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 FESTIVAL DE INVERNO

Artistas de renome se apresentaram no FIV 2017
Público se surpreendeu com a organização e infraestrutura do evento que teve muita arte,
cultura, música e gastronomia que deixaram o público pedindo “Bis” para o ano que vem.
2017 transformou a cidade, no período de 19 a 26 de agosto, em
um espaço voltado para arte,
cultura e muita música de qualidade. A Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de
Cultura, Turismo e Lazer, em
parceria com o Espaço Ampliar, com o apoio da Lei de Incentivo Estadual à Cultura e o
patrocínio da Cimentos Liz e
CEMIG, realizou o 9º Festival
de Inverno de Vespasiano –
FIV. Este ano o evento homenageou o cantor e compositor
mineiro Vander Lee.
Com uma programação diversificada e de grande qualidade cultural aconteceram
eventos para todos os gostos
musicais, além disso, os “Talentos da Terra” foram mais
valorizados neste ano. Dos 30
artistas/bandas que se apresentaram, 22 foram “prata da
casa”, que se apresentaram durante todo evento. Também foram montadas diversas oficinas gratuitas para o público,
que se inscreveu e pode participar das Oficinas de Metais,
Big Band, Violão, DJ e Canto
Coral.
As atrações culturais aconteceram em pontos diferentes
da cidade. Começou na Escola
de Música Nila Faraj, passou
pelo Palácio das Artes Nair
Fonseca Lisboa, ganhou o
Quarteirão Fechado da Praça
JK e, passou também, pela
Igreja de Santo Isidro. A Praça
JK recebeu toda a infraestrutura necessária para receber os
vespasianenses e visitantes.
A abertura oficial do FIV
aconteceu no dia 23 de agosto,

FIV

O cantor Renato Teixeira com a chefe do Executivo Ilce Rocha

Grande público aplaudiu as apresentações artísticas

Os integrantes da Banda Barão Vermelho
junto à Prefeita Ilce Rocha

na Praça JK, que reuniu a Prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha; a Vice-prefeita, Bete
Viana; a Secretária de Cultura,
Mônica Regina da Cruz, a filha
do cantor Vander Lee, Laura
Catarina e a representante da
Cimentos Liz, Renata Oliveira.
Em seu discurso, a Prefeita
de Vespasiano, Ilce Rocha,
destacou o esforço conjunto
para a realização do FIV. “São
poucos meses à frente da nova
administração, mas temos trabalhado com muito afinco para
que possamos levar mais cultura e lazer para os vespasianenses, prova disso é a Escola
de Artes Capitão Carambola,
que hoje tem o triplo de alunos
dos anos anteriores, ofere-

cendo mais cultura ao nosso
povo”, disse a Prefeita.
Ilce Rocha destacou ainda
que mesmo com as dificuldades financeiras é essencial
levar cultura e lazer para as
pessoas. “Estamos todos vivenciando um período de crise financeira, porém é importante
termos momentos de alegria e
de descontração”, finalizou ela.

Grandes shows,
grandes artistas
O FIV, este ano, levou aos
vespasianenses e visitantes
atrações de renome nacional.
Na sexta-feira, o cantor e compositor Renato Teixeira, famoso pelas músicas “Romaria”, “Amanheceu, peguei a
viola”, “Tocando em frente”
animou e emocionou o público
com a sua “Grande Cantoria”
com a música de raiz, a legítima música caipira. Os embalos de sábado à noite foi marcado pelo show da banda Barão
Vermelho resgatou a memória
de muita gente lembrando antigos sucessos como "Bete Balanço", "Pro dia nascer feliz",
"Puro Êxtase" e "Amor meu

grande amor". O FIV teve o
seu encerramento no domingo,
na Praça JK, com muito samba,
pop rock e Jazz.
Roberto Mauro de Oliveira,
47 anos, morador de São José
da Lapa, destacou a infraestrutura do FIV. “Não é o primeiro
FIV que participo e estou fascinado com a infraestrutura e
com a organização deste ano.
Participei de vários shows aqui
e esta nova disposição do palco
e da praça de alimentação surpreendeu, além da segurança”,
disse ele.
Para o casal Barbara Zema
Ribeiro, 33, e Sebastião Maria,
52 anos, ambos moradores do
Bairro Célvia, que estavam na
expectativa para o show do Barão Vermelho, enfatizaram a
qualidade encontrada. “Viemos
para curtir o show do Barão
vermelho, mas quando chegamos nos deparamos com essa
infraestrutura fantástica e com
a grande qualidade dos artistas
que estavam se apresentando.
Vespasiano não fica atrás de
nenhuma cidade que tem a tradição de festivais de inverno”,
afirmaram.

