão

Farias.

Curso básico de
informática

Está acontecendo o curso

de informática básica (Win-

dows, Word e Internet) ofere-

cido pelo Centro Vocacional

Tecnológica de Lagoa Santa.

As aulas são realizadas no

Centro Tecnológico de Capa-

citação (CTC), localizados

nos centros comunitários do

bairro Visão, ovídeo Guerra e

Lapinha.

Empoderamento Feminino: em parceria com o
Estado, Prefeitura promove curso inédito na cidade

FREEPIK
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� AVANÇA JUDÔ

N
a data em que se co-

memora o Dia Inter-

nacional da Defesa do

Consumidor, 15 de março, a

Câmara Municipal, o Procon

e a Faculdade da Saúde e

Ecologia Humana – Faseh –

renovaram o convênio para o

funcionamento do órgão no

mu nicípio e para que os estu-

dantes do curso de Direito

possam estagiar voluntaria-

mente no Procon de Vespa-

siano. A solenidade de reno-

vação do convênio foi

realizada no Cine Teatro Ca-

pucho durante a aula inaugu-

ral, que teve como tema Di-

reito do Consumidor, promo-

vida pela instituição de ensino.

Segundo a presidente da

mesa diretora da Câmara Mu-

nicipal, Marta Mansur, desde a

criação do Procon, em maio

de 2015, mais de 1.200 proce-

dimentos foram realizados,

sendo 74% das demandas fa-

voráveis ao consumidor. “Essa

é uma forma das pessoas exer-

cerem sua cidadania sem a ne-

cessidade de se deslocarem até

Belo Horizonte, já os alunos

do curso de Direito podem

atuar na defesa e orientação

ao consumidor, vivenciando

a realidade dos fatos jurídi-

cos que envolvem as relações

e con su mo.”, explicou. 

O atendimento do Procon

de Vespasiano é feito de se-

gunda a sexta feira, das 12h às

18h. O órgão está instalado na

Câmara Municipal de Verea-

dores. Aos sábados, o atendi-

mento é realizado Núcleo de

Práticas Jurídicas na Faseh,

localizado na Av. Prefeito Se-

bastião Fernandes, 890 (em

frente a UPA), das 8h às 12h.

Os atendimentos são agenda-

dos pelo 3629-2551.

Câmara Municipal e FASEH renovam
convênio para funcionamento do Procon

A presidente da Câmara Municipal de Vespasiano e a coordenadora do curso de Direito
da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - FASEH, Dra. Patrícia Nunes de Gusmão
após assinatura de renovação do convênio

A Presidente da Mesa Di-

retora da Câmara Municipal de

Vespasiano, Marta Mansur,

participou de uma reunião na

Secretaria de Estado de Trans-

porte e Obras Públicas – Setop

– para discutir sobre a desati-

vação da estação provisória do

MOVE na Aarão Reis, no cen-

tro de Belo Horizonte. A reu-

nião foi realizada na Cidade

Administrativa, no dia 16 de

março, e contou com a partici-

pação de lideranças e vereado-

res do município.

Segundo Marta Mansur,

desde o início da implantação

do MOVE, além do aumento

do tempo de deslocamento de

Vespasiano até Belo Horizonte,

várias situações afetam os pas-

sageiros. “Na estação Aarão

Reis, os passageiros convivem

diariamente com a falta de se-

gurança, com o desconforto,

dentre outras situações. Temos

que lutar pelos passageiros e

estamos buscando uma melhor

forma de beneficiar o trabalha-

dor que enfrenta uma rotina

diária tão estressante.”

De acordo com a superin-

tendente da Setop, Mailla Soa-

res, um projeto básico para a

Marta Mansur quer MOVE
no antigo terminal rodoviário Atletas vespasianenses dão show em torneio

O Projeto Avança Judô

participou no último dia

11 de março, da seletiva para

o Campeonato Brasileiro

Regional, com 41 atletas das

cidades de Vespasiano e São

José da Lapa. O evento, que

foi realizado no Minas Tênis

Clube, em Belo Horizonte,

contou com a participação

de 440 atletas de 18 clubes

mineiros.  

As atletas vespasianenses

foram destaque em várias

categorias ,  a lém disso,

quatro alunas, Michelle

Assis Santos,  do Bairro

Morro Alto, categoria Super

Ligeiro (44 quilos) classe

sênior e Bianca Luiza Anízio

Ol ive i ra ,  d o  B a i r r o

Caieiras, categoria Meio

Leve (52 qui los)  Maria

Cecília Ramos Custódio

B a h i a ,  s u b  1 8 ,  ( - 4 8 )  e

H a n n a h  A l é x i a  To r r e s

Oliveira Soares (-63) que

lutará em duas categorias

– sub 21 e sênior. Também

na classe sênior,  foram

c l a s s i f i c a d a s  p a r a  o

Brasileiro Regional, que

vai acontecer em Vitória,

no Espírito Santo, nos dias

7 a 9 de abril.  

O projeto Avança Judô é

uma parce r ia  en t re  a

Confederação Brasileira de

Judô, Minas Tênis Clube,

BH Airport e as Prefeituras

de Vespasiano e São José da

Lapa.

Estes, alguns dos participantes do projeto

construção de uma estação pró-

ximo Shopping Oiapoque, no

centro da capital, está sendo

desenvolvido com previsão de

conclusão do projeto em 28 de

abril deste ano para, posterior-

mente, ser realizada uma lici-

tação. 

Durante a reunião, a verea-

dora Marta Mansur sugeriu a

implantação de um terminal do

MOVE no antigo terminal ro-

doviário, no bairro Caieiras.

“A Setop informou que, caso a

Administração Municipal seja

favorável, existe a possiblidade

de implantar um terminal no

local – que está ocioso. Uma

reunião com a Prefeita Ilce Ro-

cha será necessária para discu-

tir a situação,” disse Marta.

Outras reivindicações,

como o itinerário de linhas de

ônibus, a falta de policiamento

na Estação Morro Alto, horário

de partida dos ônibus da esta-

ção, dentre outras solicitações,

foram colocadas na pauta e que

serão analisadas pela Setop.

Michele Assis Santos, de Vespasiano, categoria
Super Ligeiro – vice campeão do Torneio Inicio a

Seletiva com Thais Marinho do Minas Tênis Clube

Michelle Assis Santos representa
Vespasiano no Brasileiro que será realizado

em Vitoria – ES de 7 a 9/4/2017
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ANIVERSARIANTES DE ABRIL
Dia 1: Luis Henrique Braga Viana, Hernely da Silva Gomes, Fernando Antonio da Silva, Danilo Soares Fonseca; Dia 2: Cristina A.S. Kodato,

Fabiana Assis Salomão, Otávio Rocha Costa; Dia 3: José Camilo da Silva; Dia 4: Ligiane Soares Meneses, Márcia Santos Soares; Dia 5: Thaís

do Valle Fernandes, Sérgio Soares Fonseca, Gislaine Elias Cruz, Luciano Diniz Carvalho, Thaís dos Santos Araújo Rocha, Sílio Alexandre F.

