Circula em Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa e região

ANO XXXIX

- Nº 359

EM NOTÍCIAS

Julho/Agosto 2017

39

Anos
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

 SAÚDE

VIII Conferência de Saúde de
Vespasiano foi realizada com sucesso
A

Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de Saúde, realizou, no dia 29 de julho, a VIII
Conferência Municipal de
Saúde, no Curumim do Bairro
Morro Alto. As realizações das
conferências municipais visam
a participação da comunidade
na definição das políticas públicas, criando espaços para
que cada segmento discuta e
delibere as prioridades de atenções e serviços necessários a
serem executados. Além disso,
as conferências municipais são
ferramentas importantes de
participação da sociedade e das
organizações, pois nela são definidas as competências e responsabilidades de cada esfera
para os próximos dois anos.
Para o Secretário de Saúde,
Fabiano Carvalho Bretas, a
prefeitura de Vespasiano vem
buscando constantemente melhorar o atendimento na área
de saúde em Vespasiano. “Temos trabalhado cada vez mais
para levar aos pacientes e usuários da saúde de Vespasiano,
mais conforto, humanização e
a prestação de serviço com
qualidade. E nossos números
comprovam isso: são 18 equipes de ESF´S, 108 agentes comunitários, quatro policlínicas
de apoio (Santa Clara, Morro
Alto, Nova Pampulha e Caieiras), atendemos 15 especialidades médicas no CEME, o índice de ausência dos pacientes

cípio na saúde, bem acima do
que é exigido por lei” frisou a
Prefeita.
Após os pronunciamentos,
o Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alexandre de
Souza, fez a leitura do regulamento da VIII Conferência
Municipal de Saúde. Em seguida foram ministradas três
palestras. A primeira pelo Secretário Municipal de Saúde,
Fabiano Carvalho Bretas, que
falou sobre “A Rede Municipal
de Saúde de Vespasiano”. Em
seguida a enfermeira, especialista em enfermagem do trabalho, em Terapia Intensiva e em
Urgência e Emergência e atual
Coordenadora do Controle e

Prefeita Ilce Rocha prometeu mais saúde para a população
em consultas caiu para 6,6%
em Maio e, além disso, o Laboratório Municipal conseguiu
absorver toda a demanda e
ainda aumentou a produtividade em 30%”, informou o Secretário. Concluindo, Fabiano
salientou ainda que Vespasiano
conta ainda com um programa
de Apoio aos Portadores de Lesões Cutâneas e com o SAD,
Serviço de Atenção Domiciliar,
que desenvolve um trabalho
multidisciplinar (nutrição, fisioterapia, enfermagem e medicina). “De Janeiro a Junho a
equipe multidisciplinar já atendeu 420 pacientes acompanhados pelos médicos, 688 pacientes assistidos pela enfermagem,

124 sendo auxiliados pela fisioterapia e 478 pela nutrição e
15 internações domiciliares”,
concluiu.
A Vereadora Luciene Fonseca ressaltou a importância da
descentralização dos eventos.
“É muito importante descentralizar as conferências para
que a população e a comunidade participem, ativamente,
do que é discutido e proposto”,
disse a vereadora.
A Prefeita Ilce Rocha, salientou os números da saúde no
município. “Estamos trabalhando para que Vespasiano tenha uma saúde melhor e mais
humanizada. Hoje investimos
30,89% dos recursos do muni-

Avaliação de Vespasiano, Erika
Rodrigues de Assis, ministrou a
palestra sobre “Financiamento,
Planejamento e Regulação em
Saúde para garantir qualidade
dos serviços de saúde”. E para
finalizar, a dentista Denise Sales, proferiu sobre “A participação social no fortalecimento
das políticas de saúde”.
Depois das palestras, foi
composta a mesa de debates e
em seguida a formação dos
grupos para a discussão dos eixos. No final da conferência
foram eleitos os delegados que
vão tomar posse em setembro
próximo e representar o município na Conferência Estadual
de Saúde.

Grande público prestigiou a VIII Conferência de Saúde

 PRONATEC VESPASIANO

Formandos estão à disposição
do mercado de trabalho
O dia 19 de julho foi de realização para os alunos dos cursos do
PRONATEC de Vespasiano, que
participaram da solenidade de formatura, no Palácio das Artes, em
Belo Horizonte, juntamente com
os alunos das cidades de Pedro
Leopoldo, Confins, Lagoa Santa,
Ribeirão das Neves e Nova Lima.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sedectes, em parceria com a
Prefeitura de Vespasiano através
da Secretaria de Desenvolvimento
Social realizou no município os
cursos de Assistente Administrativo, Agente Cultural e Vendedor.
A Prefeitura ofereceu todo o apoio
para ministrar os cursos, que foram realizados na Escola Estadual
Machado de Assis, durante os meses de abril a junho, e que teve, no
total, 100 alunos capacitados pelo
programa. Segundo a Sedectes, a
falta de mão de obra qualificada
nas cidades do entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves foi o ponto de partida para a
oferta desses cursos em Vespasiano.
O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Miguel
Correa, salientou que os jovens
devem ter espírito empreendedor,
além de buscar a capacitação sempre. “Nosso trabalho é fomentar a
capacitação profissional dos mineiros, possibilitando a inserção
rápida ao mercado de trabalho,
além de levar o conhecimento do
empreendedorismo”, destacou o
Secretário.

