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Prefeitura de Vespasiano presta
conta dos 100 Dias de Governo
s 100 dias da administração Ilce
Rocha foram de muito trabalho,
planejamento e ações para
Vespasiano crescer. A prioridade
foi organizar as secretarias para
que passassem a atender o cidadão com qualidade.
Para isso, a Prefeita Ilce Rocha (foto) se reuniu
com todos os servidores, sem exceção, para pedir
mais humanização do serviço público. Os
servidores estão recebendo um olhar diferenciado.
O salário do funcionalismo está em dia e sempre
é pago na última sexta-feira de cada mês. As
secretarias realizaram diversas ações nestes 100
Dias de Governo. Nesta nova gestão, todos os
esforços para administrar Vespasiano com respeito
estão dando bons resultados.

O

 LAGOA SANTA

Prefeito Rogério Avelar: 100 dias
de trabalhos para a cidade crescer
s primeiros 100 dias de
governo da Administração Municipal de
Lagoa Santa vivenciam uma
verdadeira transformação na
cidade. Foi vivido um momento inédito, de muitas expectativas, renovação de esperanças, de confiança no futuro,
na retomada do desenvolvimento econômico da cidade.
Este novo momento exige
que o governo assuma responsabilidades e desafios. Realizou-se bastante, dentro das
possibilidades, mas sabe-se
que ainda faltam muitas coisas
a fazer, pois não se consegue
resolver todos os problemas
num prazo de 100 dias.

O

Prefeito Rogério Avelar

Ministro da Justiça avalia que greve foi
um fracasso e dá força às reformas
Osmar Serraglio afirma que movimento de rua foi restrito aos grandes centros
O governo avaliou como
"fracasso" a greve organizada
hoje por centrais sindicais contra as reformas da Previdência
e trabalhista em todo o país. O
ministro da Justiça, Osmar Serraglio, após conversa com outros colegas no Palácio do Planalto, disse à Agência Brasil
que esta foi "uma constatação"
feita após se observar que o
movimento de rua foi restrito
aos grandes centros e que a
baixa adesão da população dá
força às reformas.
"Eu avalio com otimismo.
Nós tínhamos a expectativa de
uma manifestação muito expressiva e isso não aconteceu",
disse. Durante a conversa com
a reportagem, Serraglio relatou
estar no interior do Paraná,
onde disse que "está tudo absolutamente normal" - uma demonstração de que o movimento não ganhou adeptos no
interior do país.
Ainda de acordo com o ministro, as centrais sindicais utilizaram a estratégia de paralisar
os serviços de transportes, o
que impossibilitou muitos trabalhadores de comparecerem
aos serviços hoje. "Essa foi
uma estratégia das centrais, o
que demonstra que a greve não
foi real. Se fosse uma greve

real não haveria
necessidade disso
porque não haveria demanda pelo
transporte, as pessoas estariam paralisadas", disse.

Força às
reformas
Para Serraglio, a baixa adesão da população
dá força às reformas e provoca
uma pressão no
Congresso Nacional no sentido inverso ao pretendido pelos sindicalistas. Na
opinião dele, se não houve um
grande movimento, um sinal
que a população passa é de
apoio às reformas do governo.
"A população está desejando
que se arrume o país", avaliou.
Segundo o ministro, a
greve não aponta críticas a pontos da reforma da Previdência
ou trabalhista e sim contra a
realização das reformas como
um todo. "Não tem como pensar a solução para o país sem as
reformas. As pessoas responsáveis sabem que são necessárias", disse.
Serraglio disse que está

monitorando os atos que ainda
ocorrem em todo o país e o Ministério da Justiça está acompanhando em conjunto com secretarias de Segurança Pública
para tentar evitar situações de
violência no fim dos atos. Para
ele, os confrontos entre manifestantes e policiais, a exemplo
do que aconteceu no centro do
Rio de Janeiro, traduz uma tentativa de "criar um fato". "São
táticas de provocação. Quanto
menos têm sucesso, mais provocam para criar um fato. Colocam 20 pessoas em confronto, alguém se vitimiza e
vira notícia".
No Palácio do Planalto, o
presidente Michel Temer conversou com os
ministros Antonio Imbassahy (Secretaria de
Governo), Dyogo Oliveira (Planejamento) e
Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência), em reuniões
ao longo do dia e fez
com eles uma avaliação do alcance das manifestações e da adesão
à greve. A constatação,
conforme mencionado
por Serraglio, é que a
mobilização foi menor
do que se esperava.
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 LAGOA SANTA

Prefeito Rogério Avelar e seus 100 dias de governo
s primeiros 100 dias de governo da Administração
Municipal de Lagoa Santa
vivenciam uma verdadeira transformação na cidade. Foi vivido
um momento inédito, de muitas
expectativas, renovação de esperanças, de confiança no futuro,
na retomada do desenvolvimento
econômico da cidade.
Este novo momento exige que
o governo assuma responsabilidades e desafios. Realizou-se bastante, dentro das possibilidades,
mas sabe-se que ainda faltam muitas coisas a fazer, pois não se consegue resolver todos os problemas
num prazo de 100 dias.
A atual administração estabeleceu como foco principal uma
gestão participativa e democrática,
atuando de forma a incentivar a
participação dos Conselhos Municipais, das Associações Comunitárias das mais diversas regiões
da cidade, de grupos sociais organizados ou não, buscando a participação de todos com a devida independência para que possam
atuar efetivamente na construção
de um novo modelo de gestão.
Desde o início, estão sendo
realizadas reuniões com cidadãos,
grupos sociais organizados, associações e líderes comunitários do
município a fim de conhecer suas
demandas e buscar uma participação mais efetiva da população no
desenvolvimento dos projetos públicos.
A participação da população
neste governo é valorizada. Ouvir
as pessoas é o primeiro passo para
se construir uma cidade melhor. E
por falar de futuro, o Plano Diretor
está em fase de revisão, e todos estão convidados a dar sua opinião.
A Administração conta com a contribuição do cidadão na elaboração
da Lei de Diretrizes Orçamentária
para o próximo ano. Estão planejando juntos a saúde financeira do

O

(Ascamare) que será construída
dentro do “Complexo Verde”,
junto ao horto florestal, a usina de
compostagem e parque ecológico.
Parte importante dos recursos para
esses dois importantes projetos já
foi viabilizada.
A preocupação com o meio
ambiente é prioridade nesta gestão. A implantação do Projeto Recupera Lagoa – com especial atenção para o dessassoreamento e a
revitalização da lagoa central, lagoa
Olhos D’agua, lagoa dos Pereiras,
lagoa do Sangradouro e lagoa da
Lapinha está em andamento.
Considerando que os recursos
próprios e as transferências institucionais estão cada vez mais escassos, iremos viabilizar parcerias
e investimentos junto aos Governos Federal e Estadual para nossa
cidade, além disso buscaremos
parcerias com a iniciativa privada,
através do voluntariado e de contrapartidas sócios ambientais.
Qualificar e capacitar os servidores é parte fundamental do planejamento estratégico. Ações valorizando os servidores, proporcionando
melhorias nas condições de trabalho, na estrutura física, operacional

e nos equipamentos das repartições públicas foram adotadas. O
reajuste do salário dos servidores e
os programas de capacitação são
exemplos disso.
A qualificação e a capacitação
dos profissionais é algo levado a
sério. Na Saúde parcerias - Hospital Sírio Libanês e FAMINAS BH
- foram estabelecidas com este objetivo. Na Educação programas
como o preparo dos docentes com
ênfase no Núcleo de Alfabetização
e Letramento foram retomados.
É preciso também qualificar a
população para ocupar os postos
de trabalho que serão gerados no
município nos próximos quatro
anos. O Desenvolvimento Social
em parceria com entes públicos já
iniciou as atividades dos programas de capacitação profissional
como o Pronatec e Uaitec.
Ainda voltada para o futuro,
estamos identificando as áreas industriais disponíveis no município
e aquelas que estão subutilizadas
com desvio de finalidade para viabilizar a instalação de novas empresas gerando mais oportunidades de trabalho e renda.
Com relação à reposição dos
quadros de pessoal, trabalha-se intensamente para atender o acordo
estabelecido entre a Prefeitura com
o Ministério Público no que se refere à contratação de servidores
através do concurso público. Assim, foi possível recompor, através de processos seletivos, os quadros das áreas da Saúde, Educação
e Gestão.
Falando em saúde, a Prefeitura