Júnior; Dia 6: Mariza Fernandes de Oliveira, Fernanda Salomão, Angélica Fernandes Gomes, Ronaldo Marcelino Fonseca, André Luis Silva

Avis, Rômulo Beghini; Dia 7: Carlos Jr. Fonseca Correa, Meire Thaís Fonseca Viana, Raquel Rocha Dada, Gilson Boaviagem, Humberto Moura,

Nilma Fonseca Martins da Costa, Elen Aparecida de Aguiar, Carolina Sicari Guireli, Érica Vanessa Fonseca Diniz; Dia 8: Lourdes Bernadete

Viana, Lorena Miranda Imbuzeiro Costa; Dia 9: Antônio Eustáquio Neves, Hélia Mara Aguiar Machado, José Acácio da Cruz, Marcos Bruno

S. Quirino, Maria Margarete Gonçalves Souza, Valéria Machado Costa; Dia 10: Rogério Albano Viana, Alice Barbosa Soares, Graziela Kamei

Aarão, Felipe Viana Diniz Cruz, Sheila Regina de Avis Salles, Licínio de Paula Cruz, Luciano Faria; Dia 11: Wend Cristina Oliveira Silva; Dia

12: Norma Soares Fonseca, Gladmar Mary Gonçalves Souza, Estevão Luís Dada Durães; Dia 13: Márcio Diniz Cruz, Denize Alves de Azevedo;

Dia 14: Ariane Karem Drumond Tomáz, José Machado, Regina Célia Beghini de Araújo, Álvaro Lúcio Batista Soares, Leonardo de Carvalho

Araújo; Dia 15: Miriam Cristina Lara Barbosa, Leonardo de Carvalho Araujo; Dia 16: Adelúzia Fernandes de Deus, Aécio Batista Alves; Dia

17: Regina Cerqueira Costa, Margareth Guimarães M. Costa, Rosângela Resende Silva Oliveira, Leonor Sinai de Oliveira; Dia 18: Deise Cris-

tina Perdigão, Marco Antônio Fonseca Viana, Kelerson Eduardo Pena, Solange Vitória Fonseca, Edelbrando Ramos Ribeiro, Marilda Falcão;

Dia 19: Tânia Marisa Colares M. Rocha, Karem de Oliveira Bretas, Leonardo Silva Franca; Dia 21: Marília Luíza Campelo Diniz,  Mariana

Santos Murta; Dia 22: Edmeia Batista de Jesus, Marcelo Fonseca do Vale, Myrllan Froes Madeira, Dia 23: Mauro Magno Viana, Lorena Pru-

dente de Aquino, Loren Prudente de Aquino, Suellen Ziderech Xavier, Mariângela Durães; Dia 24: José Nascimento Bicalho Filho, Ana Amé-

lia Diniz Carvalho, Marco Túlio Fonseca Viana, Dia 25: Ana Paula Paixão Sacramento, Teresinha Viana F. Salomão; Dia 26: Elizabeth Eduardo

Silva; Dia 27: Geraldo Moreira Gomes de Resende, Teresinha de Jesus Lara, Roberta Resende Bicalho, José Antônio S. Palma Jr., Jorge Antô-

nio Salomão, Dia 28: Thales Soares Oliveira; Dia 29: Loren Katiane dos Santos Alves, Iziz Geralda de Oliveira Gomes; Dia 30: Cecília Viana

Souza, Edilúcia Aguiar Dornas Beghini.

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

O Restaurante Dom Otto continua

bombando todas as sextas feiras com

seus happys hours. A programação

para abril já está fechada. 

Veja o que teremos: Dia 07/04 - sexta-feira:

Carlos Timponi e Deth Viana -Voz e Teclado-

MPB; Dia 14/04 - sexta-feira: Restaurante fe-

chado ao público – Feriado sexta feira da paixão;

Dia 15/04 - sábado: Sábado de Aleluia com

Aline Terra – Voz e Violão; Dia 21/04 – sexta

feira João de Ana -Voz e Violão – MPB; Dia

22/04 – sábado; Tarde na piscina c/ Welisson Al-

ves -Voz e teclado – Diversos estilos; Dia 28/04

- sexta-feira: Maurício Urutau -Voz e violão –

Pop, Rock nacional e internacional; Dia 30/04 –

domingo: Tarde na piscina c/ Welisson Alves -

Voz e teclado – Diversos estilos.

Paulo Diniz em Sociedade

E D I T A L

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA

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

1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural –

CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que con-

tém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores ru-

rais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados

e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadra-

dos como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo

1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pa-

gamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, refe-

rente 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 ocorrer,

impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2017, em qualquer estabeleci-

mento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta

de recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do ven-

cimento (22 de maio de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o su-

jeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no

artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações pres-

tadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade

Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Fe-

deral do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indi-

cados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o

artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo Adi-

tivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de

extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal,

o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federa-

ção da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis

antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, dire-

tamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Eventual im-

pugnação administrativa contra o lançamento e a cobrança da Contribuição

Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30

(trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada

no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Fede-

ral, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, po-

dendo 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 Agricultura e/ou Pe-

cuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 30 de março de 2017.

João Martins da Silva Júnior

Presidente da Confederação

B
uscando o companhei-

rismo aliado ao obje-

tivo do SERVIR, os ro-

tarianos trabalharam muito

durante os quatro dias do tra-

dicional Boi da Manta, promo-

vido pela Prefeitura de Vespa-

siano.

Os eventos aconteceram

nos dias 16, 18, 21 e 23 de fe-

vereiro no Centro da cidade.

Foram vários shows que leva-

ram uma multidão à Praça JK.

A Prefeitura colocou dez

barracas para a venda de bebi-

das e guloseimas para os fo-

liões e o Rotary Club de Ves-

pasiano se fez presente

ex plo rando uma delas com a

venda de porção de linguiça

com jiló e pão com linguiça

além da cerveja e refrigerante

bem gelados, numa perfeita in-

tegração com a sociedade.

O companheirismo foi a tô-

nica do trabalho. Praticamente

todos se ofereceram para o tra-

balho. A barraca ficou até pe-

quena para tantos companheiros.

Valeu companheiros!!!

Linda festa marcou a união

matrimonial de Tátila e Diego

ocorrida no dia primeiro de

abril, no Minas Tênis Clube II,

em Belo Horizonte. No salão

foi montado o altar onde foi ce-

lebrada a cerimônia religiosa.

Após juramentos e as bênçãos

os convidados tomaram assento

às mesas onde comemoraram

o acontecimento. Buffet em alto

estilo. Tátila é filha de Ricardo

Alexandre Pimentel e Marta de

Lourdes Mansur Pimentel;

Diego é filho de Halley Matias

Braga de Carvalho e Rosilane

Marta Corrêa Braga de Carva-

lho. Aos noivos e familiares de-

sejamos felicidades!!!