Secretária Vanessa Arruda e a prefeita Ilce Rocha
Para a Prefeita Ilce Rocha, que
foi a única Prefeita aplaudida e
ovacionada pelos alunos, é sempre muito importante investir em
educação. “Estudar e buscar conhecimento deveria ser uma constante para todos nós. É muito importante investir em nós mesmos e
a Prefeitura de Vespasiano não tem
medido esforços para investir em
educação no município, pois, é
pela educação que se constrói uma
cidade melhor”, frisou Ilce Rocha.
A Secretária de Desenvolvimento Social, Vanessa Arruda, salientou que é preciso oferecer aos
cidadãos oportunidades. “Oferecer conhecimento e capacitação é
sempre muito importante para formamos gerações cada vez mais
empreendedoras e promissoras”,
ressaltou Vanessa.

Formatura
Familiares e autoridades participaram da cerimônia de entrega
dos certificados aos 389 alunos do
Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, para os eixos aeroportuário,
cervejeiro e cultural, dos municípios de Pedro Leopoldo, Confins,
Lagoa Santa, Ribeirão das Neves,
Nova Lima e Vespasiano.
Para a vespasianense e oradora
oficial das turmas e aluna do Curso
de Vendas, Neila Sueli Rodrigues,
que está desempregada, fazer o
curso foi muito importante. “Este
curso dá ao profissional uma maior
credibilidade no mercado de trabalho, além da troca de conhecimento e da qualidade do material e
do curso. Estou pronta para ingressar no mercador de trabalho
novamente”, disse a aluna.
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Coluna Jurídica
*Dra. Danielle Barbosa - advogada
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Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

MUDANÇA NO ESTATUTO DO IDOSO
Pessoas com mais de 80 anos terão prioridade sobre os outros idosos
No dia 12 de julho de 2017 o presidente
Michel Temer sancionou a Lei n°
13.466/2017, que estabelece prioridade especial para os idosos acima de 80 anos. De
acordo com essa nova legislação, as pessoas nessa faixa etária terão preferência
no atendimento em relação aos demais idosos. A preferência se estende tanto para
atendimento em serviços públicos, quanto
para os serviços privados.
Nos termos da nova norma jurídica,
que entrou em vigor na data de sua publicação, os octogenários terão direito a atendimento preferencial, atendendo-se suas
necessidades com mais urgência em relação aos demais idosos.
O texto legal alterou três artigos da Lei
10741/2003 (Estatuto do Idoso). Houve a
inserção do parágrafo 2º, no artigo 3º que
eludida que: “dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de
oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.”
No caso de atendimento à saúde, a prioridade aos mais idosos será garantida desde
que não haja situação de emergência, vejamos o art. 15, § 7º que preconiza que
“em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em

caso de emergência.”
A distinção ainda
se estende na tramitação dos processos,
conforme art. 71, §
5º, “dentre os processos de idosos,
dar-se-á prioridade
especial aos maiores de oitenta
anos.”
A relatora do projeto, a senadora Regina Souza (PT-PI), ressaltou a importância em se estabelecer uma segunda faixa
etária dentre a prioridade dos idosos. Segundo ela “dentro do grupo de idosos,
tem um segmento mais vulnerável, a pessoa a partir dos 80 anos começa a ter limitações, anda mais devagar, às vezes tem
problema de estrutura física, vai ficando
corcunda, mais inclinado”.
E aí? É uma novidade boa, não é? Fique atento ao seu direito!
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.

Drenagem Pluvial X Rede de esgoto
Saber a diferença entre rede coletora de esgotos e a rede de drenagem pluvial é fundamental para garantir a boa utilização de ambas.
Elas têm dimensões e destinos diferentes.
O material recolhido pela
rede coletora de esgotos é encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), onde o
mesmo é devidamente tratado e
devolvido à natureza. Já a água
da chuva, coletada nas galerias
de águas pluviais é conduzida
para rios, lagoas ou mares, sem
nenhum tipo de tratamento.
Quando chove, os problemas associados à utilização
equivocada dessas redes são
agravados. O lançamento indevido da água da chuva na rede
coletora de esgotos, além de diluir o esgoto (aumentando a
quantidade de material que a
ETE precisará tratar), pode
ocasionar extravasamentos e
até retorno de esgoto às residências.
Já as ligações de esgoto,
realizadas clandestinamente
nas redes de drenagem pluviais,
provocam danos graves ao
meio ambiente, podendo levar
à morte diferentes espécies que
entram em contato com o material, ou causar diversas doen-