EXPEDIENTE

município.
E por falar em futuro, está
sendo implantado o projeto de revitalização da orla da lagoa que
prevê a construção de ambientações que vão resgatar o desenvolvimento histórico de Lagoa Santa,
além de propiciar o lazer, repouso,
atividades esportivas e experiências gastronômicas ao ar livre. E a
nova sede dos Catadores de Materiais Recicláveis de Lagoa Santa

trabalha para a adequação das portas de entrada do SUS através da
integração do PAM – Pronto Atendimento Municipal e Hospital Lindouro Avelar, garantindo agilidade
no atendimento. O município ca-
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minha para a regionalização do
serviço convidando todos a participar ativamente na gestão dos recursos.
No início da gestão, foi identificado que a farmácia municipal
dispunha de apenas metade de medicamentos do total necessário
para atender a demanda da cidade.
Hoje a realidade é outra, com a
recomposição do estoque a assistência farmacêutica já possui mais
de 80% da demanda e até o final
do mês estará com seu estoque
praticamente completo.
Na Educação, o transporte escolar foi totalmente reestruturado
com medidas de auditoria, recadastramento e fiscalização para
aprimorar a prestação de serviços.
Além disso, 11 novos veículos foram adquiridos com recursos próprios, garantindo segurança e conforto aos alunos. E nas escolas, a
alimentação das crianças passou a
ter preparações mais saudáveis e
balanceadas.
Para garantir e fortalecer a segurança pública do município, a
Prefeitura realizou e continua sistematicamente a estabelecer ações
e reuniões com as Policias Civil e
Militar no combate à criminalidade na região.
Pensando no desenvolvimento
social, a Prefeitura está reestruturando os projetos e traz a retomada
dos pagamentos sociais destinados à população. Fortalecer as
ações da Coordenadoria das Mulheres também é foco nesta gestão,
destinando recursos para que as
iniciativas públicas trabalhem no
sentido de valorizar a figura da
mulher na sociedade. É a certeza
dos recursos sendo utilizados com
foram idealizados.
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Prefeitura de Vespasiano presta conta dos 100 Dias de Governo
O s 100 dias da a dministraç ão
Ilce Rocha foram de muito trabalho, planejamento e ações para Vespasiano crescer. A prioridade foi
organizar as secretarias para que

passassem a atender o cidadão com
qualidade. Para isso, a Prefeita Ilce
Rocha se reuniu com todos os servidores, sem exceção, para pedir
mais humanização do serviço pú-

Meio Ambiente
A Secretaria Municipal
de Meio Ambiente lançou
a campanha Cidade
Limpa: Responsabilidade
de Todos e está realizando
um verdadeiro mutirão de
limpeza por todo o município. As equipes de limpeza e capina, da prefeitura estão trabalhando para
deixar a cidade cada vez
mais limpa e bonita para a
população. O trabalho começou no mês de janeiro
pela revitalização da Lagoa do Morro Encantado
no Bairro Morro Alto, passando por praças, academias ao ar livre, cemitérios, canteiros centrais e a entrada da cidade. Um novo destino está sendo dado para
pneus que são recolhidos pela Secretaria de
Meio Ambiente. O departamento de jardina-

Desenvolvimento
Social
No Desenvolvimento
Social a valorização dos jovens e da terceira idade é
uma constante. Projetos
como o Avança Judô, para
jovens, e o Centro de Convivência, que acolhe com
todo carinho os idosos de
Vespasiano, são uma realidade. Outra prioridade do
Desenvolvimento Social é o
atendimento às famílias através do CRAS, do CASI e do
CREAS. Além disso, 120
alunos estão sendo assistidos pelo PRONATEC nos
cursos de Assistente Administrativo, Agente Cultural e Vendedor

blico. Os servidores estão
recebendo um olhar diferenciado. O salário do funcionalismo está em dia e
s em p re é p a g o n a ú l t i m a
sexta-feira de cada mês. As
secretarias realizaram div ers as açõ e s n e s t e s 1 0 0
Di as d e Gov e r n o . N e s t a
nova gestão, todos os esfo rço s p ara a d m i n i s t r a r
Ves p as i an o c o m r e s p e i t o
estão dando bons resultados.

Saúde

gem está implantando em diversos bairros os
canteiros sustentáveis. Todo cuidado está
sendo tomado para que os pneus não acumulem água de maneira alguma, evitando
assim a proliferação das arboviroses: Dengue, Zika e Chikungunya.

Todas as unidades de saúde estão em
pleno funcionamento desde o primeiro dia de
governo. Além disso, o investimento em
atendimento básico e descentralização da
saúde em todo município é uma realidade.
Nestes 100 Dias de Governo a Secretaria
propôs uma nova situação para os funcionários que trabalham no regime de plantão, gerando assim uma economia de mais de
R$340 mil na folha de pagamento da pasta,
tudo isso sem perder a qualidade, a agilidade e a humanização na prestação dos serviços. O investimento em um atendimento
humanizado na UPA 24 horas, no CEME e
no SAD é uma constante. As equipes de Estratégia de Saúde da Família, das Unidades
Básicas de Saúde e das Policlínicas dos bairros foram totalmente reestruturadas. Estes
programas de Atenção Primária atenderam
juntos 138.932 pessoas de janeiro a março.
Neste pouco tempo de Nova Administração
foi implantado o Programa de apoio aos portadores de feridas, um modelo exclusivo de
Vespasiano que atende atualmente 40 pacientes. A Saúde Bucal também é uma das
prioridades, pois pela boca se previne muitas
doenças. Nestes 100 Dias de Governo, as
equipes de saúde bucal, que é composta por
cerca de 80 profissionais, realizou uma média de 25.500 atendimentos em toda Vespa-

siano. Durante os três primeiros meses da
atual administração muitas foram as ações
realizadas pelo Núcleo de Gestão em Saúde,
dentre elas o desenvolvimento de estratégias
para controle de casos de esquistossomose
em acompanhamento, realização de palestras educativas, em parceria com empresas
do município e secretarias municipais para
a prevenção das arboviroses (Dengue,Chikungunya e Zika Vírus), dentre outras ações. Neste período o setor registrou os
seguintes números: 716 testes realizados
em cães com suspeita de leishmaniose, 46
atendimentos realizados no Programa de Animais Peçonhentos além de uma cobertura de
80% de imóveis visitados para o tratamento
focal contra as arboviroses.

Educação
Na Educação, a abertura do Ano Letivo foi
marcada com um encontro entre a Prefeita Ilce
Rocha e todos os educadores da rede municipal de
ensino. Nesta oportunidade foram trocadas ideias
e conhecimentos para melhorar a qualidade do ensino público dos 15.272
alunos divididos nas 40
unidades escolares. Para
facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho a Rede UAITEC tem
como objetivo oferecer, de forma gratuita,

qualificação profissional por meio de uma
rede de polos de Educação á Distância.