Veja algumas fotos do ca-
samento:

Rotarianos curtiram o Boi da Manta
com muito trabalho e companheirismo

Tátila e Diego 
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Culinária

Bacalhau especial
Ingredientes:

* 1 kg de bacalhau 

* 3 cebolas em rodelas

* 5 dentes de alho amassados

* ½ xícara de azeite

* 1 pimentão verde em tirinhas 

* 1 pimentão vermelho em tirinhas 

* 6 tomates sem pele e 

sem sementes picados

* 1 lata de ervilhas

* 1 xícara de azeitonas 

pretas cortadas

* ½ kg de batatas 

* 1 vidro pequeno de leite de coco 

* 1 xícara de leite

* 2 colheres de sopa de manteiga

* 1 copo de requeijão

Queijo ralado, pimenta-do-reino

e sal a gosto

Modo de preparo:
Refogue a cebola no azeite, junte o

alho e refogue mais um pouco. Adicione

os tomates e deixe cozinhar por cinco

minutos. Acrescente os pimentões, o ba-

calhau e cozinhe por mais cinco minutos.

Em seguida, acrescente o sal e a pimenta.

Reserve. Cozinhe as batatas em água e sal

e passe pelo espremedor. Junte a man-

teiga, o leite, o leite de coco, o requeijão

e misture bem até obter uma massa ho-

mogênea. Unte um refratário com azeite,

coloque o refogado de bacalhau, uma ca-

mada de ervilhas, as azeitonas e uma ca-

mada do creme de batatas. Salpique

queijo ralado e leve ao forno para grati-

nar, por 15 minutos. 

VN  MULHER

1) Tenho a impressão de estar

perdendo cabelo. Como posso saber

se estou com algum problema?

Se você perceber uma queda

acentuada por mais de três meses,

consulte um dermatologista. Muitas

vezes, com um simples teste de

“puxada” o especialista detecta se

você tem razões para se preocupar.

Ele seleciona mechas com cerca de

20 fios, puxa com uma certa força e

observa quantos ficam em sua mão.

Um terço do total já significa alerta.

Lembre-se: crises emocionais,

medicamentos, anticoncepcionais,

febre alta, stress, alterações hormonais

e cirurgias podem desequilibrar o

organismo,  causando quedas

temporárias. 

2) Por que os cabelos l isos

brilham mais?

A luz ref le te  melhor  em

superfícies planas. Se você prestar

atenção, vai perceber também que os

escuros brilham mais do que os claros

– os tons louros absorvem mais luz

do que refletem.

3) Posso pegar caspa com um

pente emprestado?

Fique tranquila. Existe um tipo

de caspa causado pelo ressecamento

do couro cabeludo e outro, conhecido

como a dermatite seborreica, mais

oleosa, causada por uma inflamação

que piora com a proliferação de um

fungo já existente no couro cabeludo.

Nenhum deles é contagioso. 

4)  Os xampus anticaspa

funcionam?

Sim. Mas ninguém garante que a

caspa não volte: a poluição, o stress

e o calor são elementos-chave para

aumentar os efeitos da descamação.

Procure por  xampus à  base de

octopirox, zinco omadine, ácido

salicílico ou substâncias derivadas de

imidazolina e do alcatrão. Nada de

desistir no meio do caminho porque

eles ressecam os fios: use até melhorar

e depois alterne com um xampu

adequado ao seu tipo de cabelo. 

5) Os xampus com ceramidas

garantem a hidratação dos cabelos

ressecados?

As ceramidas naturais do nosso

cabelo funcionam como uma espécie

de cola, unindo as escamas que

formam os fios. Cabelos arrepiados,

áspero, indicam que nossa cola natural

perdeu a batalha contra o cloro, as

t inturas,  o  secador. . .  Como os

laboratórios conseguiram sintetizar

ceramidas com as  mesmas

características, as indústrias de

cosméticos incorporaram o

ingrediente aos xampus. As ceramidas

vão sendo depositadas nos fios,

repondo gradualmente o cimento

danificado. 

6)  Dá para disfarçar os

primeiros cabelos brancos com

henna?

Apenas se você tem até 30% de

cabelos brancos. Os fios ganham

reflexos dourados ou avermelhados,

mas o resultado depende da cor e do

estado de seu cabelo e da forma de

aplicação. Lave bem os cabelos antes

de aplicar, misture o pó em água

fervida até obter um creme e coloque

uma touca térmica para intensificar

a ação do produto. Como a hena

costuma ressecar um pouco os fios,

alguns cabelereiros aconselham

acrescentar condicionador ou creme

de hidratação à mistura, mas os

fabricantes não recomendam porque,

segundo eles, com essa alteração no

processo o produto não atinge 100%

de sua eficiência. Portanto você deve

passar um creme hidratante após lavar

e tirar a hena. 

7) Posso descolorir os cabelos

em casa?

Nem tente! Esse é um processo

muito agressivo porque os

ingredientes  dos produtos  de

descoloração podem queimar o couro

cabeludo. Tem mais: se você deixar

o produto no cabelo alguns minutos

a mais do que o recomendado as

escamas abrem demais e os fios

literalmente apodrecem. Aí, só

cortando o cabelo.... pela raiz!

Beleza - Cabelos

Dicas úteis para o lar - Curiosidades sobre o bacalhau
Existem cinco tipos de peixes que após

secos e salgados podem resultar nesse alimento,

tendo cada um, características diferentes que

influenciam no preço e no sabor; São eles: o

Cad Gadus Morhua (o legitimo bacalhau

também conhecido como Porto), o Cod Gadus

Macrocephalus (bacalhau do Pacífico), o

Saithe, o Ling e o Zarbo. Pela legislação,

somente os Cod podem ser denominados

“bacalhau”, enquanto que os outros devem

receber a designação “pescado salgado seco”.

E para que não haja dúvidas na hora

de saber qual tipo de peixe está sendo

degustado, algumas dicas são importante, O

legitimo bacalhau e o bacalhau do Pacífico

são semelhantes, porém, após cozidos,

apresentam características distintas. O legítimo

se desfaz em lascas e, além disso, apresenta

sabor inconfundível. Já o do Pacífico é mais

fibroso e de paladar diferenciado.

Para finalizar, recomenda-se que todo

alimento seco e salgado não deve ser congelado

sem antes

dessalgar  e

hidratar, pois

sua cor e sabor

podem sofrer

alterações. Por

isso, para que o dessalgue seja bem realizado

e as características nutricionais sejam mantidas,

o processo deve acontecer em geladeira,

trocando de hora em hora a água gelada salgada

por outra igualmente gelada e fresca. 

Elzinha Viana
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“Nosso público é 
simplesmente sensacional,

é a força que nos move,
que faz a gente acreditar

que tudo é possível.”

O ano de 2017 começou

cheio de novidades para a banda

Culex. Com nova formação, o

grupo agora conta com Jô Ri-

beiro e Carlos Henrique nas gui-

tarras, Alan Curátola no contra

baixo e Junior Leal na bateria,

além do vocalista João Fernan-

dino que já fazia parte da for-

mação original.

Sempre presente na cena in-

dependente mineira, a Culex,

que já dividiu o palco com gran-

des nomes do rock e heavy me-

tal do país - como o Eminence,

Tianastácia e Fuso Zero - vem

caminhando a passos largos para

se consolidar no cenário do me-

tal brasileiro.