ças, como cólera, hepatite e difteria ao homem.
As bocas de lobo, que geralmente têm um formato retangular e situam-se paralelas
aos calçamentos de ruas, pertencem à rede de drenagem
pluvial. Os poços de visita de
drenagem localizam-se no centro das ruas, enquanto os da
rede de esgoto ficam mais próximos ao calçamento. Também, é possível distinguir as
duas redes observando o diâ-

metro das tubulações. As de
drenagem são normalmente
maiores e feitas de manilhas
de concreto, enquanto as da
rede de esgoto são feitas de
tubo de PVC.
Agora que você sabe a diferença entre a rede coletora
de esgoto e a rede de drenagem pluvial, que tal por em
prática e, realmente, ter as ligações corretas para ajudar a
manter o nosso meio ambiente
limpo?

 ARTISTAS DA TERRA

Weslei Santos
*Pamella Aguiar - jornalista

EXPEDIENTE
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Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que requereu,
através do Processo nº 00432/2015, a Licença de Operação, para
a atividade de transporte de resíduos perigosos, classe I, na unidade
industrial instalada à Rua Aloízio Vercesi do Vale, 93, bairro Nazia
em Vespasiano/MG 33.200-000.
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Interessado pela música
desde criança, Weslei Santos
(foto) conta que, pendurado na
parede da sua casa, havia um
violão, pertencente ao seu avô,
que acabou despertando nele a
vontade de aprender a tocá-lo e
tentar a carreira musical. Ver e
ouvir cantores - no rádio e na
televisão - e alguns artistas se
apresentando em barzinhos
próximos à sua casa também
alimentava as esperanças de
um dia poder fazer a mesma
coisa.
Considerado muito jovem,
Santos diz que a família não o
deixava tocar o violão do avô,
e, por isso, ele acabou ganhando de presente um cavaquinho, que, segundo eles, se
adequava melhor ao seu tamanho. “Foi com muita dedicação
e empenho nesse instrumento
que comecei a ser notado por
alguns músicos. Recebi meu
primeiro convite para participar de uma banda aos 16 anos,
o extinto grupo Flash Samba”.
Weslei também fez parte
dos grupos Ginga Mineira e Nitidez e das bandas Koreto, Frissom e Passatempo. “Em Vespasiano, como bandas locais,
abrimos shows para diversos
artistas como Cidade Negra,
Rick e Renner e Antonio Carlos
e Renato”, relembra.
A partir daí resolveu estudar violão e após alguns anos
de dedicação começou a se
apresentar sozinho, em para-

lelo ao trabalho com as bandas.
“Era realmente um sonho se
realizando. Tocar um instrumento é colocar trilha sonora
na vida”.
Atualmente o cantor se
apresenta em bares na região
de Vespasiano e Belo Horizonte
e revela que o público da região é muito receptivo e caloroso com ele. “É gratificante
para mim, não somente como
músico, mas também como
pessoa, sentir, a cada evento
realizado, o reconhecimento do
meu trabalho. É maravilhoso
ver nos olhos das pessoas a
mesma emoção que você está
sentindo”.
Eclético, Weslei conta que
cresceu ouvindo vários estilos
musicais, desde os cantores nacionais Djavan e Zé Ramalho
até as bandas internacionais

como Bee Gees, Pink Floyd,
Metallica e Tears for Fears.
Essa diversidade musical
faz com que o seu show seja
sempre muito versátil e agrade
aos mais variados gostos. “Trabalho sempre para poder agradar o público, levar um pouco
de alegria através da música,
tocar a alma e o coração das
pessoas”, completa.
O músico mantém uma
agenda bastante movimentada,
com shows toda semana em bares da região, como é o caso
dessa semana, com apresentações marcadas nesta quintafeira, dia 03/08, no Shopping
Estação; na sexta-feira, dia
04/08, na Barbeque Espeteria,
no bairro Santa Clara e no sábado, dia 05/08, no Hamburguer da Praça, no bairro Vila
Esportiva.
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 MATOZINHOS