Obras
Na Secretaria de Obras
estes 100 Dias de Governo
foram marcados pela continuidade das construções
já iniciadas anteriormente. Para melhorar os
acessos e a mobilidade urbana, em convênio com o
Ministério das Cidades,
vão ser pavimentas diversas ruas, que também irão
receber a implantação de
passeios públicos, serviços
de drenagem e sinalização,
totalizando 18.780 mil
metros quadrados de asfalto. Outro serviço desenvolvido pela Secretaria são as diversas reformas e ampliações em vários prédios
públicos, dentre elas a Delegacia do Jardim
da Glória, a Escola Municipal Senhor do
Bonfim, Cemitério Parque da Ressurreição,

Cultura
Na área cultural o Boi
da Manta foi resgatado,
uma festa tradicional de
Vespasiano. Outra ação
de resgate cultural foi à
reestruturação da Escola
de Artes Capitão Carambola com 631 alunos em
25cursos. A descentralização da cultura é um fato
na administração Ilce Rocha. Uma intervenção
cultural em homenagem
ao Dia da Mulher, foi realizado nos bairros Jardim
da Glória, Maria José,
Centro e Morro Alto.

Escola Municipal Nazinha Conrado Silva e o
Centro de Artes e Esportes Unificados CEU. As reformas e ampliações são para
atender a demanda das comunidades da região, bem como resolver problemas estruturais nos prédios.
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Câmara Municipal cobra providências da Copasa
A

reunião ordinária, realizada
em 26 de abril, contou
com a presença do Diretor Metropolitano da Copasa,
Rômulo Tomaz Perilli, convidado pela Câmara Municipal
para prestar esclarecimentos sobre a má qualidade dos serviços prestados pela concessionária no município. O Gerente de
Distrito, José Cláudio Ramos e
o Engenheiro de Operações, Rogério Gonçalves, também participaram da reunião.
Ao ser questionado pelos
vereadores sobre as obras de integração e melhoria no abastecimento e a qualidade da água,
Perilli explicou que “a empresa
realizou investimentos, mas sem
se preocupar com a manutenção da operação e hoje está causando diversos transtornos”.
Vespasiano tem 35 mil ligações de água e a Copasa tem
conhecimento dos problemas e
está trabalhando para resolvêlos. “Para a execução dessas
obras – com previsão de término
até o final deste ano – e troca de

MEIO

Diretor Metropolitano da Copasa, Rômulo Tomaz Perilli
tubulações, a empresa dispõe de
R$ 5 milhões”, afirma o diretor.
Perilli solicitou aos vereadores que montem uma comissão e
acompanhem o trabalho da Copasa, como foi realizado em Lagoa Santa, para coletar as de-

mandas específicas de cada região. “É fundamental que a população registre as ocorrências
através do número 115 e, em
breve, será implantado o sistema
Copasa Digital para que as pessoas possam cadastrar suas de-

AMBIENTE
EM NOTÍCIAS
Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Dicas de licenciamento ambiental
Intervenção em áreas de preservação permanente
Área de preservação permanente é a área protegida nos termos
dos arts. 2o e 3o da Lei Federal nº
4.771/65, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas.
Documentação Exigida.
A solicitação deverá ser instruída conforme documentação
exigida descrita no procedimento
simplificado e a critério do responsável técnico, em função da
complexidade ou da necessidade
e após manifestação motivada nos
autos, poderá ser solicitada a inclusão de outros documentos ou
informações referentes ao domí-

nio do imóvel ou relacionado a aspectos técnicos.
Supressão de vegetação nativa.
Qualquer atividade que envolva a supressão de vegetação nativa depende de autorização, seja
qual for o tipo da vegetação (mata
atlântica, cerrado e outras) e o estágio de desenvolvimento (inicial,
médio, avançado ou clímax).
Mesmo um simples bosqueamento
(retirada da vegetação do sub-bos-

que da floresta) ou a exploração
florestal sob regime de manejo
sustentável, para retirada seletiva
de exemplares comerciais (palmito, cipós, espécies ornamentais,
espécies medicinais, toras de madeira, etc) não podem ser realizados sem o amparo da AUTORIZAÇÃO para supressão ou
intervenção em área de preservação permanente.

Córrego Sujo se tornou esgoto a céu aberto, escreveu o cidadão no cartaz
mandas e enviar fotos dos problemas”.
Outros questionamentos foram apresentados pelos vereadores como o rompimento da
adutora na MG10 e o esgoto está
correndo a céu aberto no Córrego Sujo, prejudicando a saúde
da população e o meio ambiente.
A Copasa informou que um processo licitatório já está em andamento e que em 60 dias esse problema estará resolvido.
A falta de água no bairro
Célvia e a água "barrenta" que
está chegando às torneiras dos
vespasianenses da área central,
causando danos à saúde e prejuízos ao meio ambiente, de
acordo com Perilli, é devido as

obras de integração do sistema
que ainda não foram concluídas.
Para a falta de água que
atinge os bairros Nova Pampulha e Nova York, Perilli disse
que na região 70% das ligações
de água são clandestinas. “Os
moradores gastam muita água,
pois não pagam por ela e falta
para o restante da população e
um projeto para a realização de
trabalho social de conscientização das pessoas será realizado
para evitar/reduzir esse tipo de
situação.
Uma equipe da Copasa será
enviada ao bairro Santa Cruz
para averiguar um enorme buraco que abriu na Rua 23 (as fotos foram apresentadas na ple-

nária), fazendo com que uma família saísse de sua própria residência e tendo que pagar aluguel, pois estava correndo risco.
No bairro Lar de Minas, problemas com desapropriação estão
inviabilizando de ligação de
água para os moradores do
bairro.
Ao final da reunião a Presidente da Casa Legislativa, Marta
Mansur, solicitou que a Copasa
prepare um relatório e que o Diretor Metropolitano Rômulo Tomaz Perilli compareça novamente à Câmara Municipal para
informar o que foi feito, pois a
população vespasianense merece respeito e está pagando caro
por um serviço de má qualidade.

Marta Mansur consegue linha
de ônibus para o bairro Imperial
A Vereadora Marta Mansur
(PSC) conseguiu atender mais
uma demanda da população
vespasianense. Já está em operação a linha de ônibus que liga
o Centro de Vespasiano aos
bairros Imperial (antigo Jane) e
Angicos – uma demanda antiga dos moradores da região
que eram obrigadas a percorrer
um longo percurso até a Rodovia MG-10 para chegar ao
ponto de ônibus.
“Os moradores daquele
bairro não contavam com esse
serviço e para utilizar o transporte coletivo se deslocavam

até a MG10. Essa é mais
uma importante conquista
do trabalho que estamos
realizando para melhorar
a qualidade vida da população que sofria muito,
principalmente, à noite e
nos dias chuvosos. Obrigada, Buião, que prontamente atendeu ao nosso
Ofício n° 128/2017 e
agora os moradores dos
bairros não ficarão mais
prejudicados pela falta de transporte público”, agradece Marta.
Horários da linha de ônibus
de segunda a sexta-feira, com

partidas do terminal rodoviário: 6:00 – 7:00 – 11:00 –
18:30. Aos sábados 7:00 –
11:00 – 18:30.
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Paulo Diniz em Sociedade
Dayana está chegando do México
A intercambista mexicana Dayana Guadalupe Olivas
Najera (foto) será recebida no Brasil, especialmente em
Vespasiano, no próximo mês de julho. Dayana ficará
em Vespasiano pelo período de um ano. Inicialmente
será hospede do casal rotariano Genivaldo (Kátia) Silva
Madeira Júnior, possivelmente pelo prazo de quatro
meses; depois desse período será hospede de outros
casais do Rotary Club de Vespasiano. Dayana tem 19
anos, é natural da Cidade de Nuevas Casas Grandes, estado de Chihuahua, México, cidade integrante do Distrito 4110 do Rotary International. Certamente, será
muito bem recebida pelas famílias rotarianas e por toda
a sociedade vespasianense.