“A banda literalmente mu-

dou a estética do próprio som e

se reinventou durante um hiato

de três meses. Tempo em que

nos preparamos para lançar o

segundo cd, ‘Além

do que você possa

ver', gravado e

produzido pela

Royal Records”,

revela o vocalista.

Ainda segundo

João, o disco

chama a atenção

pelas letras mar-

cantes e politiza-

das e o som mais

pesado que no cd

anterior. “O som

mudou muito e considero o

atual momento como o mais

maduro da banda. As músicas

retratam temas do cotidiano,

percepções sobre a sociedade,

política e relacionamentos con-

temporâneos”, completa.

Mas as novidades não pa-

ram por aí, o grupo se encontra

na fase de finalização do seu pri-

meiro videoclipe, que deve ser

lançado ainda no primeiro se-

mestre deste ano. Além de tam-

bém estarem se preparando para

uma mini turnê pelos estados de

Goiás, Brasília e São Paulo.

Sobre o cenário em que es-

tão inseridos, eles afirmam ter

boas perspectivas para o futuro.

“Apesar de vivermos um mo-

mento no Brasil onde se predo-

mina um estilo musical mais

mercadológico, nunca vimos

tanta gente fazendo música com

as próprias mãos.”

Outra vantagem apontada

pelos jovens é a evolução tec-

nológica, como o uso das redes

sociais, em que as bandas po-

dem encontrar seu público e in-

teragir de forma direta com ele,

possibilitando uma grande inte-

ração e troca de experiências.

Para eles, esse contato é de

grande importância.

� ARTISTAS DA TERRA

Banda Culex
*Pamella Aguiar - jornalista

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

AMBIENTE 
EM NOTÍCIASMEIO

22 DE MARÇO – DIA MUNDIAL DA ÁGUA
O Dia Mundial da Água foi

instituído pela ONU em 22 de

março de 1992 e visa à conscienti-

zação da população a respeito

dessa valiosa substância.

Sabemos que a água é um re-

curso essencial para a sobrevivên-

cia de todos os seres vivos. Ela

atua mantendo nosso corpo hidra-

tado, ajuda no transporte de subs-

tâncias, funciona como solvente,

regula a nossa temperatura, parti-

cipa de reações químicas, entre vá-

rias outras funções.

Apesar de o nosso planeta ser

repleto de água, estima-se que ape-

nas 0,77% esteja disponível para o

consumo humano em lagos, rios e

reservatórios subterrâneos. Vale

destacar, no entanto, que essa

quantidade não está distribuída

igualmente por todo o território,

conseqüentemente, existem locais

onde esse recurso é considerado

bastante valioso. Em virtude dessa

desigualdade de distribuição, em

várias regiões ocorrem verdadeiros

conflitos por água.

Além da escassez de água em

algumas regiões, enfrentamos

ainda o problema da baixa quali-

dade. A poluição causada pelas ati-

vidades humanas faz com que a

água esteja disponível, porém não

esteja própria para o consumo. Es-

tima-se que 20% da população

mundial não tenha acesso à água

limpa e, segundo a UNICEF, cerca

de 1400 crianças menores que

cinco anos de idade morrem todos

os dias em decorrência da falta de

água potável, saneamento básico

e higiene.

Diante da importância da água

para a nossa sobrevivência e da

necessidade urgente de manter esse

recurso disponível, surgiu o Dia

Mundial da Água. Essa data, co-

memorada no dia 22 de março, foi

criada em 1992 pela Organização

das Nações Unidas (ONU) e visa à

ampliação da discussão sobre esse

tema tão importante.

No dia 22 de março de 1992, a

ONU, além de instituir o Dia Mun-

dial da Água, divulgou a Declara-

ção Universal dos Direitos da

Água, que é ordenada em dez arti-

gos. Veja a seguir alguns trechos

dessa declaração:

1-A água faz parte do patrimô-

nio do planeta;

2-A água é a seiva do nosso

planeta;

3- Os recursos naturais de

transformação da água em água

potável são lentos, frágeis e muito

limitados;

4- O equilíbrio e o futuro de

nosso planeta dependem da pre-

servação da água e de seus ciclos;

5-A água não é somente he-

rança de nossos predecessores; ela

é, sobretudo, um empréstimo aos

nossos sucessores;

6 A água não é uma doação

gratuita da natureza; ela tem um

valor econômico: precisa-se saber

que ela é, algumas vezes, rara e

dispendiosa e que pode muito bem

escassear em qualquer região do

mundo;

7-A água não deve ser desper-

diçada nem poluída, nem envene-

nada;

8-A utilização da água implica

respeito à lei;

9-A gestão da água impõe um

equilíbrio entre os imperativos de

sua proteção e as necessidades de

ordem econômica, sanitária e so-

cial;

10- O planejamento da gestão

da água deve levar em conta a so-

lidariedade e o consenso em razão

de sua distribuição desigual sobre

a Terra.

Como toda a população neces-

sita da água para a sua sobrevi-

vência, em julho de 2010, a As-

sembleia Geral das Nações Unidas

declarou, através da Resolução

A/RES/64/292, que a água limpa e

segura e o saneamento básico são

direitos humanos. Sendo assim, a

água de qualidade e o saneamento

básico passaram a ser um direito

garantido por lei.

O uso racional e sua preserva-

ção são fundamentais para garantir

qualidade de vida para a nossa ge-

ração e para as futuras. Faça uso

consciente da água!

Edite Buéri Nassif
OAB-MG 50958

Cível - Criminal  

Trabalhista - Previdenciário

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

3621-3660 - 99618-2337

& Advogados Associados

N
o dia 22 de março de 2017 (quarta-feira)

a Câmara de Deputados aprovou o Pro-

jeto de Lei 4.032/98 que autoriza a ter-

ceirização para todas as atividades das empresas.

A primeira versão do texto foi enviada ao Con-

gresso ainda na gestão do presidente Fernando

Henrique Cardoso e aguardava votação da Câ-

mara desde 2002, após alterações significativas

feitas pelo Senado.  O texto-base foi aprovado por

231 votos favoráveis e 188 contrários. Após esse

tramite, o referido projeto de lei aguarda a sanção

presidencial.

No ano de 2015, a Câmara de Deputados

aprovou outro projeto de lei, com o mesmo teor.

No entanto, o texto foi encaminhado para o Se-

nado e ainda não foi votado.

Mas o que, de fato, é a lei de terceirização?

Quais mudanças trará? A Lei da terceirização

muda à forma de contratação dos trabalhadores,

flexibilizando a terceirização – quando uma em-

presa contrata mão-de-obra por intermédio de

uma terceira companhia – e regulamenta a pres-

tação de serviços temporários. As empresas, por-

tanto, poderão contratar trabalhadores terceiriza-

dos para exercerem cargos tanto na atividade-fim,

que são atividades principais da empresa, como

nas atividades-meio, ou seja, funções secundá-

rias que não estejam diretamente ligadas ao es-

copo primordial da empresa, tais como, em alguns

casos: serviços de limpeza e manutenção.