Consórcio de Saúde dá posse aos
membros das Câmaras Técnicas

Prefeitos, secretários municipais e membros do CISREC lotaram
as dependências da Câmara Municipal de Matozinhos
Constituído em 1995, com o
objetivo de cooperação técnica,
mútua e financeira entre os municípios e organização do sistema de
saúde da microrregião, o CISREC
– Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Região do Calcário,
conta atualmente com 12 consorciados sendo: Capim Branco, Confins, Funilândia, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro
Leopoldo, Prudente de Morais,
Santana do Riacho, São José da
Lapa, Ribeirão das Neves e Vespasiano.
Para fortalecer a união dos municípios e facilitar a solução de
problemas comuns e aprimoramento do CISREC, foram criadas
Câmaras Técnicas a partir de cessão de servidores desses municípios.
Foram criadas as Câmaras
Técnicas das quais constam representantes de todos os 12 municípios participantes do CISREC:
- Câmara Técnica do Desenvolvimento Econômico, Social,

Sustentável e Áreas de Preservação;
- Câmara Técnica de Educação, Capacitação e Formação
Profissional;
- Câmara Técnica para Adequação Microrregional do Plano
Diretor e ajuste ao Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado –
PDDI;
- Câmara Técnica de Resíduos Sólidos e sua destinação;
- Câmara Técnica da Saúde
Integrada;
- Câmara Técnica do Transporte Coletivo e Segurança Pública.
A ideia de criação de Câmaras
Técnicas teve início em janeiro de
2017, com o Sr. Gilson Urbano de
Araújo, Secretário de Saúde do
Município de Lagoa Santa, apresentando questões relacionadas à
Câmara de Farmacoterapêutica e
explanando sobre sua experiência
junto a Secretaria Municipal de
Saúde de Janaúba.
Participaram da Mesa Princi-

pal: o prefeito de Matozinhos e tesoureiro do CISREC, Antônio Divino de Souza; o prefeito de Lagoa
Santa e presidente do CISREC,
Rogério César de Matos Avelar; o
presidente da Câmara de Vereadores de Matozinhos, Sidirley Dias
Bento; o prefeito de São José da
Lapa e primeiro secretário do CISREC, Diego Álvaro dos Santos da
Silva; o prefeito de Pedro Leopoldo e segundo secretário do
CISREC, Cristiano Elias dos Reis
Costa; o prefeito de Prudente de
Morais e presidente do Conselho
Fiscal, José Roberto Filho; o prefeito de Capim Branco e vice-presidente do Conselho Fiscal, Elmo
Alves dos Nascimento; o prefeito
de Jaboticatubas, Eneimar Adriano
Marques; o prefeito de Ribeirão
das Neves, Moacir Martins da
Costa Júnior; o secretário de saúde
do município de Vespasiano Fabiano Bretas representando a prefeita Ilce Rocha; e o diretor da
Fundação Pedro Leopoldo, Carlos
Alberto Portela da Silva.
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MOVE poderá ligar o centro de Vespasiano
diretamente ao centro de Belo Horizonte
MOVE é motivo de
reclamação dos usuários desde que foi implantado e a população vem
sofrendo com essa situação.
O principal motivo é o tempo
da viagem que aumentou em

O

cerca de uma hora devido ao
deslocamento até o terminal
no bairro Morro Alto.
Para tentar amenizar a situação sofrida dos usuários, a
Vereadora Marta Mansur
abraçou a causa dos vespa-

sianenses. Ela está lutando
para trazer uma estação do
MOVE para a área central de
Vespasiano. Veja o que disse
a Vereadora Marta Mansur
em sua entrevista ao Vespasiano em Notícias.

1 - Marta, você abraçou a
causa do MOVE. Por quê?
Os vespasianenses estão sofrendo desde a implantação do
MOVE. A proposta desse meio
de transporte é que se chegaria
mais rápido a Belo Horizonte,
mas não é isso que está acontecendo. O tempo de viagem é de
uma hora e meia e isso se deve,
principalmente, por causa do
deslocamento que tem que se fazer até a terminal no bairro
Morro Alto. Isso sem contar que
os usuários pagam R$ 5,50, é um
valor muito caro! A população
ainda enfrenta ônibus superlotados, atrasos nos horários das linhas alimentadoras. As pessoas
não se sentem seguras na Estação
Morro Alto e muito menos na
Estação Aarão Reis, no Centro
de Belo Horizonte, que além de
ser um lugar com péssimas condições de higiene, é desconfortável, é longe e quanto tem algum
evento na Praça da Estação, os
ônibus são transferidos para alguma estação da avenida Santos
Dumont. É um descaso com os
vespasianenses. Outras cidades
têm estações estruturas e Vespasiano não. Eu como vereadora
me senti na obrigação de tomar
uma atitude,
2 - Desde que você assumiu
seu mandato como vereadora
está acompanhando esse caso.
E você já se reuniu com a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas (Setop).
Qual é a posição do órgão a respeito do assunto?
Já fui a duas reuniões na Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas – SETOP.
Quero que permaneça o terminal do Morro Alto. Não ser desa-

tivado. Quero trazer o MOVE
até o Centro de Vespasiano. Minha intenção era que fosse implantado o terminal na rodoviária
velha que está desativada há vários anos e oferecendo perigo
para quem transita pelo local,
mas a Prefeita quando conversei
com ela disse que tem outros planos para a rodoviária. Daí sugeri
a rodoviária nova; a prefeita
concordou.
3 - Por que os técnicos da
SETOP não analisaram a rodoviária velha? Já que o local está
desativado há anos...