Escola Maria Cecília é reformada para melhor atender à população
Prefeitura de Vespasiano
realizou, no domingo,
27 de agosto, a entrega
da reforma da Escola Municipal
Maria Cecília de Araújo Valle,
no Bairro Caieiras.
É uma preocupação da
atual gestão oferecer uma educação de qualidade aos mais de
15 mil alunos assistidos pela
rede municipal de ensino, além
disso, a Prefeitura de Vespasiano não tem medido esforços
para melhorar a estrutura dos
espaços destinados ao Ensino
Público Municipal. Desde janeiro, quando tomou posse, a
nova administração realizou
uma visita minuciosa a todas
as escolas e creches de Vespasiano e concluiu que a maioria
delas precisa passar por reformas e ampliações.
Nesta primeira etapa de reformas e ampliações, foram beneficiadas cinco escolas e uma
creche. A primeira delas, Escola Maria Cecília de Araújo
Valle, foi entregue à comunidade do Bairro Caieiras, no último dia 27. No próximo domingo, 3 de setembro, vai ser a
vez do Bairro Célvia, receber a
reforma e ampliação da Creche Maria das Neves Oliveira.
Em seguida, no dia 17 de setembro, a Escola Municipal
Nazinha Conrado Silva, no
Bairro Morro Alto. A comunidade do Bairro Nova Pampulha
vai receber a reforma e ampliação da Escola Municipal
José Silva, no dia 24 de setem-

A

bro. Para o mês de outubro estão agendadas as entregas das
obras da Escola Municipal
João Roque da Costa, no Bairro
Morro Alto, no dia 22 e no dia
29 será na comunidade do
Bairro Nova Pampulha que irá
receber a reforma e a ampliação da Escola Municipal Bárbara Maria Salomão.
Para abrilhantar o evento,
a Corporação Musical Nossa
Senhora de Lourdes, executou
diversas músicas nacionais e
internacionais, além do Hino
Nacional Brasileiro. Em seguida as alunas Maria Eduarda
Ferreira Guedes e Maria
Eduarda Santana Simão, declamaram uma poesia, que foi elaborada pelos alunos do 5º Ano,
ressaltando o dia a dia durante
as obras e as melhorias que a
mesma trouxe para a comunidade escolar.
De acordo com a Prefeita
de Vespasiano, Ilce Rocha, o
grande objetivo de sua gestão é
a valorização das pessoas, sempre realizando uma gestão
transparente. “No início da administração constatamos que as
nossas escolas estavam precisando de reformas. Sei bem
como educadora o quão importante é a melhoria do ambiente
escolar”, declarou a Prefeita.
Segundo a Secretária de
Educação, Laís de Castro
Brant, a reforma da Escola Municipal Maria Cecília de Araújo
Valle atende as necessidades da
comunidade escolar. “Com esta

Prefeita Ilce Rocha, diretora, professores, funcionários e alunos da Escola Municipal Maira Cecília de Araujo Valle
durante a cerimônia de entrega dos melhoramentos
reforma as crianças vão ter um
ambiente mais tranquilo e acolhedor. É preciso agora conservar o que foi feito. Esse zelo
com as pessoas e o investimento no cidadão está acontecendo em Vespasiano como
nunca antes foi visto na história
do município”, enfatizou Laís.
Para concluir, a Secretária destacou ainda que “nunca em
Vespasiano as diretoras tinham

sido ouvidas em relação à necessidade de cada escola, sempre vinha o pacote de reformas
e ampliação pronto. Agora as
diretoras estão sendo ouvidas
em suas solicitações e sendo
atendidas”.
A Diretora escolar, Marli
Lopes da Silva, disse que as reformas eram almejadas pela comunidade há anos. “Esta reforma é vista por todos nós

como uma grande conquista e
vai trazer mais segurança e conforto para os nossos alunos. Ela
é recebida com muita alegria
por toda a comunidade escolar,
por isso, assumimos o compromisso de zelar por nossa escola.”, finalizou a diretora.
João Antônio Miguel, pai
de aluno e representante da comunidade escolar, agradeceu a
Prefeita Ilce Rocha pelo pro-