Visita ilustre
Dentro das comemorações do 55º aniversário da A. A. Alface quem marcou presença
acompanhando o time da sede campestre do Cruzeiro Esporte Clube foi o grande lateral
Nonato que tantas alegrias proporcionou à torcida cruzeirense. Na foto com Celsinho,
Paulo Diniz e Niltinho. (foto de Rogério Volponi)

Luciana e Felipe
Com satisfação recebemos
o convite para o enlace matrimonial de Luciana Lara e Felipe. Luciana é filha de Terezinha Adriana Lara Fonseca e
Ronaldo Marcelino Fonseca;

Felipe é filho de Jacqueline
Cláudia Costa Theodoro e Rogério Francisco Theodoro. A
cerimônia religiosa será celebrada no dia 06 de maio de
2017, às 20 horas, na Igreja

Matriz Nossa Senhora de
Lourdes, em Vespasiano. Recebam nossos cumprimentos
desejando felicidades aos noivos e seus familiares.
Um abraço!!!

ANIVERSARIANTES DE MAIO
Dia 01 – Amaurita Helena Valle Fernandes; Dia 02 – Marco Aurélio Dada Durães,
Marcos Lúcio Nassif, José da Paixão, José Luiz Durães; Dia 03 – Dércio Soares Fonseca;
Dia 09 – Herbert Andrade Prudente Aquino, Marcela Sachetto Guimarães Fonseca Costa;
Dia 10 -Armando Beghini; Dia 11 – Luiz Cláudio Fonseca; Dia 12 – Rosângela Oliveira Machado; Dia 13 – Sebastião Rodrigues Bastos Filho, Marilúzia Fonseca Silva, Neli das Graças
Santos Alves; Dia 14 – Regina Ângela Rios Fonseca; Dia 16 -Aécio Batista Alves Junior
Dia 17 – Vânia Luzia Oliveira Carvalho; Dia 18 – Edmundo Rocha, Amarildo Cruz, Delma
Drumond dos Santos, João Pedro Rocha Felipe; Dia 20 – Viviane Andréa Vieira, Cláudio Pimenta Murta Jr; Dia 23 – Marilda Fonseca Satiro; Dia 24 – Laís Fonseca Lima, Ângelo Xavier Fonseca; Dia 25 – Nivaldo Gelmini; Dia 26 -Amanda Aparecida Duarte Almeida; Luciana
Fischer Oliveira; Dia 28 – Marco Antônio Costa Diniz, Antônio Machado Rocha, Germano
Souza dos Santos; Dia 29 –Jackson Oliveira Felipe; Dia 30 – Maria Cristina Viana;
Dia 31 – João Batista Peirote Guimarães, Gabriela Fonseca Satiro, Elaine Pereira.

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

Bombom de travessa
Ingredientes:
• 250g de chocolate ao leite
• 250g de chocolate meio amargo
• 2 latas de leite condensado
• 2 latas de creme de leite
• 2 colheres de margarina
• 2 caixas de morango
Modo de preparo:
1. Colocar as latas de leite condensado em uma
panela com a manteiga e fazer uma massa como um
brigadeiro mole
2. Colocar em uma travessa, e por cima deste brigadeiro mole colocar os morangos cortados ao meio
3. Reserve para fazer a cobertura
4. Para fazer a cobertura, rale o chocolate ao leite
e meio amargo e misture o creme de leite
5. Misturar e colocar no microondas durante 1 minuto
6. Retirar e mexer
7. Colocar de novo no microondas por mais 1 minuto
8. Despejar a cobertura por cima dos morangos e
levar à geladeira, coberta por papel filme

Pavê de Bis
Ingredientes
1ª camada: 1 lata de leite condensado
1 lata de leite
3 gemas
1 colher de sopa de maizena
Levar ao fogo até engrossar (não muito) e
colocar numa travessa
2ª camada: 2 caixas de Bis cortados em 3 pedacinhos - Colocar os Bis sobre o creme
3ª camada: 2 xícaras de chá de achocolatado
½ xícara de chá de leite - Levar ao fogo até virar uma calda e cobrir os Bis
4ª camada: 3 claras - 2 colheres de sopa de
açúcar. 1 lata de creme de leite sem soro
Bater as claras em neve e adicionar o açúcar.
Misturar delicadamente o creme de leite e colocar
sobre a calda de chocolate. Levar para gelar.

Elzinha Viana

Saúde - Rouquidão
Conhecido como disfonia, o problema é normalmente relacionado a
lesão decorrentes de abuso vocal, mas
pode ter origem em infecções, edemas na laringe
1) Sinto o incômodo após as horas de trabalho intenso
Assim como os demais músculos
do corpo, as pregas vocais estão sujeitas à fadiga. Se usadas de forma intensa, elas se chocam com força entre
si, produzindo calos. O problema é
comum em profissionais que usam
muito a voz, atores e operadores de telemarketing.
2) Surgiu depois que
comecei a fumar
Pode ser um caso de edema de
Reinke, doença na laringe associada ao
tabagismo excessivo. É mais facilmente notada nas mulheres, uma vez
que a voz torna-se masculinizada. Embora seja benigno, o edema pode causar rouquidão crônica e até insuficiência respiratória quando não tratado.

3) O problema é recorrente
É possível que você esteja sofrendo da doença do refluxo gastroesofágico. Este distúrbio é caracterizado pela passagem do ácido
gástrico do estômago para o esôfago.
Isso pode lesionar as pregas, o que
faz com que os pacientes sejam acometidos por uma rouquidão que vai
e vem. Ela normalmente é acompanhada de outros sintomas, como pigarro excessivo, tosse seca e persistente, bem como a sensação de que
há algum objeto “parado” na garganta.
4) A sensação é constante
e piora a cada ano
A complicação pode estar relacionada com leucoplasias: placas
que normalmente aparecem na língua, na gengiva e, e, alguns casos,
nas pregas vocais. Elas têm potencial
de malignidade: se não tratadas, podem evoluir para um câncer.

Mensagem - 20 dicas para o sucesso
1. Elogie três pessoas
por dia
2. Tenha um aperto de
mão firme
3. Olhe as pessoas nos olhos
4. Gaste menos do que ganha
5. Saiba perdoar a si e
aos outros
6. Trate os outros como
gostaria de ser tratado
7. Faça novos amigos
8. Saiba guardar segredos
9. Não adie uma alegria
10. Surpreenda aqueles que
você ama com presentes
inesperados
11. Sorria
12. Aceite sempre uma mão
estendida
13. Pague suas contas em dia
14. Não reze para pedir coisas,

reze para agradecer e pedir sabedoria e coragem
15. Dê às pessoas uma
segunda chance
16. Não tome nenhuma
decisão quando estiver
cansado ou nervoso
17. Respeite todas as coisas
vivas, especialmente as
indefesas
18. Doe o melhor de si
no seu trabalho
19. Seja humilde,
principalmente nas vitórias
20. Jamais prive uma pessoa
de esperança. Pode ser que ela
só tenha isso.
(Luiz Marins Filho)

Dicas úteis para o Lar
Produtos para manchas específicas
Acetona - Para retirar manchas de esmalte (não pode ser
usada em plásticos).
Água oxigenada - Para retirar manchas de sangue coloque a água oxigenada de 20 volumes na mancha
antes de lavá-la
Álcool - Para retirar manchas de tinta de caneta esferográfica e de grama
Bórax - Para retirar manchas ácidas como vinho, frutas
e café.
Leite - Para retirar manchas de vinho tinto em tecidos.
Coloque a peça manchada em uma vasilha com
leite. Ferva a peça no leite e deixe de molho até a
mancha sumir. Para tirar mancha de caneta das roupas, passe leite quente no local. Se uma mancha
clara ficar na região, mesmo após passar o leite, lave
a peça com sabão em pó próprio para tirar manchas
de caneta.
Magnésia - Para retirar manchas de gordura em tecidos
de seda. Esfregue magnésia e exponha ao calor do

fogo (cuidado para
não queimar o tecido).
Talco - Para retirar
manchas provocadas por gordura.
Deixe o talco por 12 horas sobre a mancha e depois
escove. Na maioria dos casos a mancha sai. Se isto
não ocorrer, coloque mais talco, mata-borrão e passe
o ferro, em cima do mata-borrão.
Vaselina - Para retirar manchas de batom. Passe um
pouco de vaselina sobre a mancha e depois lave
com água morna e sabão. Se não estiver em uma
área lavável, passe um pouco de vaselina e limpe delicadamente com um algodão embebido em tetracloreto de carbono.
Vinagre branco - Para remover manchas de suor e
manchas causadas por xixi de animais de estimação,
além de ajudar a combater os fortes odores. Para retirar as marcas de transpiração deixe a roupa de
molho em água morna com vinagre branco.