pediu para dar uma resposta
para Vespasiano se será viável a
implantação de um terminal do
MOVE na rodoviária nova?
A Setop pediu 15 dias. O Diretor de Planejamento Operacional da SETOP, Diovane de Sá
Leopoldino, explicou que será
feito um levantamento da demanda de usuários que continuarão utilizando a Estação do
Morro Alto e a demanda para a
área Central de Vespasiano. Esse
levantamento é para evitar que os
usuários façam o trajeto negativo. Também será feito o levan-

Exatamente porque a prefeita
Ilce Rocha disse que tem outros
projetos para a rodoviária velha.
Diante disso apresentei a possibilidade de utilizarmos o espaço
da rodoviária nova. Os técnicos
da SETOP avaliaram o espaço e
sinalizaram positivamente. Penso
também que a rodoviária nova
está em um local estratégico, ao
lado da UPA, perto do Laboratório Municipal, do Centro de Pediatria, do CEME, supermercado
e tem circulação de um grande
número de pessoas, o que também facilitaria o acesso das pessoas a esses locais.
4 - Quanto tempo a SETOP

tamento das linhas municipais
para compatibilizar com o metropolitano para não atrapalhar o
fluxo na rodoviária nova. Mas
adiataram que é possível sim.
5 - Marta, você está confiante que a Setop vai resolver
essa situação para os vespasianenses da área central?
Estou confiante sim. A SETOP se mostrou disposta a cooperar desde que tenha um espaço
disponível na área central e que a
Prefeitura de Vespasiano autorize. O que estiver ao meu alcance, eu farei para ajudar os
vespasianenses.

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

*Oferta válida exclusivamente
para os candidatos que se
matricularem no segundo
semestre de 2017 (2017.2) para
os cursos de Ciências Eco nômicas, Licenciatura em
Sociologia, Licenciatura em Artes
Visuais, Curso Superior de
Tecnologia em Marketing Digital
e Curso Superior de Tecnologia
e m G e s t ã o d e P ro d u ç ã o
Industrial, e Curso Superior de
Te c n o l o g i a e m E m p r e endedorismo, ofertados na
modalidade educação a
distância no período e unidade
em que o candidato se ins creveu. O valor mensalidade de
R$ 159,00 é valido apenas nos
dois primeiros semestres dos
cursos anteriormente descritos
(ressalvado a possibilidade de
aumentos anuais conforme Lei
9870.99). Os candidatos que
se matricularem do dia
01/08/17 a 31/08/17 poderão
parcelar o valor total da
mensalidade referente ao
mês de agosto e ao mês de
setembro para pagamento
durante o período de vigência
do seu curso, ou seja,
pagamento mês a mês até o
prazo regular de conclusão do
curso. Confira na Unidade o
preço para os demais semestres
destes cursos e para os demais
cursos ministrados pela
Universidade Pitágoras Unopar
na metodologia EAD. Consulte
as condições da ofer ta no
momento da contratação. Os
cursos estão sujeitos à
disponibilidade de vaga e
formação de turmas, conforme
descrito no edital do processo
seletivo. Esta ofer ta não é
cumulativa com outras
promoções ou campanhas
vinculadas pela UNOPAR. Estas
condições podem ser alteradas
sem aviso prévio. Os cursos da
modalidade educação a
distância (EAD) são oferecidos
pelo UNOPAR.
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 LAGOA SANTA

Prefeitura faz apreensão de publicidade irregular

N

o sábado, dia 22, a
Prefeitura através da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, realizou
um trabalho de despoluição
visual n o M u n icí p i o ,
embasa d o s n a L e i n º
3893/2 0 1 6 e D e c r e t o
Municipal nº 3279/2017. As
apreensões iniciaram em toda
a extensão da Orla da Lagoa
Central, passando pela Rua
Conde Dolabela Portela,
Avenida Coronel Carlos
Orleans Guimarães, Rua João
Batista d e A ss is, R u a
Bartolo me u Bu e n o d e
G usmão , Av e n id a A s a s ,
finaliz a n d o n a Av e n i d a
Acadêmico Nilo Figueiredo, no
trevo da entrada da cidade.
Foram apreendidos mais de
100 meios publicitários
irregulares entre faixas, banners
e placas. Além das apreensões,
os fiscais orientaram vários
empre sários à retirarem os
cavaletes do passeio a fim de
desobstruir a passagem de
pedestres e garantir maior
segurança. Caso haja uma
segunda ocorrência os cavaletes
serão apreendidos.
Os materiais apreendidos