jeto de reforma da escola.
“Nossa escola está de cara nova
e esta reforma é para maior
conforto e segurança dos alunos, professores e de todos os
funcionários. Agradecemos à
Prefeita Ilce Rocha que não
tem medido esforços para contribuir para o maior conforto,
mais qualidade e bem-estar de
todos nesta escola”, acrescentou ele.
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FIM DO CONFLITO: UBER X TAXISTAS
Chega ao fim o conflito entre Uber e os
taxistas. No dia 16/08/2017 (quarta-feira),
a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais decidiu que os motoristas
dos aplicativos que oferecem serviços
privados de transporte - Uber e Cabify poderão circular livremente na capital
mineira, bem como fazer viagens inter-

municipais. Esse conflito já se estendia
por um longo período e cada dia mais causava sérias repercussões.
De acordo com a decisão, os motoristas
de Uber e aplicativos similares não poderão ser multados pelo DER, BHTrans ou
órgão equivalente em outros municípios.
Isso porque, no entendimento dos magis-

trados, estes motoristas fazem transporte individual
privado, enquanto
os serviços de táxi
prestam serviço individual público.
Assim, eles não
poderiam ser equiparados.
Os desembargadores votaram ainda pela inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal n° 10.900,
que regulamenta o funcionamento destes
aplicativos. Assim, em Belo Horizonte, os
motoristas não serão obrigados a se credenciarem junto a BHTrans. Algumas exigências, por outro lado, foram mantidas.
Na prática, o serviço fica do jeito que já
está.
A decisão foi proferida em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. O IRDR foi instaurado por um
usuário do Uber que pleiteou o reconhecimento da legalidade da atividade de transporte individual privado de passageiros,
por meio deste aplicativo, bem como a inaplicabilidade das normas do Município de
Belo Horizonte e do CTB.
No julgamento, o Ministério Público se manifestou
favorável a não aplicabilidade da lei municipal e do
CTB, destacando a insuficiência dos serviços de
transporte público prestados pelo Estado.
Após o julgamento, a
Uber se manifestou no
sentido de que a decisão
“é a primeira no país e reforça o direito de escolha
da população de Minas
Gerais e, principalmente,
o direito de gerar renda
dos motoristas parceiros”.
Em decorrência desta
decisão os taxistas fizeram
vários protestos contra o
aplicativo de transporte. A
BHTrans informou que irá
aguardar a publicação
desta decisão para após, se
for o caso, se manifestar.
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Saiba o que é inversão térmica

A Inversão térmica é um fenômeno natural registrado em
qualquer parte do planeta, que
corresponde à inversão das camadas atmosféricas (em escala
local) de forma que o ar frio
permanece em baixas altitudes
e o ar quente nas camadas mais
elevadas.
Dessa maneira, ocorre assim, uma desestabilização momentânea da circulação atmosférica e alteração na
temperatura.

Como ocorre a
Inversão Térmica
Normalmente, a inversão
térmica acontece no final da
madrugada e no início da manhã, em particular, no período
do inverno, visto que nessa estação tanto o solo quanto o ar,
registram temperaturas mais
baixas que próximas do solo,
podem chegar abaixo de 4ºC.
Com isso, resulta na impossibilidade do ar frio se elevar, ficando retido nas camadas mais baixas da atmosfera,
enquanto o ar relativamente
mais quente, que ocupa as camadas mais elevadas da atmosfera, não consegue descer.
Portanto, ocorre, desta
forma, uma estabilização temporária da circulação atmosférica, em escala local, onde se
verifica uma inversão das camadas ou a chamada Inversão
Térmica: o ar frio (mais denso)
permanece abaixo e o ar quente
(menos denso) acima.
Logo após o nascer do sol,
a inversão térmica começa a se
desfazer mediante o gradativo
aquecimento do solo e do ar,
de modo que o ar aquecido que
se forma sobe, e proporcional-

mente, o ar resfriado cai, voltando a normalidade da circulação atmosférica no ambiente.
Vale lembrar que o fenômeno da inversão térmica
ocorre com mais frequência nas
regiões cujo solo absorve bastante calor durante o dia e o
perde durante a noite, devido
sua irradiação, esfriando as camadas mais baixas que ficam
impossibilitadas de se elevar.