5) Tive após beber
líquidos gelados
Não há comprovação científica
de que a ingestão de bebidas frias
seja a causa direta do sintoma. No
entanto, os médicos sabem que, na
prática, o gelado ocasiona um choque térmico nas mucosas das pregas
vocais. Esse efeito facilita a proliferação de vírus que causam inflamação na garganta.

6) É acompanhada de
tosse seca com sangue
Há uma grande possibilidade de
ser tuberculose, infecção crônica
bastante prevalente no brasil. É provocada por uma bactéria que se propaga pelo ar de nome mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de
Koch. Não é comum que o paciente
fique rouco por conta desta enfermidade, mas pode acontecer.

 ARTISTAS DA TERRA

Theory
*Pamella Aguiar - jornalista

Há oito anos na estrada e já consolidada na cena independente mineira a banda
Theory se prepara para lançar seu primeiro
cd, Beyond The Vision, que chega às lojas
ainda esse mês.
Composta por Viktor Castro (vocal/guitarra), Marcelo Augusto (guitarra),
André Soares (baixo) e Rodrigo Damasceno (bateria) a banda já tem dois videoclipes e um minidocumentário lançados.
Eles contam que o roteiro do próximo vídeo já está em fase de preparação e o lançamento será ainda este ano.
Com influências de bandas como Metallica, Sepultura e Slipknot o vocalista revela que a banda surgiu ainda na escola,
quando ele e o baixista resolveram se apresentar em um festival do colégio. “A partir daí não conseguimos mais parar de tocar e começamos a almejar uma carreira na
música. Desde então temos amadurecido
musicalmente e pessoalmente. Hoje, depois de tantas mudanças, inclusive de
membros, nós sentimos que, de fato, a
banda se encontrou”.
Em 2011 eles lançaram seu primeiro
EP, intitulado Awake, onde se encontra a
música Human Times que virou videoclipe
e até hoje é a mais pedida nos shows. A letra retrata as relações humanas em sua essência, e abordam assuntos como a de-

pressão e até questões políticas.
Participantes ativos de eventos voltados para a cena independente, a banda
Theory conta que tem um bom relacionamento com a maioria das bandas desse cenário no estado, sendo muito gratificante
fazer parte dele. “Todos sabem que o rock
no Brasil tem um mercado restrito, não é
fácil manter uma banda hoje. O que vale a
pena mesmo é a paixão pela música, por
criar coisas novas e ver as pessoas reagindo a isso de forma positiva”, afirmam.
Em Vespasiano a Theory já se apresentou em diversos eventos como o La
Onda Festival, Grito Rock, Rock Solidário
e o Locomotive Rock Festival. Também já
participaram de festivais variados nas cidades mineiras de Divinópolis, Sete Lagoas e Juiz e Fora. “Somos muito bem recebidos onde nos apresentamos. Por causa
dos trabalhos já divulgados, a galera já
tem o conhecimento do nosso set list e vêlos cantando nossas músicas é sempre a
melhor parte”.
Mesmo já tendo se apresentado em outras cidades o grupo revela que fazer show
em Vespasiano tem um sabor diferente.
“Tocar em casa é sempre muito melhor.
Ninguém nos recebe tão bem quanto a galera de Vespasiano, então é sempre incrível
nos apresentarmos na cidade”.
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 FASEH

Equilíbrio entre corpo, mente e papéis
sociais é tema de palestras na FASEH
No início de maio a FASEH, Faculdade da Saúde e
Ecologia Humana, promove a
Semana da Fisioterapia, cujo
tema central é o equilíbrio biopsicossocial, ou seja, o equilíbrio entre o corpo, a mente e o
papel social desempenhado
pelo indivíduo.
A abordagem biopsicossocial da Saúde entende que o indivíduo é um conjunto de sistemas que se relacionam: o
biológico (seus órgãos, tecidos
e células), o psicológico (suas
emoções, sistema cognitivo e
suas motivações) e os sistemas
sociais nos quais a pessoa está
inserida (sua família, comunidade e a sociedade como um
todo). A interação entre fatores
biológicos, psicológicos e sociológicos de uma pessoa é que
determina condições de saúde
ou doença nessa pessoa.
Nas palestras e oficinas,
professores especialistas da
FASEH abordarão assuntos
como novas técnicas fisioterápicas no tratamento de determinadas doenças, a atuação do
fisioterapeuta em perícias téc-

nicas-jurídicas e os riscos psicológicos e sociais ligados ao
estresse no ambiente de trabalho. Alunos do curso de Fisioterapia da FASEH também irão
apresentar trabalhos de pesquisa.
A Semana da Fisioterapia
acontece nos próximos dias 8 e
9 de maio, de 16h às 22h, no
Cine Teatro Capucho, no campus da FASEH em Vespasiano.
O evento é aberto ao público,
com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia.

Sobre a FASEH
A FASEH - Faculdade da
Saúde e Ecologia Humana foi
fundada em 2001 e está sediada
em Vespasiano. Atualmente,
oferece cursos de graduação
em Direito, Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, além da
especialização em Endoscopia
Digestiva.
Na área de Fisioterapia,
professores e alunos da FASEH
realizam cerca três mil tratamentos por mês em sua Clínica-Escola. A faculdade tem
ainda uma parceria de longa

data com o sistema público de
saúde do município, para o
atendimento em diversas especialidades, cumprindo seu papel de contribuir para a promoção da saúde da população de
Vespasiano.
A FASEH prioriza o ensino
de qualidade. Seu curso de Fisioterapia conta com professores altamente qualificados mais de 90% do corpo docente
é formado por mestres e doutores. Desde os primeiros períodos do curso, o aluno é incentivado pela faculdade a se
envolver em projetos de pesquisa e extensão, e a praticar a
profissão no contato direto com
pacientes de Vespasiano e região.
Os fisioterapeutas formados
pela FASEH estudam o indivíduo e sua coletividade, cientes
da realidade da Saúde no país e
às necessidades sociais, preparados para as exigências o mercado de trabalho. São profissionais críticos e com a visão
de prestarem atenção integral,
humanizada e de qualidade aos
seus pacientes.

Semana da Fisioterapia FASEH: “Equilíbrio Biopsicossocial”
PROGRAMAÇÃO
08 de maio de 2017 (segunda-feira)
16:30 - Credenciamento
17:00 – Oficina: “Auriculoterapia:
fundamentos e noções práticas”
Prof. Marcus Vinícius Bellezzia
18:40 – Coffee-break (Boas-vindas)
19:00 – Abertura Oficial
(Direção e Coordenação)
19:10 - Palestra: “Equoterapia: uma nova
abordagem fisioterapêutica” Professora.
Cristiane Tonelli Ricci
20:10- Palestra: “O papel do
Fisioterapeuta como Perito e Assistente

Técnico Jurídico”
Profa. Taís Almeida Marra
21:00 - Palestra:Tema: “Atuação da
Fisioterapia na reabilitação do paciente
com câncer de mama.”
Profa. Mônica Faria Felicíssimo

09 de maio de 2017 (terça-feira)
16:30 - Credenciamento
17:00 – Oficina: “Riscos psicossociais
e estresse no trabalho”
Profa. Adma Jussara Fonseca de Paula
19:00 – Apresentação e avaliação
dos pôsteres
22:00 – Encerramento
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Lions Clube de Vespasiano retorna da
Convenção do Centenário com saldo positivo

CAL. Edite Buéri Nassif ladeada pela
Governadora Maria Jorge Abrão e a nova
Governadora eleita Maria das Graças Amaral