Fiscais recolheram faixas e placas irregulares

estavam em área pública e em
local proibido pela legislação,
isto é, afixados em muros, postes,
árvores, gradis e na sinalização
de trânsito e estão depositados
n a F i s c a l iz ação, onde
permanecerão por 30 dias. Caso
n ã o o c o r r a p roc ura , se rã o
encaminhados para o descarte
adequado. Os responsáveis ou
p r o p r i e t á r i o s que tive re m
interesse em fazer a retirada dos
objetos apreendidos deverão
antes pagar os tributos referentes
à r e m o ç ã o e à diária pelo
depósito.
A Fiscalização lavrará os

autos de infração para todos os
responsáveis identificados no
valor de 2.000 UPFM LS
(Unidade Padrão Fiscal do
Município de Lagoa Santa) para
cada ocorrência. Atualmente, o
valor de cada UPFMLS é de RS
2,783. O prazo de recurso contra
o auto de infração é de 30 dias,
nos termos da legislação vigente.
Para informações s obre
formas legais de fazer
publicidade, entre em contato
com a Coordenadoria de Fis calização: (31) 3688 1487, das 8
às 18h.

Fiscalização atuou nos termos da Lei na busca de uma cidade
mais saudável e com melhor condição de vida

Saúde promove
mutirão de
cirurgias eletivas
A Secretaria de Saúde lançou o
“Mutirão de Cirurgias Eletivas” no
âmbito do SUS em Lagoa Santa com
intuito de zerar a fila de pacientes a
espera de procedimentos que estavam
represados devido ao fechamento da
Santa Casa de Lagoa Santa.
A atual gestão alinhou as políticas
públicas da área e o reflexo começa a
dar resultado. A primeira etapa do
“Mutirão de Cirurgias Eletivas” já é
uma realidade. Os valores aplicados
para a conclusão das cirurgias é da
ordem de R$ 166 mil.
No dia 15, sábado, 54 (cinquenta e
quatro) pessoas passaram pelo
oftalmologista e foram encaminhadas
para o risco cirúrgico. Essas mesmas
pessoas retornarão no dia 29, para a
cirurgia de catarata. No total serão 123
(cento e vinte e três) procedimentos
somente de catarata neste mês.
Além das cirurgias oftalmológicas,
a Secretaria de Saúde realizará, nesta
primeira fase do mutirão, cirurgias de
joelho (ligamento e menisco), varizes,
retirada de útero e mioma, períneo e
curetagem, totalizando 277 cirurgias.
Todas as cirurgias serão realizadas na
Santa Casa de Lagoa Santa.

Lagoa Santa promove Conferência de Saúde
A

X Conferência Municipal de Saúde e 1ª
Conferência Municipal
de Vigilância em Saúde aconteceram nos dias 20 e 21 de julho, no auditório da Escola
Municipal Dr. Lund. A parte
da manhã, do primeiro dia, foi
marcada pela capacitação dos
delegados, servidores e usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS).
A qualificação dos participantes foi realizada por Tadahiro Tsubouchi, advogado e colaborador do Núcleo de Direito
Sanitário do Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde, e também por Lurdes Machado, psicóloga e Conselheira Estadual de Saúde do
Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Como
parte do treinamento discutiuse o eixo temático central: “O
SUS de Lagoa Santa, descentralizar para conhecer, regionalizar para governar e ampliar
a clínica para cuidar”.
Na parte da tarde, a X Conferência de Saúde foi aberta
oficialmente com a apresentação cultural do Coral Clube
Social da Terceira Idade. Gilson Urbano, secretário de
Saúde fez o pronunciamento
oficial, reafirmando que “o
atual governo tem por meta
reestruturar as políticas e programas de saúde visando manter o compromisso assumido

Dr. Tadahiro Tsubouchi, Professor Nery Vital, Nila Resende
Secretária de Educação, Psicóloga - Dra. Lourdes Machado,
Secretário -Gilson Urbano

Segundo dia de evento com apresentação geral do
Secretário de Saúde, Gilson Urbano

Vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde,
Ederson Alves da Silva, Psicóloga - Dra. Lourdes Machado,
A presidente do Conselho de Saúde-Vívian Caroline Valle,
Secretário de Saúde - Gilson Urbano

pela gestão de garantir o acesso
aos serviços de saúde e de
mantê-los com qualidade e eficiência.”
A palestra principal com o
tema: “SUS – Conhecer para
Defender” foi ministrada pelo

professor e sanitarista Nery Cunha Vital da Escola Nacional
de Saúde Pública da Fundação
Oswaldo Cruz.
O vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Ederson Alves da Silva, esteve pre-

sente e reforçou a importância
da participação dos trabalhadores, usuários e gestores na
efetiva construção do sistema
de saúde. "Valorizar cada opinião e realizar uma escuta qualificada é fazer dela uma ferramenta de mudanças e
melhorias. Não podemos perder os direitos que já temos. O
SUS não pode e nem deve parar”, enfatiza.
O público ainda presenciou
a apresentação musical de
usuários da saúde mental e a
exposição de trabalhos decorativos do Caps I, Caps AD. Estiveram presentes o vereador
presidente da Comissão de