A Inversão Térmica e o
Efeito Tampão
A inversão térmica pode
ocorrer em qualquer região do
planeta, contudo, um ambiente
bastante favorável são as Metrópoles, que absorvem grande
quantidade de calor durante o
dia, devido às elevadas concentrações de áreas construídas, a impermeabilização do
solo, com asfalto, cimento e
calçadas, desmatamento; sendo
que durante a noite, no entanto,
perdem calor rapidamente.
Assim, com a propagação
do ar quente, o ar frio se concentra nas camadas mais baixas
da atmosfera, que impedido de
se dispersar, concentra toneladas de poluentes, provenientes
de várias fontes, principalmente das indústrias, agravando a poluição das baixas camadas da atmosfera.
A cidade de São Paulo é um
exemplo típico dessa ocorrência, apresentando ainda o chamado "Efeito tampão", que
surge com a chegada do verão,
cujas massas de ar quente, provenientes do oceano formam
um tampão sobre a cidade, que
é cercada de morros.
Essa camada de ar quente
impede a subida do ar frio que

está próximo ao solo, resultando numa inversão térmica
natural. No entanto, o "efeito
tampão", por impedir a subida
do ar frio, permite a concentração de toneladas de poluentes
nas camadas mais baixas da atmosfera.
Desse modo, ocorre na cidade de São Paulo a inversão
térmica de inverno e a de verão.
Durante o inverno, em decorrência do baixo índice pluviométrico, a inversão térmica
torna-se muito mais grave dificultando a dispersão dos poluentes.
Importante frisar que esse
fenômeno é muito nocivo aos
seres humanos, visto que a concentração de poluentes nas camadas próximas do solo, desenvolve muitas doenças
respiratórias(asma, bronquite,
renite), irritações na pele e nos
olhos e intoxicações.

Soluções para a Diminuição
da Inversão Térmica
• Políticas ambientais favoráveis e eficientes
• Fiscalização das Indústrias
• Diminuição das Queimadas
• Utilização de Biocombustíveis
• Campanhas de conscientização

Curiosidades
• Em 1952, na cidade de
Londres, foi registrada a primeira inversão térmica devido
a grande concentração de poluentes.
• Em setembro de 2007, a
cidade de São Paulo registrou
um dos piores índices de poluentes causado pela Inversão
Térmica.
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Vespasiano promove a 1ª Semana da Juventude
Veja alguns momentos do evento
Uma das metas dessa nova
gestão é realizar ações descentralizadas em prol dos vespasianenses, para isso, tem trabalhado e levado às ações de
cultura, lazer e esportes para
todas as regiões do município.
A semana do dia 7 a 11 de
agosto foi movimentada em
Vespasiano. Para comemorar o
Dia do Estudante, 11 de
agosto, e o Dia Internacional
da Juventude, 12 de agosto, a
Prefeitura de Vespasiano, através das Secretarias de Juventude e Esportes e Cultura, Turismo e Lazer, está realizando a
1ª Semana da Juventude.
As ações, descentralizadas,
começaram no dia 6 de agosto,
domingo, no Centro de Convenções Risoleta Neves, com o
II Trilhão BR Trilhas MTB. As
atrações, que foram para a família inteira e duraram todo o
dia, começou com as competições de bikes (trilha e estradão), exposição do Clube do
Opala, artesanato, praça de alimentação e show de diversas
bandas.
Durante toda a semana,
aconteceram diversas ações em
11 escolas municipais e oito
estaduais, para os alunos do 9º
Ano ao Ensino Médio.
De acordo com a Secretária
de Cultura, Turismo e Lazer,
Mônica Regina da Cruz, é preciso buscar cada vez mais
ações para a juventude de Vespasiano. “O jovem precisa de

lazer e diversão e se isso estiver aliado à cultura e a arte vai
permitir que o conhecimento
de mundo dele se amplie e que
ele tenha novas formas e maneiras de pensar”, disse ela.
Segundo a Secretária de Juventude e Esportes, Jéssica
Boffo, o jovem vespasianense
precisa se divertir dentro do
município. “Vamos buscar novas alternativas para que o vespasianense se divirta em nossa
cidade e para isso é fundamental o investimento no esporte e
na cultura”, falou.
Para o Coordenador de área
de Juventude de Vespasiano,
Andrés Vercesi, esta é uma das
idealizações do novo governo,
que estão saindo do papel.
“Com o apoio da Prefeita Ilce
Rocha vamos conseguir realizar, cada vez mais, ações como
esta, descentralizadas e que dê
a oportunidade para os jovens
de todo o município participarem”, afirmou.