Atualmente não existe uma legislação es-

pecífica sobre o tema e que regulamente essa

questão. Possuímos apenas uma compilação ju-

risprudencial que veda a terceirização para ati vi -

dades-fim, permitindo a sua ocorrência apenas

em atividades-meio.  Com essas alterações será

possível a terceirização tanto nas atividades-meio,

como nas atividades-fim. Ademais, o projeto

prevê que a contratação terceirizada de trabalha-

dores poderá ocorrer sem restrições em empresas

privadas e na administração pública.

Em suma, o PL 4.032/98 flexibiliza a tercei-

rização, possibilitando uma ampliação da oferta

desses serviços. Sendo assim, todas as atividades

poderão ser terceirizadas desde a atividade prin-

cipal da empresa – como, por exemplo, uma es-

cola poderá terceirizar seus professores - até as ati-

vidades secundárias (serviços de limpeza e

segurança).

Há muita polêmica em torno da questão. Há

quem entenda que a regulamentação ensejará ganhos

de produtividade e segurança jurídica para as empre-

sas, como também há quem defenda que a medida au-

menta a precarização no mercado de trabalho.

Não se pode olvi-

dar, entretanto, que a

Lei não altera direitos

trabalhistas, como fé-

rias, décimo terceiro e

hora extra. O que ela

cria é uma responsabi-

lidade subsidiária.

Desta forma, em caso

de inadimplência des-

tes direitos, o trabalha-

dor deve acionar primeiro na Justiça a empresa

prestadora de serviço. Se ela não comparecer, so-

mente aí o trabalhador poderá acionar a compa-

nhia contratante.

Mas e o serviço temporário, o que muda?

Conforme a nossa atual legislação o trabalho tem-

porário é permitido em até três meses. Com as al-

terações advindas com a aludida lei esse período

é ampliado, passando para até seis meses, prorro-

gáveis por mais 90 dias. Em resumo, os contratos

temporários poderão ser de até nove meses.

Segundo entrevista realizada pela revista

Época Negócios¹, o professor da Universidade de

São Paulo Hélio Zylberstajn destacou que: “Há

uma confusão muito grande, as pessoas acreditam

que o terceirizado é informal, mas não é. O ter-

ceirizado tem carteira de trabalho assinada e todos

os direitos trabalhistas”. E ainda completou: “Só

o Brasil tinha essa distinção entre atividade-fim e

atividade-meio, e isso impede a criação de cadeias

produtivas”.

No entanto, há quem discorde. O Secretário-

geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos

da CUT é um exemplo disso. João Caires aduz

que¹: “Essa proposta é para precarizar ainda mais

o trabalho". Na concepção dele, já existe súmula

que regulamenta a matéria. "Mas agora deram a li-

berdade total para a empresa funcionar sem ne-

nhum trabalhador contratado". “Há esse discurso

de que vai gerar emprego, mas em vez de gerar

emprego melhor, vão criar empregos piores”, diz.

Como se percebe, é um tema polêmico que

merece atenção de toda sociedade. 

¹Fonte: http://epocanegocios. globo.com/ Eco-

nomia/noticia /2017/03/entenda-o-efeito-da-lei-

da-terceirizacao-para-o-trabalhador.html

A autora é bacharel em Direito pela PUC

Minas, especialista em Direito Processual. Ad-

vogada atuante no Município e região metro-

politana, nas áreas de Direito de Família, Cível,

Criminal e Contratual. Escritório à Av. Prefeito

Sebastião Fernandes, n° 419, sala 26, Centro,

em Vespasiano/MG.

*Dra. Danielle Barbosa – advogada 

Lei da terceirização: o que mudará na sua vida
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Um projeto que precisa crescer
A apresentação feminina de

judô em comemoração ao Mês da

Mulher, uma iniciativa do Projeto

Avança Judô, aconteceu no sábado,

dia 18 de março. Também ocorreu

a troca de faixas numa cerimônia

presidida pelo professor Mário Lú-

cio da Silva que participa ativa-

mente deste Projeto. Alunos de di-

versas idades e familiares todos

estavam entusiasmados e orgulho-

sos com a oportunidade de mos-

trarem o que aprenderam dentro e

fora do tatame. 

O projeto foi criado em 2006

pela Confederação Brasileira de

Judô- CBJ, que a princípio objeti-

vou atender todas as crianças e

adolescentes que morassem em

torno do Aeroporto de Confins. Em

2013, com sua sede transferida

para o município de Vespasiano e

em parceria também com o Minas

Tênis Clube, foi criado o convênio

Intermunicipal com a nossa cidade

e com São José da Lapa.

Segundo a professora e

coordenadora Cidinha, que está à

frente do Avança Judô há 10 anos,

desde 2006 os alunos participam

de torneios e de Jogos Escolares

com resultados satisfatórios. “No

dia 11 de março 41 alunos do

Avança Judô MG de Vespasiano e

São José da Lapa participaram do

Torneio Início e Seletiva para o

Brasileiro Regional. O evento con-

tou com a participação de 440 atle-

tas de 18 renomados clubes minei-

ros. 

Quatro alunas de Vespasiano

foram classificadas para represen-

tar o Município na etapa nacional

nos dias 07 a 09 de abril. Michelle

Assis Santos, categoria Super Li-

geiro (44 kilos) classe Sênior,

Bianca Luiza Anízio Oliveira, ca-

tegoria 52 Meio Leve, Sênior, Ma-

ria Cecília Ramos Custódio Bahia,

sub 18 categoria (-48) e Hannah

Aléxia Torres Oliveira Soares, (-

63) vai lutar no sub 21 e sênior. 

Ariana Silva é outro exemplo

do bem sucedido projeto, pois des-

pontou como atleta de ponta. Hoje

é Faixa Preta, bicampeã dos Jogos

Escolares de Minas Gerais e, em

2013, foi encaminhada para o Mi-

nas Tênis, onde despontou como

campeã mineira, por diversas ve-

zes. Além de representar a cidade

de Vespasiano, Ariana é motivo de

orgulho e exemplo para os 220 alu-

nos que aprendem Judô e agregam

valores que advém do esporte.

O Avança Judô está situado na

Rua João Salomão, 37- Centro de

Vespasiano e está aberto às visita-

ções, às participações mais ativas

de alguns pais e principalmente às

contribuições da comunidade so-

cial. Sobretudo para os empresá-

rios que terão a sua marca exposta

na mídia nacional. Vale à pena aju-

dar.

* Secretária Municipal do De-
senvolvimento Social de Vespa-
siano, Mestra em Administração,
Pós Graduada em Marketing Polí-
tico, Graduada em Jornalismo,
Professora Universitária, Consul-
tora do Laboratório São Lucas.

Vanessa Arruda *

N
o último dia 21 de

março, ocorreu na FA-

SEH uma apresentação

da Dra. Jessica Fairley, profes-

sora e pesquisadora do Depar-

tamento de Doenças Infeccio-

sas da Faculdade de Medicina

da Emory University, de

Atlanta, Estados Unidos, a res-

peito da pesquisa sobre hanse-

níase em Minas Gerais, reali-

zada em parceria com a

Faculdade de Medicina da FA-

SEH. A razão do interesse da

Emory em estudar a hanse-

níase aqui é pelo fato do Brasil

ser o segundo país em número

de casos da doença, atrás so-

mente da Índia.