Saúde na Câmara Municipal,
Dr. Neil e representantes dos
vereadores, de associações da
sociedade civil e servidores
municipais da Saúde.
O segundo dia da X Conferência Municipal de Saúde começou animado com uma aula
de ginástica laboral. Em seguida iniciou-se a dinâmica das
salas temáticas compostas por
facilitadores, coordenadores e
relatores que realizaram exposições e debates a respeito de
assuntos pertinentes à saúde.

Os temas tratados foram:
• Atenção Primária à Saúde
e Saúde da Mulher;
• Assistência Farmacêutica;

• Saúde Mental;
• Diversidade e Gênero;
• Controle Social e Financiamento do SUS;
• Vigilância em Saúde;
• Gestão do Trabalho;
• Educação e Humanização
em Saúde, e
• Atenção Especializada /
Hospitalar.
Com o fim dos debates, os
participantes das salas temáticas discutiram as diretrizes e
metas para compor o Plano
Municipal de Saúde. As propostas foram encaminhadas
para a plenária final, quando
foram lidas e votadas pelo
pleno da Conferência.
Para Gilson Urbano, secretário de Saúde, “contar com
pessoas e profissionais capazes de discutir e sugerir novas
ações e práticas na saúde é fundamental para a construção do
SUS que queremos” finaliza.
Prestigiaram a Conferência, Patrícia de Oliveira, diretora do Núcleo de Judicialização da Saúde, representando a
Secretaria de Estado da Saúde
de Minas Gerais, João Pedro
Laurito, superintendente de
Gestão Hospitalar de Contagem, Marcelo Henriques de
Alcântara, diretor municipal de
Vigilância em Saúde, Ermelina
de Fátima Melo, do Consórcio
Mulheres das Gerais e demais
servidores da gestão da Secretaria de Saúde.
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Paulo Diniz em Sociedade
Dayana engrandece o trabalho do Rotary Club de Vespasiano
A intercambista mexicana
Dayana Guadalupe Olivas Najera
foi recebida com festa em Vespasiano no dia 26 de julho. Foi recepcionada pelos rotarianos no
Aeroporto Internacional de Confins. Ela será hospede do casal rotariano Genivaldo (Kátia) Silva
Madeira Júnior.
Dayana ficará em Vespasiano até junho de
2018 estudando no Colégio
Maxxi Educacional, em Lagoa
Santa, que lhe ofereceu uma bolsa
de estudos para o período. Também vai frequentar o Centro de
Treinamento Romer Tech, em
Vespasiano.
Além de participar de todos
os eventos do Rotary Club de Vespasiano, a intercambista vai cumprir a programação elaborada pelo
Distrito 4520 do Rotary International com foco na língua portuguesa e na cultura brasileira.
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.

Dayana visita o Rotary Club de Vespasiano

Ane Caroline
e Nixon
Ane Caroline e
Nixon convidando
p ara a ceri m ô n i a
religiosa de seu casamento que acon t ece n o d i a 0 2 d e
setembro, às 19h30,
na Basílica Nossa
Senhora de Lourdes,
em Belo Horizonte.
Ane é filha de Rai m u n d o Al v e s d e
An d rad e (N o n ô
Construtor) e Doracy
L u i z d e Ol i v e i r a
Andrade; Nixon é
filho de José Mau rílio Nunes e Márcia
Gonçalves Nunes.
Aos nubentes e seus
pais o nosso abraço.

Lions Clube comemora aniversário
A intercambista foi recebida pelos rotarianos no Aeroporto de Confins