Encerramento
O encerramento da 1ª Semana da Juventude aconteceu
no dia 12 de agosto, durante
todo o dia, em quatro pontos
diferentes da cidade, com diversas atrações para a juventude e toda a comunidade. Foram realizadas

Prefeita Ilce Rocha: quero governar com a juventude
diversas apresentações artísticas e culturais, festival de xadrez e várias oficinas como:
skate, rap, grafite no muro da
escola, capoeira e zumba.
Os locais escolhidos para a
realização desse encerramento

descentralizado foram o Complexo Bela Vista, no Bairro
Bela Vista; Praça Obede Guimarães, no Bairro Morro Alto;
Praça JK, no Centro e o
CEU´s, do Bairro Jardim da
Glória.

Renato Teixeira faz público vespasianense cantar
seus maiores sucessos no Festival de Inverno
Pamella Aguiar - jornalista *
e volta à Vespasiano o
cantor e compositor Renato Teixeira (foto) foi a
grande atração da noite de sextafeira (25-08) do Festival de Inverno 2017, encantando mais
uma vez os moradores com seus
sucessos e interpretações de canções da música brasileira.
Em entrevista ao jornal Vespasiano em Notícias o músico
disse que a cidade já faz parte
do seu circuito e o espectador
vespasianense, assim como o de
todo o estado tem uma ligação
muito forte com as suas músicas. “O público mineiro é muito
receptivo às lembranças musicais que um show desses acaba
provocando”.
Autor de conhecidas canções, como Romaria;
Tocando em Frente; Amanheceu, peguei a viola;
Tristeza do Jeca; Calix Bento, entre outras, Teixeira se declara, acima de tudo, compositor e revela que acabou virando cantor profissional porque
os artistas brasileiros não têm mais o hábito de ir
atrás de boas canções para gravar. A última cantora
que foi até sua casa e pediu para ouvir o seu material foi Elis Regina.
Nascido em uma família de músicos, ele diz
que nunca pensou em fazer outra coisa da vida.
“Isso é uma coisa que as pessoas nascem sabendo
fazer, difícil saber por que ou como. De repente eu
percebi que sabia fazer música, sabia escrever e resolvi investir nisso. A inspiração vem de qualquer
jeito, às vezes ela chega nos momentos mais improváveis”, completa.
Natural de Santos (SP) começou a compor
ainda na adolescência. No final da década de 60
mudou-se para a capital do estado e compôs a
canção Dadá Maria, que, interpretada por Gal
Costa (também em início de carreira), foi classificada no festival da TV Record de 1967. No mesmo
festival, no ano seguinte, Roberto Carlos foi o intérprete de Madrasta, também de sua autoria.
Nessa mesma época, quando Renato começou
a se estabilizar como músico, a ditadura militar
atingia seu ápice e a perseguição aos compositores crescia assustadoramente, fazendo com que
ele e alguns colegas dessem uma pausa na carreira.
Acabou indo para a publicidade, atividade que
exerceu até a redemocratização, obtendo também