O I Vice Gov. Leandro Raphael, II Vice
Governadora Edite Buéri Nassif e o presidente do
Colegiado de Governadores CL Wilson Pinto

Foto oficial dos ex Governadores, da atual Governadora e Vices Governadores eleitos e cônjuges
O Lions Clube de Vespasiano
retornou da Convenção do Distrito
LC4, realizada em Caldas NovasGO, no período de 19 a 22 de abril,
do ano em curso, com um saldo sócio institucional bastante positivo.
Esta Convenção, também chamada CONVENÇÃO DO CENTENÁRIO, em razão do Lions Internacional estar completando 100
(cem) anos, foi, de fato, uma Convenção Memorável. Apesar do
clube desta vez ter participado com
um número menor de Associados,
em razão de doença de alguns,
compromissos particulares de outros, os que lá estiveram representaram o Clube com muito
comprometimento e dignidade. A
participação nas plenárias, nos
eventos sócios culturais, contou
com a presença constante dos sócios e dos convidados do Clube.
Além da positividade da participação dos associados, alguns
pontos merecem ser destacados: A
presidente do Clube, CAL. Edite
Buéri Nassif, foi eleita como se-

gunda vice-governadora distrital,
o que significa que na próxima
Convenção deverá ser eleita como
primeira vice-governadora e, em
2019, será indicada para concorrer
ao cargo de governadora distrital, o
que é uma honraria para o clube e
para o município, que pode ter um
associado, aceito pelo Distrito para
concorrer ao cargo de governador
(a). A votação da candidata foi bastante expressiva e a mesma muito
emocionada agradeceu aos membros do seu clube pela indicação e
aos demais clubes do distrito que a
aceitaram e a elegeram.
Também os companheiros
leões voltaram felizes, pois trouxeram na bagagem de volta três
lindos troféus do centenário:- um
pelo primeiro lugar no concurso
de um texto literário, que no Lions
é denominado, Instrução Leonística escrito pela CAL. Edite Buéri
Nassif.
Este ano o tema foi sobre o
centenário do Lions Internacional
e os serviços voluntários presta-

dos ao mundo inteiro. Outro troféu
obtido pelo Clube foi pela classificação do mesmo, que num conjunto de mais de sessenta clubes,
ficou entre os cinco melhores classificados em prestação de serviços comunitários e demais atividades leonísticas. (4º lugar geral).
O terceiro troféu, deveu-se à colaboração prestada pelo Clube num
dos eventos culturais da Convenção, (Noite Texana) recebendo todos os convencionais com alegria
e entusiasmo. De parabéns os
Coordenadores da Convenção, a
Governadora Maria Jorge Abrão,
pela direção do Distrito e, a todos
os companheiros leões que brilhante e responsavelmente participaram da CONVENÇÃO DO
CENTENÁRIO.
Agora, o próximo evento programado pelo Lions Clube de Vespasiano, é a SERESTA DAS
MÃES que acontecerá no próximo
dia 20 de maio, na sede do Clube.
Programe-se.
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O Direito do Cidadão
*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Jogo “baleia azul”
sob a ótica jurídica
Atualmente um jogo vem ganhando notoriedade entre a mídia e chamando atenção da população brasileira, deixando-a em alerta. É o denominado game “baleia azul”. Trata-se de um jogo
ligado diretamente ao suicídio de crianças e adolescentes.
O jogo supostamente tem origem na Rússia.
Estima-se que cerca de 130 jovens já tenham cometido suicídio em razão deste.
Em fevereiro, duas adolescentes se jogaram
de um alto de um prédio de 14 andares em Irkutsk,
na região da Sibéria. Segundo relatos prestados e
dados levantados em investigação, Yulia Konstantinova (15 anos) e Veronika Volkova (16 anos),
se suicidaram depois de percorrer as 50 tarefas
enviadas a elas. Em sua página no Facebook, Yulia tinha compartilhado a imagem de uma baleia
azul. No Brasil, há notícias de casos de suicídio
relacionados a esse jogo em diversos estados,
dentre eles: Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais
e Mato Grosso.
O jogo consiste em cumprir 50 tarefas, sendo
que a tarefa final é que o jogador retire sua própria
vida. As orientações partem de uma pessoa denominada “curador”. O game tem início a partir de um grupo virtual e assim que o “curador”
seleciona a vítima, ele lhe envia todos os dias
os desafios a serem cumpridos, sempre a partir
das 4h20.
Iremos fazer aqui uma análise sob a ótica jurídica deste jogo, delimitando as consequências na
órbita penal e suas implicações.
É certo que a tecnologia trouxe - e traz - inúmeras benesses para humanidade, propiciando interações instantâneas pelo mundo inteiro. Lado
outro, embora traga diversos benefícios, traz em
seu bojo ameaças e riscos advindos da denominada criminalidade cibernética.
Os chamados crimes cibernéticos ou crimes
virtuais estão umbilicalmente ligados os recursos
tecnológicos e são praticados através da internet.
Utiliza-se, portanto, esta ferramenta como um
meio de praticar delitos entre os mais diversos.
O jogo “baleia azul” certamente traduz de
forma bem evidente os riscos que os recursos tecnológicos podem acarretar. A participação dos
autores/mentores deste jogo podem ensejar desde
o crime de induzimento/instigação ao suicídio até
o homicídio, caso as vítimas efetivamente deem
cabo à própria vida e a depender do caso concreto.

O art. 122, do
Código Penal Brasileiro traz em seu
bojo os delitos de
“induzir”, “instigar”
ou “auxiliar” a prática do suicídio, há,
portanto, uma participação moral no
ato da vítima em
ceifar sua própria
vida. Não podemos
esquecer, entretanto,
que este crime não
comporta a provocação ou participação indireta,
conforme entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal (HC 72.049/MG). O crime de induzir ou instigar a prática de suicídio enseja a pena
de até 06 (seis) anos de reclusão, podendo ser
duplicada caso a vítima seja menor ou tenha capacidade de resistência reduzida.
Vale lembrar ainda que um dos requisitos essenciais do suicídio é a destruição voluntária da
própria vida. Assim, nas hipóteses de a vítima eliminar sua vida inconscientemente, em razão de
fraude ou em decorrência de grave ameaça por
parte de outrem, não há que se falar em participação em suicídio, mas sim em crime de homicídio.
Importante frisar também que caso as pessoas mentoras do desafio sejam menores de idade
responderão por ato infracional, sujeitando as
penalidades do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. No âmbito cível, os familiares
poderão ingressar com ação reparatória contra os
pais dos menores manipuladores ou “curadores”
ou então contra os próprios criminosos, caso sejam maiores.
Dito isso, cabe à população ficar alerta aos riscos e ameaças advindas com o desenvolvimento
tecnológico e os reflexos da globalização, conscientizando os jovens acerca dos males que esta
ferramenta pode proporcionar.