Autoridades leonísticas prestigiaram o evento.
Veja fotos

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO
Dia 1: Célio Pena, Tony de Oliveira Xavier; Dia 2: Larissa Celiaque de Almeida; Dia 3:
Marcos Vinícius de Souza Lima, Sandro Carvalho Marani, Ricardo Alexandre Pimentel;
Dia 4: Sérgio Paulo Perdigão; Dia 6: Elizabete Fonseca Diniz, Gracielly Martins Henriques, Daniel
Elias Viana; Dia 7: Rodrigo César Silva; Dia 10: Ricardo Martins da Costa; Dia 11: Magda Costa
Luz; Dia 13: João Luiz Mussa, Antônio Jorge Fonseca; Dia 14: Kaline Emanuelle S. Queiroz, Belchior Vieira; Dia 15: Gustavo do Vale Fonseca Ferreira, Maria Cristina Cataldo Silva; Dia 16: Humberto Silva; Dia 17: Kênia Lima Perdigão, Hamilton Silva Ferreira, Maria Margareth Barros; Dia 18:
Ilacir dos Santos Viana; Dia 19: José Marani, Larissa Mansur dos Santos, Lorena Mansur dos Santos; Dia 20: Fabiana Cardoso Guimarães; Dia 21: Daniel Soares Fonseca, Andréia Fernandes, Paulo
Cesar Meireles; Dia 22: Amália Barbosa Soares Salvador, Edna Mara Durães, Dia 23: Cláudia Luciene Salomão Carvalho; Dia 24: Nely Aparecida Araújo, Marcos Guirelli Batista; Dia 25: Bruno
Luiz Schamber Reis, Ilca Pereira, Nízio Júnior Ziderich Xavier; Dia 26: Daniel Vinícius de Morais;
Dia 27: Valter Carvalho Lima, Antônio Alves Carvalho; Dia 28: Dr. José Ferreira Pinheiro, Ivana
Maria dos Santos; Dia 29: Volga Celiaque Almeida, Dr. Rui Carlos Barbosa, Wilma Marcial Palma,
Janete Araujo Silva Franca; Dia 30: Sávio C. Guimarães, Paulo da Silva Guimarães Neto; Dia 31:
Camila Lorraine Pereira Perdigão. A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias
com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!.

D

ando prosseguimento às
comemorações do Centenário Lions Clube Internacional e dos quarenta anos do
Lions Clube de Vespasiano no dia
28 de julho de 2017 foi realizada a
Reunião Festiva comemorativa na
sede do clube.
Na oportunidade, varias autoridades leonísticas do Distrito
L.C.4 e outras autoridades civís se
fizeram presentes para alegria dos
membros do Lions Clube. Dentre
as autoridades presentes merecem
destaque a governadora 2017/2018
DG. Maria das Graças Amaral e o
PGD Edson Amaral, a ex-governadora (2016 - 2017) Cal Maria
Jorge Abrão Castro e CL Élcio do
Amaral, e ex-diretores Internacionais PID _ Dr. Sebastião Braga e
esposa IPGC Vilma Raid e o PDG
Jarbas Fernandes, 1º Vice-Governador, 1º VDG Leonardo Rafael e
Cal Maria Cristina do L.C de Nova
Lima. Muitos presidentes de clubes de Lions de Belo Horizonte,
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo,
Nova Lima e outros.
Usaram da palavra o Padrinho
Individual do Clube o PID Sebastião Braga e o sócio fundador e
primeiro presidente do Clube Carlos Moura Murta, hoje secretário
de Estado das Cidades e Integração
Regional que fizeram a retrospectiva histórica do surgimento do
clube, até os dias atuais. A presidente 2016-2017 Cal Edite Buéri
Nassif foi reconduzida ao cargo de
presidente 2017-2018 e após prestar o seu compromisso de bem e
fielmente cumprir suas atribuições

de presidente, convidou os membros que comporão a nova diretoria para prestarem compromisso e,
após, assinaram o Termo de Posse.
Também foram empossados
quatro novos membros que, após
ouvirem os termos protocolares,
prestaram o seu compromisso leonístico. Os novos associados foram
os CCLL – José Murilo Rodrigues,
Júlio César Silva, Rosemary Silva
e Nilza Antenor Leal. Presidiu a
cerimônia de posse a Governadora
DG Maria das Graças Amaral.
A presidente Edite Buéri Nassif, que também é a 2ª vice-governadora do Distrito L.C.4 em
discurso emocionado, prestou homenagem aos sócios fundadores,
aos sócios falecidos, aos amigos
do Lions e aos atuais sócios efetivos do Clube. Dentre os homenageados presentes no evento
merecem ser citados os sócios fundadores, CL Dr. Sebastião Braga, o
CL Dr. Carlos Murta, o CL Rubens Silva, o Cl Sérgio Vilela, o Cl
Sebastião Rodrigues Bastos e o expresidente Ivaldo Lobato. Também
foram destaques na solenidade os
amigos do Lions, Prof. Katia Salomão, Dr. Paulo Diniz Cruz, Dr.
Yury Bessa, além de outros; Após
a cerimônia, foi servindo o jantar
comemorativo e o bolo de aniversário foi apreciado por todos. O
buffet esteve a cargo de Neide Buffet e a sobremesa ficou a cargo de
Josyane e Terezinha Drumond.
Parabéns mais uma vez Lions
Clube de Vespasiano! Desejamos-lhe mais um ano de profícío
trabalho!