D

bastante êxito. Teixeira é autor de jingles que marcaram época, mostrando sua versatilidade de composição. “Ser compositor é antes de mais nada saber olhar para as coisas e ver o que está
acontecendo, fazer tudo virar música”.
Há quase 50 anos na estrada e com mais de 25
discos gravados o cantor conta que gosta muito de
trabalhar com parceiros em suas composições.
“Parceria é uma coisa agradável, você divide a música com um amigo, um companheiro, um filho.
Meus principais parceiros são o Almir Sater e o
meu filho, Chico Teixeira”. Essas parcerias renderam muitos shows pelo país e a gravação de discos aclamados e premiados como o AR, em parceria com Almir Sater; Amizade Sincera I eII,
com Sérgio Reis e o conhecido Ao Vivo em Tatuí,
com Pena Branca & Xavantinho.
Formado na MPB, sua decisão em investir no
gênero caipira se deu numa época em que, segundo ele, o estilo estava prestes a entrar em extinção. Na mesma época surgiram outros artistas
defendendo a mesma causa, como Sérgio Reis e a
dupla Chitãozinho e Xororó.
Em um show denominado por ele próprio
como ‘uma grande cantoria’ Renato apresentou
suas composições mais conhecidas. “Repertório de
compositor não muda muito. Canto os grandes
sucessos, os clássicos da música e da cultura caipira”. Em um show memorável o artista esbanjou
simpatia e interação tanto com a banda que o
acompanha quanto com a plateia que encheu a
Praça JK.
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Linha Executiva do MOVE ligará o Centro de Vespasiano a BH
Após várias reuniões, a Setop apresenta proposta de implantação de linha executiva direta até o Centro de Belo Horizonte
A Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
(Setop) apresentou, no dia 31
de agosto, o estudo técnico realizado no novo terminal rodoviário para informar possibilidade de trazer o MOVE até o
Centro de Vespasiano.
A Superintendente de Transportes Metropolitano, Mailla
Soares, explicou após o levantamento da demanda atual, a Setop
constatou que “a demanda aqui é
muito baixa e não justifica um
investimento de reforma nesse
momento da rodoviária, pois os
custos de manutenção são relativamente altos.”
“A nossa proposta imediata
é retomar um serviço executivo
no município, fazer experimentalmente por 60 dias e analisarmos o comportamento
dessa demanda. Se aumentar a
demanda será feito um planejamento para adequar a rodoviária a um serviço tronco alimentada,” explica Mailla Soares.
Para a Vereadora Marta

Presidente do Legislativo, Ver. Martar Mansur, se reuniu com
representantes da SETOP e da Prefeitura
Mansur, que abraçou a causa
dos usuários do transporte coletivo, o resultado é um avanço,
mas continuará lutando pelo
terminal MOVE. “Continuarei
empenhada em trazer o terminal do MOVE para o Centro de
Vespasiano, pois essa é uma necessidade real. Temos que levar
em consideração que a popula-

ção irá aumentar, mas com a
proposta inicial apresentada
pela Setop estou mais otimista,” destaca Marta.
O Diretor de Planejamento
Operacional da Setop, Diovane
de Sá Leopoldino, explicou que
já está em contato com os consórcios que operam o transporte coletivo para verificar a

disponibilidade dos veículos e
informar a data do início da circulação da linha executiva.
Ficou definido na reunião
que a Secretaria Municipal de
Obras, paralelo ao funcionamento da linha executiva, irá
elaborar um projeto de adaptação do terminal rodoviário para
a instalação no terminal MOVE
na área central de Vespasiano.
A reunião aconteceu na Prefeitura de Vespasiano e contou
com as presenças da Vereadora
Marta Mansur, Superintendente
de Transportes Metropolitano,
Mailla Soares; Diretor de Planejamento Operacional da Setop, Diovane de Sá Leopoldino;
do Secretário Municipal de
Obras, Ricardo Wilson Martins
da Costa; da Secretária Municipal de Planejamento, Margarete Gelmini, José Carlos Felício representando a Secretária
de Defesa Social, Cláudia
Araújo Romualdo e Gerente
Operacional da Transvesp, Ronaldo Silvestre.

Achieve comemora Dia dos Pais e realiza o Teens Camp
Dando sequência ao seu
programa educacional a diretoria da Achieve languagens
convidou os pais de alunos para
participarem das aulas do curso
de inglês com os filhos.
Nos dias 26 e 27 de agosto
os alunos participaram do
Teens Camp no hotel Fazenda
Free Time.

Dia dos pais
Na semana do dia 14 à 19 de
agosto aconteceram as aulas
com os pais na Achieve Languages Vespasiano, onde os familiares participaram da aula dos
alunos e puderam comprovar
como os seus filhos estão fluentes em inglês. Os pais ficaram
encantados com a interatividade
das aulas, além de aproveitarem
um momento em família e
aprenderem inglês com naturalidade. Parabéns papais!!!

Teens Camp
A ACHIEVE realizou nos
dias 26 e 27 de agosto o Teens
Camp no Hotel Fazenda Free

Time, uma viagem de imersão
em inglês para que os alunos simulem uma viagem para o exterior, sem sair do Brasil. Fo-

ram dois dias de
muita diversão,
aventura, festas,
piscina, amizades
e o melhor de tudo, com a comunicação toda em inglês. Os alunos
arrasaram! Fluência na ponta da língua.
Em outubro
será a vez dos
adultos e em novembro das crianças. Ainda dá
tempo de se matricular e participar!
Gostaríamos
de parabenizar a ACHIEVE por
essa ideia inovadora e por oferecer essa oportunidade aos
alunos!!!