Comissão de acerto de contas
aprova audiências públicas
A Comissão Extraordinária
de Acerto de Contas entre Minas e a União da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) elegeu e empossou,
no último dia 18 de abril, o deputado Tadeu Martins Leite
(PMDB) para o cargo de presidente do Colegiado.
O objetivo da Comissão,
instalada pelo presidente da
ALMG, deputado Adalclever
Lopes (PMDB), é promover
debates para sensibilizar autoridades, empresários e trabalhadores sobre a importância
de uma conciliação com o governo federal no que se refere
às dívidas estaduais. A União
teria descumprido os repasses
previstos na Lei Kandir (Lei
Complementar Federal 87, de
1996), referindo-se à compensação devida ao Estado pela desoneração das exportações pro-

movida pelo governo federal.
Tadeu Martins, presidente
do Colegiado, ressaltou a importância do acerto de contas
para o estado e para os municípios mineiros. “O importante
dessa discussão é, principalmente, mostrar à população o
prejuízo que o estado de Minas
Gerais vem tendo há mais de
20 anos, e também envolver os
prefeitos nessa discussão. Temos que lembrar, que dentro
desses R$ 135 bilhões, que é a
dívida da União com o estado,
25%, por força constitucional,
é dos municípios. Imagine ter
esse recurso no caixa das prefeituras e no caixa do estado.
Hoje, Minas tem uma dívida de
quase R$ 88 bilhões com a
União. Imagine esse dinheiro
deixando de ser pago para o
governo federal e sendo usado
para mais saúde, educação, se-

gurança, esporte e lazer”, pontuou o parlamentar.
A primeira reunião da Comissão aprovou, segundo Tadeu, importantes requerimentos.
“Aprovamos
três
audiências públicas. Uma com
especialistas, para que possamos qualificar um pouco mais
o debate do acerto de contas
entre Minas e a União, trazendo
diversos pontos de vista para
essa pauta. Uma segunda trazendo prefeitos e presidentes
de associações microrregionais,
para que demostremos a importância desse acerto de contas para o estado e para os municípios e uma terceira para que
possamos envolver, além de especialistas e prefeitos, deputados estaduais e federais de outros estados que estejam com o
mesmo problema”, concluiu.

A autora é bacharel em Direito pela PUC
Minas, especialista em Direito Processual.
Advogada atuante no Município e região
metropolitana, nas áreas de Direito de
Família, Cível, Criminal e Contratual.
Escritório à Av. Prefeito Sebastião
Fernandes, n° 419, sala 26, Centro,
em Vespasiano/MG.

EDITAL
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 contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, 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 ocorrer,
impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta
de recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no
artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas 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 amparo 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 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 Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis
antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Eventual impugnação 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 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 Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 28 de abril de 2017.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Vespasiano convoca todos seus associados,
em pleno gozo de seus direitos, para Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 17 de maio de 2017, às 17:00
horas, no endereço - R. Dr. Ary Teixeira,
425 - Centro – Vespasiano. A Assembléia
Geral Extraordinária será instalada em 1ª
convocação com a presença da maioria
dos associados às 17:00 hs e em 2ª convocação às 17:30 hs, com qualquer número, e suas decisões tomadas por
maioria simples dos votos dos associados presentes, ressalvada a observância
de quorum previsto em lei, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: alteração do estatuto.
Vespasiano, 20 de abril de 2017.
Atenciosamente,
Rodrigo Barbosa da Silva
Presidente

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. Geraldo Gomes da Silva
CTPS 06583 – série 0019 – MG, CI M –
2.673.652
Esgotados os recursos de localização e
tendo em vista encontrar-se em local não
sabido, convido o Sr. Geraldo Gomes
da Silva, portador da CTPS 06583 –
série 0019 – MG, a comparecer em seu
local de trabalho, à Av. Coronel Virgílio
Machado, n° 611, Jardim Encantado,
Vespasiano – MG, a fim de reassumir o
seu emprego, ou justificar as faltas
desde 07/04/2017, dentro do prazo de
48hs, a partir desta publicação, sob pena
de ficar rescindido, automaticamente, o
contrato de trabalho, nos termos do art.
482, “i” da CLT.
Vespasiano, 28 de abril 2017
ORALDA FRANCO PEREZ
Empregadora
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Jogos escolares de Vespasiano
movimentam escolas públicas
esde o dia 18 de abril, Vespasiano respira
o esporte especializado com a realização
do JEVES. A competição vai até o dia 06
de maio. Este ano onze escolas públicas estão
participando. São oito escolas estaduais e três
escolas municipais. As estaduais são: José Gabriel de Oliveira, Francisco Viana e Anexo, Guilherme Hallais França, Pe. José Senabre, Maria
da Piedade Fonseca, Machado de Assis e Nila Faraj. As municipais são: Carlos Murta Filho, Josefina Alves Vieira e Maria de Paula Santos.
Desde 1994 os alunos das escolas públicas
municipais e estaduais do município se reúnem
para a competição que tem as modalidades de fut-

D

AS FINAIS
As partidas finais acontecem no período de 03
a 06 de maio:
Dia 03/05 - quarta-feira
– Futsal, handebol, basquete e voleibol.
Local: Praça de Esportes Crispim Jacques
Bias Fortes, de Vespasiano.
Dia 04/05 – quintafeira – Atletismo
Local: Praça de Esportes Crispim Jacques
Bias Fortes, de Vespasiano
Dia 06/05 – sábado –
Vôlei de praia
Local: Estádio Ilvo Marani, do Vespasiano Esporte Clube.
Dia 06/05 – sábado –
Xadrez
Local: Centro de Artes
e Esportes Unificados
Carlos Murta Filho –
CEUS
Rua Dois, s/n – Bairro
Jardim Paraíso.

sal, voleibol, handebol, vôlei de praia, basquete,
xadrez e atletismo.
De acordo com o Chefe de Divisão de Esportes, Hailton Jesus Azevedo, todas as escolas
públicas do município foram convidadas a participar do torneio. “Este ano temos 11 escolas inscritas, sendo três municipais e oito estaduais.
Cada uma delas irá participar no mínimo de duas
modalidades esportivas”, informou Hailton.
Todas as disputas esportivas vão acontecer na
Praça de Esportes Crispim Jacques Bias Fortes,
além disso, as equipes campeãs irão representar
Vespasiano na etapa microrregional do JEMG, Jogos Escolares de Minas.

A educação e a sustentabilidade
*Paulo R. Ferreira
O debate sobre a sustentabilidade de nossas atividades no planeta não pode mais excluir as questões relativas à Educação pois o
fato inegável é que chegamos a esta situação
de alarme ambiental e social justamente pelo
fato de que as metodologias de ensino utilizadas pela humanidade nos últimos séculos,
que evoluíram relativamente pouco em comparação com outras ciências, falharam na
preparação da sociedade para uma vida sustentável.
É preciso articular processos educativos
que possibilitem uma mudança radical no
olhar da humanidade em relação ao seu ambiente, algo que exige novas maneiras de
educar. Se aceitarmos o fato de que as sociedades que temos são resultado direto dos
níveis educacionais que alcançamos, então
não há como fugir da dura realidade de que
para refrearmos a degradação do planeta é
preciso repensar os modelos educacionais
com urgência.
Por essa razão, é preciso ampliar a abrangência do conceito de sustentabilidade para
muito além das fronteiras ambientais. Entretanto, a Educação para a Sustentabilidade
não significa, apenas, ensinar os estudantes
a promover a coleta seletiva de lixo ou a
cuidar bem do jardim de casa e da escola. A
Educação para a Sustentabilidade exige que
os alunos aprendam a pensar por si próprios,
desenvolvendo o espirito crítico necessário
ao melhor desenvolvimento social.
A relação direta entre Educação e
Sustentabilidade pode ser vista por meio de
estudos como o de Ricardo Paes de Barros,
Diretor do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPE) e Rosane Mendonça, Doutora em Economia pela UFRJ, que buscou

avaliar a relação entre “Investimento em
Educação e Desenvolvimento Econômico”.
Os resultados são muito reveladores e merecem atenção.
Segundo estudo, a eliminação do atraso
educacional amplia o crescimento de renda
per capta dos salários industriais e das exportações entre 15% e 30%, ao mesmo
tempo em que melhora as oportunidades e a
qualidade de vida das pessoas em função do
fato de que mais instrução diminui o tamanho das famílias.
O estudo revela ainda que a eliminação do atraso educacional amplia entre
20% e 25% o tempo de vida dos indivíduos
que passam a receber e compreender melhor
informações sobre saúde, higiene e alimentação, além do fato de que gera melhor qualificação para o trabalho, ampliando o acesso
à renda.
Esse aumento da qualidade de vida reflete-se, ainda, nos indicadores de escolaridade, pois a eliminação do atraso educacional eleva a presença de estudantes no nível
secundário em 17%, que explica de modo
absoluto por que investimentos em educação
melhoram a qualificação das pessoas para a
vida profissional.
Há uma relação direta entre Educação e
Sustentabilidade que precisa fazer parte dos
debates que cercam a preocupação com o
ambiente. Embora ações pontuais de proteção ambiental sejam importantes e necessárias, precisamos compreender que somente
uma revolução educacional vai permitir mudanças realmente significativas a médio e a
longo prazo no que diz respeito à sustentabilidade de nossas atividades econômicas.