A pesquisa teve  início em

2015 e é focada na transmissão

da doença para adultos e crian-

ças, nas reações e complica-

ções desenvolvidas por certos

tipos de pacientes e nas causas

de maior incidência da doença

em determinadas regiões e paí-

ses. Dra. Fairley destacou que

estão pesquisando também a

relação da hanseníase com ou-

tras doenças. "Estamos procu-

rando entender se outras para-

sitoses interferem no quadro de

hanseníase, especialmente a es-

quistossomose”, diz a profes-

sora de Emory, coordenadora

da pesquisa.

Os pesquisadores identifi-

caram deficiências nutricionais

em vários dos pacientes anali-

sados e buscarão saber se bai-

xos níveis de micronutrientes,

como vitaminas, influenciam

no desenvolvimento de casos

mais graves da doença. Os re-

sultados da pesquisa já foram

apresentados em congressos

sobre saúde pública e infecto-

logia nos Estados Unidos, na

China e no Brasil; e foram pu-

blicados em duas revistas in-

ternacionais de medicina.

Parceria FASEH-Emory
e outras pesquisas

já realizadas
Na ocasião da apresenta-

ção, FASEH e Emory renova-

ram por mais cinco anos o

acordo de cooperação entre as

duas instituições, visando a

continuidade das pesquisas

atuais e possíveis novas parce-

rias. O acordo entre as duas ins-

tituições existe desde 2009 e já

proporcionou a mais de quinze

alunos da FASEH a oportuni-

dade de fazerem parte de suas

pesquisas no campus da uni-

versidade americana.  

A primeira pesquisa reali-

zada em conjunto foi sobre pro-

gramas públicos de pré-natal

no Brasil, sobre o auxílio que

as grávidas tem no sistema pú-

blico de Saúde e a importância

desse atendimento ocorrer com

a devida antecedência, para a

saúde dos bebês e das mães.

Professores e alunos das fa-

culdades de medicina da FA-

SEH e da Emory realizaram

também uma pesquisa sobre

diarréia causada por rotavírus e

a prevenção à doença, cuja va-

cina é prevista no calendário

de vacinação infantil do Minis-

tério da Saúde.

A terceira pesquisa foi so-

bre a anemia por deficiência de

ferro na dieta. Foram realizados

estudos comparativos em dife-

rentes bairros de Vespasiano

definidos pela Secretaria de

Saúde do município. A pes-

quisa constatou  a ação efetiva

dos agentes públicos de saúde

na orientação à comunidade so-

bre o consumo de alimentos ri-

cos em ferro e concluiu que os

níveis do nutriente no sangue

da população estudada era sa-

tisfatório. 

Sobre a FASEH
Fundada em 2001, a Facul-

dade da Saúde e Ecologia Hu-

mana (FASEH), situada em

Vespasiano, oferece atualmente

cursos de graduação em Di-

reito, Enfermagem, Fisiotera-

pia e Medicina, além da espe-

cialização em Endoscopia

Digestiva.

A instituição possui uma

sólida parceria com o serviço

de saúde do município, cola-

borando no atendimento mé-

dico e na promoção da saúde à

população. Em sua Clínica Es-

cola, realiza cerca de oito mil

procedimentos médicos por

mês, além de três mil trata-

mentos fisioterápicos.

A FASEH contribui para a

inserção dos vespasianenses no

ensino superior, a formação de

novos profissionais e, conse-

quentemente, para o desenvol-

vimento sócio-econômico da

cidade.

FASEH e Emory University apresentam
resultados de pesquisa sobre hanseníase em Minas

Da esquerda para a direita: Profª Dra. Telma de Filippis,
Profª Dra. Jessica Fairley, Prof. José Antônio Ferreira, 

Dr. Ricardo Guimarães, Dr. Matthew Merves e Dra. Subba Setty

� AVANÇA JUDÔ

*Paulo R. Ferreira

Quando estudamos história, vemos que as

grandes revoluções econômicas acontecem

quando há convergência de transformações nas

áreas de comunicações e de gerações de energia.

No século XIX, saímos da prensa manual para a

máquina a vapor e pudemos fazer impressões em

massa a preços baixos. Isso possibilitou a criação

de escolas na Europa e nas Américas e a educa-

ção da força de trabalho, o que conduziu à Pri-

meira Revolução Industrial.

O telefone, o rádio, a TV e o petróleo abriram

caminho para uma sociedade de consumo de

massa, a Segunda Revolução Industrial. Movida

pelos veículos automotores, essa fase agora está

chegando ao fim. Teremos de encontrar outras

fontes de energia, porque alcançamos o pico mun-

dial da produção de petróleo. A produção de pe-

tróleo cresce, é verdade, mas a população também

aumenta, principalmente com a expansão do nú-

mero de consumidores de países emergentes,

como é o caso do Brasil.

As últimas décadas foram marcadas por uma

profunda mudança na área de comunicações,

fruto do computador pessoal da internet. Hoje, há

2,3 bilhões de pessoas mandando os próprios ví-

deos, fotos e textos para a rede. E o mais incrível

é que fizemos isso em 20 anos. A internet é cola-

borativa e nela o poder não é mais hierárquico. Ao

mesmo tempo estamos evoluindo no sentido de

ter uma geração de energia disseminada e sus-

tentável. 

Há energias renováveis espalhadas por todo o

mundo: solar, eólica, geotérmica, de biomassa e

das ondas. Se as fontes renováveis estão em todo

lugar, por que somente colhê-las em alguns pou-

cos pontos? Por que não converter os 191 milhões

de prédios espalhados pelos países da União Eu-

ropeia em miniusinas verdes, com painéis foto-

voltaicos no teto, aerogeradores na lateral e con-

versores de lixo em biomassa? Imagine o mundo

todo. Por que não?

O endurecimento das leis sobre as emissões

de gases de efeito estufa, as preocupações com o

meio ambiente, e a incertezas sobre os preços do

petróleo, influem no setor automobilístico. Por

isso, os fabricantes de automóveis continuam a in-

vestir com entusiasmo, nas novas tecnologias

para reduzir o consumo e as emissões de dióxido

de carbono (CO2).

Neste sentido, o governo chinês também pre-

tende intervir ao máximo neste tipo de produção

sustentável, tendo intenções de mudar gradual-

mente a atual frota de transportes públicos, por

veículos elétricos. A partir de 2009, o automóvel

elétrico foi adquirindo importância, e consoli-

dou-se como uma quota de mercado cada vez

mais viável e sólida. 

A China produzirá um milhão de veículos

elétricos em 2020. Os carros elétricos, são a chave

do desenvolvimento do mercado do automóvel e,

por este motivo, decidiu apostar neste setor. Trata-

se, de uma forma de combater a poluição, calcu-

lando-se que 70 por cento desta contaminação,

provêm da emissão de gases resultantes da com-

bustão de combustíveis líquidos, produzidos pe-

los carros e ciclomotores, e a fim de aumentar o

uso do transporte público.