 TV DIGITAL
Seja Digital entrega kits gratuitos para
famílias cadastradas nos Programas
do Governo Federal e no CadÚnico
Com o objetivo
de utilizar a estrutura das prefeituras
para divulgar a TV
digital e fazer a distribuição gratuita de
kits que permitem o
acesso do sinal digital em aparelhos
de TV analógicos,
foi realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 29 de
junho, a assinatura
do Consórcio Seja
Digital, com as 38
prefeituras da Região Metropolitana.
A Prefeitura de Vespasiano, representada pela Vice-prefeita, Bete
Viana, e a Secretária de Desenvolvimento Social, Vanessa
Duguet Arruda, estiveram presentes na solenidade que reuniu
cerca de 20 prefeitos.
O consórcio Seja Digital,
que é o responsável por fazer a
migração do sinal analógico
para o digital, vai distribuir
mais de 400 mil kits gratuitos
na Capital e nos 38 municípios
da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, que terão o sinal analógico dos canais abertos de televisão encerrado, no
próximo dia 8 de novembro.
Cada kit tem uma antena UHF,
um conversor com controle remoto e cabos.
A Vice-prefeita, Bete Viana
salientou a qualidade de imagem e som. “As pessoas vão
ficar admiradas com tamanha
qualidade da imagem e do som
produzidos pela TV Digital,
como pudemos ver e ouvir na
demonstração”, falou.
De acordo com a Secretária
de Desenvolvimento Social,

Vanessa Duguet Arruda, os kits
vão ser destinados a famílias
de baixa renda. “Famílias que
estão inscritas em qualquer
programa social do Governo
Federal (Bolsa Família, Minha
Casa Minha Vida, Tarifa Social
de Energia Elétrica, dentre outros) e CadÚnico vão ter acesso
ao kit”, explicou.
Em Vespasiano, os kits começaram a ser distribuídos no
início de agosto e já foram distribuídos 21% do total de kits
disponíveis para o município.
Para ter acesso ao kit, as famílias que estão inscritas em algum programa do Governo Federal, devem se cadastrar no
site (www.sejadigital.com.br)
para que o Consórcio Seja Digital possa entrar em contato. A
pesquisa para saber se o kit está
disponível pode ser feita pelo
telefone 147, que funciona sete
dias por semana, ou pelo site. O
kit vai ser distribuído pelas
agências dos Correios até o dia
23/12/2017.
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Paulo Diniz em Sociedade
Carla Andrade
Carla Andrade
Viei=ra é a responsável pelo ótimo funcionamento do Laboratório Municipal de
Vespasiano. Formada
em biomedicina em
2012, desde muito
jovem reside na cidade e agora assumiu
a função de diretora
dessa importante unidade de saúde do
Município. Ela é filha de Leila Regina
Andrade Vieira e
Carlos Umberto Vieira (in memoriam).
À Carla, nossos cumprimentos pelos excelentes
serviços
prestados à comunidade vespasianense.

Companheiro Belchior
Bastante comemorado o aniversário do companheiro
Belchior Vieira ocorrido no dia 14 de agosto último. As festas foram várias: no Rotary, em casa, na loja e com outros
amigos. Na foto, o Belchior corta o bolo feito pela sua esposa
Dilma. Aparecem também o Cp. Aécio, Cp. Sérgio Lopes,
Cp. Dona Helena, Cp. Dilma e o Cp. Nardi. Parabéns companheiro Belchior. Que Deus o ilumine dando-lhe muita
força para continuar a sua caminhada. Felicidades!!!

Júlia
Esta linda garotinha é a Júlia, filha do
jovem casal Giuliano
Fonseca e Mariana
Murta. É a alegria dos
avós Graça e Parizza e
Vera e Cláudio. Felicidades à Júlia. Muita
paz e saúde.

Marcelly
A jovem Marcelly Madureira da Silva reuniu a família e amigos no Sítio Joreli, no bairro Angicos, no dia 19 de agosto, para comemorar seus 15 anos. Os pais da debutante, Cláudio Ângelo da
Silva e Lucilene Madureira da Silva, eram só alegria nesse momento tão especial da vida da filha. A amiga da família Marta Mansur levou um carinhoso abraço a aniversariante e parabenizou os
pais pela festa digna de uma princesa.