* Gerente Garantia da Qualidade /
Gestão Integrada
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A. A. Alface comemora
55º aniversário
A Associação Atlética Alface,
comemorando mais um aniversário
de fundação promoveu grande festival esportivo nos dias 28, 29 e 30
de abril e 01 de maio de 2017, no
seu Estádio Gato Mano.

Veja a programação
e resultados:
Dia 28/04 – sexta feira 18h30 – Urubuzão 2 x Amigos do
Celvia 2 – O Amigos do Célvia
conquistou o Troféu Soflex Embalagens na cobranças de pênaltis.
20h30 – Amigos do Anta 4
Clube dos Amigos 4 – O Amigos
do Anta conquistou o troféu José
da Paixão na cobrança do pênaltis.
Dia 29/04 – sábado - 7h00 River 1 x Boca Junior 3 – Troféu
Edis Modas
9h00 - Cruzeiro 1 x Atlético 0
(Alface) Troféu – Alternativa Gás
e Água (Breno) - Bolas – Farias
Bar e Vereador José Winston
11h30 - Sociedade E. Caieiras
1 x Golo Golo F. C. 1 – A Sociedade E. Caieiras conquistou o Troféu Ver. Ederaldo Boffo na cobranças de pênaltis
13h30 - Sport F. Clube 3 x Athalanta F. Clube 2 -Troféu – Ve-

reador Betão
- Bola Vereadora Luciene Fonseca
15h30 Prova de Honra (juniores)
A.A. Alface 4 x Santa Cruz F.
Clube 1 Troféu – Rodrigo Issa
Dia 30/04 – domingo - 07h00
- Juventude (verde) 3 x Juventude
(branco) 5 – Troféu Fábio Magalhães
09h00 -A. A. Alface 1 x Vespasiano E. Clube 2 – Troféu – Niltinho Fonseca
11h00 -A. A. Alface 0 x Vespasiano 0 – O Vespasiano conquistou o Troféu Serjão na cobranças de pênaltis
Dia 01/05 – segunda - 06h00
- Alvorada Musical
Banda N. Sra. de Lourdes
Patrocínio Transporte Banda –
Viação Buião
07h30 -Verde 3 x Branco 4 –
Troféu RF Contabilidade
09h00 -A. A. Alface 1 x Seleção Sede Campestre 2 – Troféu
João Bosco dos Santos – Bola –
Ademar José
13h00 - Grêmio Rec. Morro
Alto 0 x Imperial F. Clube 0. O
Grêmio conquistou o Troféu Liga
Municipal de Vespasiano (Daniel
Afonso) na cobrança de pênaltis -

Bola – Badú e Asalog Empreendimentos e Part. Ltda. (Sr. Péricles)

Prova de honra
A prova de honra foi disputada
entre o A. A. Alface e o Ipê Futebol
Clube, de São José da Lapa,
quando a equipe visitante venceu a
aniversariante pelo placar de 1 a 0.
Aos 36 minutos do segundo
tempo, Nilton, cobrando falta nas
proximidades da área adversária
marcou o gol do Ipê. Na cobrança
a bola bateu na barreira e encobriu
o goleiro Zacarias fazendo Ipê 1 a
0.
Ilce Rocha, prefeita de Vespasiano patrocinou um belo troféu
que foi entregue à equipe do Ipê.
A A. A. Alface formou com
Zacarias, Pardal, Hudson, Lucas e
Gleissinho; PC; Robinho e Xuxa,
Matheus, Marcos e Bruno.
Técnico: Alexandre.
O Ipê Futebol Clube jogou
com Lucas, Rogerinho (Jojô),
Neilton, Giliard e Dione (Dani);
Nem, Pedrinho e Boca; Daniel, Pedro e Marcos Vinicius. Técnico Ernani.

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

Ilha do Bananal-Rio Araguaia-Luciara/MT
O grupo liderado por Ademir e Nerinho
e com participação de Newtom irmão do
Nerinho, Sgt Ailton, Ronei, Ernane Camilo e seu irmão Geraldo, Janio Otoni,
João Cunha e Mituo, foram no Rio Araguaia, em frente a Ilha do Bananal, cidade
de Luciara MT. São 1.900 Km de Lagoa
Santa a Pousada.
Alojamos na Pousada Mirante do Araguaia, onde a família do Francisco Shimit
administra. Ele possui duas pousadas uma
no Centro da cidade e a outra na fazenda
que dista uns 2 Km do Centro da cidade.
Nos dois primeiros dias não foi muito
animador, mas mesmo assim foram fisgados 3 piraras. A partir do terceiro dia só foi
alegria, os Barbados e outros peixes menores foram todos usados como isca e
quantidade de Pirararas aumentava dia
após dia até atingirmos 48 unidades. Que
não aumentou porque no último dia, caiu
um toró a tarde toda e não deu para fazer a
despedida no rio. É bom esclarecer que a
contagem foi apenas daquelas que foram
embarcadas e fotografadas, as que arrebentaram as linhas ou que se soltaram an-

tes de embarcar não foram contadas.
Todos pegaram pelo menos uma Pirarara. O Ailton, Ronei e Janio cada um pegou mais de sete exemplares, sendo que o
Janio pegou a maior da pescaria que mediu
1,50m. O Mituo pegou uma que mediu 85
cm usando uma vara de 14 lbs, de 1,30m de
comprimento, linha de Multifilamentos de
0,30 mm e gastou 40 minutos para embarcar. O Ernane ainda em Lagoa Santa, disse
que iria para descansar e que não estava
muito interessado em pescar. Lá a história
mudou, entrou no barco todos os dias fisgou peixes de diversas espécies e duas Pirararas, sendo uma com 91 cm e a outra
com 1,17m essa última deu uma canseira
nele, não só pelo tamanho mas também
pelo peso e a força que ela fazia.
A pescaria foi esportiva os peixes foram fotografados e devolvidos para a água.
O Mituo agradece a homenagem que os
participantes fizeram em mandar silkar nas
camisetas: “Mituo um pescador, um mito”.
Nas próximas edições mandaremos
mais fotos.

A equipe da
A.A.Alface
fez a prova
honra
contra o
Ipê F.C.

Ipê F.C. fez
um bom
jogo e
conquistou a
Taça
Prefeita
Ilce Rocha
que foi
recebida
com muita
alegria

Ernane Camilo – Pirara de 91 cm

Copa Integração já tem semifinalistas
A Copa Integração que
teve início com a participação
de 16 equipes tem agora
quatro times disputando as
semifinais. Classificaram-se
o Minas e o Imperial, de
Vespasiano; Independente,
de Santa Luzia; e Rivera,
de Sabará.
Ainda participaram da
Copa Integração: Fluminense,

de Mocambeiro; Juventude,
Grêmio e Águia Dourada, de
Vespasiano; Grêmio, de
Justinópolis; Santa Cruz, de
Fida lgo; Flamen g o e
Vinhedo, de Neves; Santa
Cruz e Lagoa, de Lagoa
Santa; Sol Nascente, de São
José da Lapa.
No próximo domingo vão
jogar às 11 horas: Minas x

Imperial, de Vespasiano, no
Estádio do Imperial; às
10h15, Independente (Santa
Luzia) x Rivera (Sabará), no
E s t ád i o d o F ri m i s a. Os
v en ced o res d i s p u t am a
partida final no domingo, dia
14 de maio, em estádio a ser
definido pela Liga Municipal
de Desportos de Vespasiano.

Mituo – Pirara de 1 m – vara de 50 lbs
e carretilha Curado

Newton
Pirarara de 95 cm