A China é o líder mundial no mercado auto-

mobilístico, dado que no passado ano foram ven-

didas 13,64 milhões de unidades, e este ano o se-

tor crescerá cerca de 47,5 por cento. O governo

chinês anunciou em junho, que subvencionaria a

compra de carros elétricos, com o objetivo de re-

duzir as emissões. Em cidades como Xangai,

Shenzhen Hangzhou e outras, serão dados subsí-

dios, até cerca do equivalente de nove mil dóla-

res, para que os cidadãos adquiram este tipo de

automóvel.

A economia é uma criação humana, que pa-

rece querer andar, cada vez mais defasada do

mundo real. A maioria dos mais proeminentes

economistas, não fala dos limites do crescimento

ou dos recursos. Considerando talvez, que sendo

a mente humana, o maior recurso, tem um po-

tencial ilimitado. 

No passado, as novas tecnologias passaram

rapidamente a fazer parte das nossas vidas, e os

seus custos sociais e ambientais só se manifesta-

ram mais tarde. Será possível, fazer antecipada-

mente e com rigor, análises de custo-benefício das

novas tecnologias? A história diz que não.

A lição que a história nos dá é que as vanta-

gens das novas tecnologias são imediatas e ób-

vias, e é por isso que gostamos tanto da novidade.

Todas as tecnologias têm custos, por muito be-

néficas que sejam, não sendo possível prever com

antecedência, se produzirão mais prejuízos que

benefícios, porque pouco podemos adivinhar em

termos de consequências futuras.

No entanto precisamos mudar. Então, que ve-

nham as novas tecnologias verdes!

(*) Gerente Garantia da Qualidade /
Gestão Integrada

Tecnologias Verdes, a Nova Revolução
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A
conteceu na última se-

gunda feira, 27, na sede

social do Rotary Club

de Vespasiano uma Reunião

Solene oportunidade em que o

Clube prestou merecidas ho-

menagens à senhora Ana Paula

Cruz e Souza Pinto Jorge Diniz

e ao senhor Walter Giovani da

Mata. Em seguida, o EGD Ge-

raldo Eustáquio Alves proferiu

brilhante  palestra sobre o tema

Ética.

Foram convidados para

compor a Mesa principal: o

presidente do RC Vespasiano –

CP Genivaldo Silva Madeira

Júnior, o EGD 2005/2006 CP

Geraldo Eustáquio Alves e sua

esposa Manuela Alves Salomé,

o Governador Assistente CP

Aurelio Henrique Salles repre-

sentado o Governador Oné-

simo Moreira Ramos, o presi-

dente eleito 2017/2018, CP

José do Nascimento Bicalho

Filho, os homenageados Ana

Paula Diniz e Walter Giovani

da Mata. Registrou-se também

a presença da presidente do

Lions Clube de Vespasiano,

CL Edite Buéri Nassif.

Iniciadas as homenagens o

cerimonial afirmou que “O Ro-

tary International anualmente

em seu calendário oficial de-

dica o mês de janeiro, aos Ser-

viços Profissionais. Cabe a

cada clube escolher um profis-

sional, rotariano ou não, que

tenha se destacado na comuni-

dade, pelos relevantes serviços

profissionais prestados à co-

munidade. O Rotary Club de

Vespasiano este ano escolheu

para ser homenageado o ofi-

cial reformado da PMMG se-

votação unânime, para este

Ano Rotário de 2016-2017 os

rotarianos escolheram a edu-

cadora Ana Paula Diniz pelos

relevantes serviços prestados

na área educacional em Vespa-

siano.

Prosseguindo, a CP Elane

Fonseca de Oliveira apresentou

o currículo da homenageada e,

em seguida, entregou junta-

mente com o presidente Geni-

valdo o seu merecido certifi-

cado.

Comemorando o Mês In-

ternacional da Mulher, o Ro-

tary prestou homenagem a to-

das as mulheres vespasia nenses

entregando a Ana Paula Diniz

um belo arranjo de flores. 

Ética
Ética é a parte da filosofia

dedicada aos estudos dos valo-

res morais e princípios ideais

do comportamento humano. A

palavra "ética" é derivada do

grego e significa aquilo que

pertence ao caráter. A ética

pode ser definida como a ciên-

cia que estuda a conduta hu-

mana e a moral é a qualidade

desta conduta, quando julga-

se do ponto de vista do Bem e

do Mal.

O Rotary Club de Vespa-

siano convidou o companheiro

Geraldo Eustáquio Alves,

para proferir uma palestra

sob o tema ÉTICA e Princí-

pios Rotários para os rotaria-

nos do clube de Vespasiano e

convidados a qual foi muito

aplaudida.

Ao final foi servido ótimo

jantar aos rotarianos, home-

nageados, familiares e convi-

dados.

nhor Walter Giovani da Mata

que presta, há anos, relevantes

serviços à comunidade vespa-

sianense, como voluntário no

Lar dos Idosos Nossa Senhora

Auxiliadora, da Sociedade São

Vicente de Paulo, onde ocupa a

função de diretor-tesoureiro.

Também atua na área de espor-

tes, através do centenário time

de futebol amador Vespasiano

Esporte Clube, onde é diretor e

conselheiro”. Ato contínuo, o

CP Bicalho leu o currículo do

homenageado e juntamente

com o presidente CP Genivaldo

lhe entregou o certificado da

honraria.

No mês de março, quando

se comemora o Dia Internacio-

nal da Mulher, o Rotary home-

nageia uma mulher que tenha

se destacado por bons serviços

prestados à comunidade. E, em

Rotary homenageia personalidades e promove palestra sobre Ética

O Rotary Club de

Vespasiano mais uma vez

apresentou projeto ao

Tribunal de Justiça de Minas

Gerais – 2ª Vara Criminal, de

Execuções Penais e Cartas

Precatórias Criminais da

Comarca de Vespasiano, com

o objetivo de conseguir

recursos provenientes de

prestação pecuniár ia

arrecadados no âmbito do

Juízo Criminal da Comarca.

O Rotary solicitou ao

Judiciário uma verba de R$

20.156,00 para aquisição de

27 cadeiras de rodas, 10

cadeiras de rodas para obesos,

19 cadeiras para banho, 10

cadeiras  de banho para

obesos e 1 cadeira de rodas

especial. A aquisição destas

67 cadeiras vai beneficiar

igual número de necessitados

e indiretamente seus

familiares. O projeto recebeu

a aprovação do Judiciário; a

verba já foi l iberada, as

cadeiras já foram adquiridas,

e o Clube deve recebê-las em

curto espaço de tempo.

Com mais este projeto em

2017, serão mais de duzentas

famílias beneficiadas.

Samba enredo dos bons

Nascer junto com empolgante

ritmo do samba só pode ser posi-

tivo. Há cem anos, o samba nascia

no Brasil. No mesmo ano, o Lions

nascia longe, mas com a mesma ale-

gria de uma canção.

Surgiu com a emoção de servir,

a intenção de ajudar, que vem do

coração e se manifesta na solidarie-

dade social.

A história do Lions mostra a di-

ferença que seus integrantes, cha-

mados de Companheiros Leões in-

troduziram na vida de milhões de

pessoas no mundo todo. 

Quanto somos
Lions no mundo

Presente em 2010 países, o

Lions conta com 46.799 clubes e

número total de associados em torno

de 1.389.570.

Lions no Brasil

1.498 clubes com

40.462 associados. -

Distrito LC-4 em Minas

Gerais - 54 clubes e 1.400 associados.

Atuações do Lions 
• Combate a fome e a pobreza

• Combate a cegueira e trabalho 

em prol da visão (SightFirst)

• Controle de epidemias 

• Ajuda humanitária e financeira 

em conflitos e catástrofes mundiais 

• Ações de preservação da saúde

voltadas para diabetes e outras

enfermidades

• Promoção anual do Cartaz sobre 

a Paz

• Promoção da Infância e Juventude

• Preservação do Meio Ambiente

• Trabalho em prol dos deficientes

Cp Elane a homenageada Ana Paula e o 
Cp presidente Genivaldo

Cp Aurelio Salles, Cp Geraldo Eustáquio, 
Cp Nardi Oliveira e Cp Genivaldo Madeira

Cp Bicalho, o homenageado Walter Giovani da Mata 
e o Cp Genivaldo

Representando as vespasianenses, Ana Paula Diniz rece-
beu flores pelo Mês Internacional da Mulher das mãos

da Cp Kátia Madeira e Cp Natazha Melnik

A História do Lions dá SambaTribunal de Justiça libera verba para o Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Club

No ano de 2016, o Rotary distribuiu cerca de 40 cadeiras de rodas 
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Nos áureos tempos das boas pescarias na

região de Maria da Cruz, barra do Pandeiro,

Pau do João, barra do Maguaí, etc, a turma se

entusiasmou. Adquiriram um terreno lá perto

do senhor Silvério e lá construíram um rancho.

Varias foram as boas pescarias com muito

peixe. Mas os peixes no Rio São Francisco

têm diminuído. Já não existem como antiga-

mente, mas ainda dá para divertir com peixes

menores: mandis, matrinchãs, douradinhos,

pacús e outros. 

Permitam-me dizer, organização lá é nota

zero. Todo mundo fala que é dono, todo mundo

manda. Tem gente que nunca contribuiu com

um centavo e até empresta lá para os ami-

gos.Mas isto vai mudar. O pessoal está se mo-

bilizando, vão aprovar e registrar o estatuto,

vão elaborar o regimento interno e eleger uma

diretoria. Na assembleia geral para regulariza-

ção do Clube quem quiser ser sócio, ter direito

a votar e ser votado, tem que adquirir uma

quota de sócio proprietário. Não serão mais

que dez (10) sócios proprietários.

Para manutenção do Clube será estipulada

uma taxa de condomínio. Com o valor arreca-

dado com venda das quotas serão feitas me-

lhorias no rancho: mais quartos, mais banhei-

ros, consertar o telhado, cercar todo o lote, etc.

O valor da quota será decidido na assem-

bleia. São muitos pescadores que já se mani-

festaram favoráveis à regularização.

Coluna do Pescador 

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

de Lagoa Santa

Começa a Copa Integração 
Dezesseis equipes participam

A Liga Municipal de Desportos de Vespasiano divulgou a tabela dos jogos da Copa Integração de

2017. Para realização desta importante competição da qual participam 16 equipes de oito cidades da

região norte metropolitana, a Liga de Vespasiano conta com o apoio das Ligas de São José da Lapa,

Ribeirão das Neves, Sabará, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e Santa Luzia.

Veja a tabela de jogos:

Pescaria em família
Pescaria está deixando de ser esporte só do sexo masculino. As mulheres, crianças e

adolescentes estão participando ativamente.

O que será do Rancho de Maria da Cruz

O Velho Chico 
O Velho Chico, abaixo da ponte de

Três Marias, está bom. Estão sendo fis-

gados muitos mandis amarelos de bons

tamanhos; as corimbas estão escassas e

a maioria estão abaixo da medidas.

Houve diversos casos de peixes arre-

bentarem linha de 0,50mm.

Represa de Três Marias
Os pesqueiros segundo os pescadores

que estiveram por lá são: Traçadal, Su-

curiu e Coqueirinho. Não temos infor-

mações da região de Felixlândia.  Os tu-

cunarés azuis estão atacando mais onde

tem grotões. Alguns exemplares de mais

de 6 kilos.

Pereira com um Pacu de mais
de 30 kilos

Kenia esposa do Pereira com
uma Pirarara

Edwaldo e seu filho GuilhermeAnaMaria e um Surubim

Dentro das comemorações dos

109 anos de fundação, o Clube

Atlético Mineiro homenageou 30

ex-jogadores da equipe. Foram

confeccio nadas camisas especiais

para o jogo Atlético x URT realizado

no domingo, dia 26, em partida

disputada no Estádio Independência,

em Belo Horizonte,  pelo

campeonato mineiro.

As camisas tiveram a hastag

#Galo109 e substituindo os nomes

dos atuais  at letas do elenco

atleticano, foram estampados os

nomes dos 30 maiores ídolos da

história do clube. Os ex-jogadores

foram escolhidos por torcedores e

pela impressa. 

Na  opor tun idade  fo ram

homenageados entre outros os ex-

atletas vespasianenses Buião, na

camisa 21 que foi vestida pelo

jogador Adilson; Éder Aleixo, na

camisa 27 vestida pelo Luan; e

Afonso Silva (Bandeijão) na

camisa 2, que foi vestida pelo

jogador Marcos Rocha.

A história da capoeira começa

no século XVI, na época em que

o Brasil era colônia de Portugal. A

mão-de-obra escrava africana foi

muito ut i l izada no Brasi l ,

principalmente nos engenhos

(fazendas produtoras de açúcar) do

nordeste brasileiro. Muitos destes

escravos vinham da região de

Angola,  também colônia

portuguesa. Os angolanos, na

África, faziam muitas danças ao

som de músicas. 

Ao chegarem ao Brasil, os

africanos perceberam a necessidade

de desenvolver formas de proteção

contra a violência e repressão dos

colonizadores brasileiros. Eram

constantemente alvos de práticas

violentas e castigos dos senhores

de engenho. Quando fugiam das

fazendas, eram perseguidos pelos

capitães-do-mato, que tinham uma

maneira de captura muito violenta. 

Os senhores  de engenho

proibiam os escravos de praticar

qualquer tipo de luta. Logo, os

escravos utilizaram o ritmo e os

movimentos de suas  danças

africanas, adaptando a um tipo de

luta. Surgia assim a capoeira, uma

arte marcial disfarçada de dança.

Foi um instrumento importante da

resistência cultural e física dos

escravos brasileiros.

Vespasiano
Em Vespasiano a prática da

capoeira cresce a cada dia. O

professor Bráulio oferece as aulas

em vários locais da cidade, entre

eles, na Escola Estadual Padre

Senabre, na Escola Municipal Vovó

Mariquita, na Escola Casa de

Brinquedo/Colégio Elo e na Igreja

Nossa Senhora do Amparo, no

bairro Imperial .  Maiores

informações podem ser procuradas

nos mencionados locais.

Atlético homenageia três vespasianenses

Gosto pela Capoeira cresce em Vespasiano

Afonso Silva Buião Eder Aleixo