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO
Dia 1: Grácia Maria Gonçalves Souza, Elizabete Salomão Dias, Simone Cristine Ribeiro Silva,
Ivan Correa de Araújo; Dia 4: Geraldo Maximiano dos Santos, Rosana Salomão Campos, Públio Silveira
de Souza; Dia 5: Ângela Martins de Almeida, Delmo Antônio Pretinho dos Santos; Dia 7: Abdallah Mussa
Sobrinho; Dia 9: Gilson Euzébio de Sena, Letícia Lopes Ferreira, Felipe Diniz Viana Castilho; Dia 10: Palmireno Benedito Santos Filho, Lilian Rose Pena Branco; Dia 11: Edílson Pereira de Carvalho; Helbert
Adailton Alves; Dia 12: Vânia Aguiar Viana, Grazielle Guimarães Bastos; Dia 13: Márcia Fonseca Lisboa Kayser; Dia 14: Celestino Bicota dos Santos Sobrinho, Gilmar Ávila Silva, Yuri Jorge Celiack Almeida, Ana Karina Santos Souza, Emanuele Guimarães Bastos; Dia 15: Pollyane Carvalho Bretas; Dia 16:
Maria Salomé da Costa Silva, Nilce Fonseca Viana; Dia 17: Sandra Silva Issa, Rômulo Maria Satiro, José
Sidney Araújo, Marta Lourdes Mansur Pimentel; Dia 18: Paulo Sérgio Silva; Priscila Marani Albano; Dia
19: Vera Lúcia Souto Murta; Warley Luiz Vieira; Dia 20: Valéria Cristina Oliveira e Silva, Vinicius Froes
Madeira; Dia 23: Tatiana Mussa Rocha; Dia 25: Maria Simone Campos Silva, Oilian Baptista Guimarães
da Silva; Dia 22: Haroldo Vicente da Silva; Dia 26: Ilvo Marani Filho, Gabriela Francino Ramos Silva,
Mara Patron Contreras; Dia 27: Paula Novaes Silva; Dia 28: Cláudio Adriano Fonseca Rocha; Dia 29: Ana
Manuela Cruz S. J. Diniz; Dia 30: Cristiane Martins da Costa. A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!

Com muito sucesso o Restaurante Dom Otto continua
promovendo todas as SEXTAS FEIRAS os seus happy hours.

Veja a programação para setembro: Dia 01/09: Carlos
Timponi e Deth Viana -Voz e Teclado – MPB; Dia 08/09: Cristiano Duarte – Voz e Violão – Sertanejo; Dia 15/09: João de
Ana – Voz e Violão – MPB; Dia 22/09: Cristiano Duarte – Voz
e Violão – Sertanejo; Dia 29/09: Mauricio Urutau – Pop Rock
nacional e internacional.
Depois de uma semana sempre estressante, de muito trabalho, nada melhor que relaxar tomando uma boa bebida e ouvindo uma boa música em companhia de sua família, de seus
amigos ou daquela pessoa também muito especial, lá no
Dom Otto.

Francisco
Casal Rodrigo do Carmo Faria e Glenda Cristina da Silva felicíssimos com a chegada do primeiro herdeiro que se chama
Francisco Silva Faria. O lindo garotinho chegou em oito de
agosto último. Parabéns aos pais e felicidades ao Francisco.
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VN MULHER
Culinária

Pudim de pão da Ana Maria
Ingredientes:
3 pães de sal dormidos ou duros
8 colheres de sopa de açúcar cristal
2 ovos inteiros
½ litro de leite
Modo de preparo:
1. Coloque todos os ingredientes no
liquidificador e bata bem até que a mistura
esteja homogênea.
2. Caramelize com calda queimada uma
forma de pudim, jogue a mistura do
liquidificador e leve ao fogo em banho maria
por aproximadamente 30 a 40 minutos ou
até que o pudim esteja consistente.
Dica de cozinha: Caso deseje um pudim
mais consistente e só acrescentar mais um
pão de sal na mistura do liquidificador.

Macarrão aos queijos
Ingredientes
Meio pacote de macarrão tipo
talharim (250g)
1 colher e meia (sopa) de sal
1 colher (sopa) de manteiga
1 lata de Creme de Leite NESTLÉ
1 xícara (chá) de leite
1 pitada de noz-moscada
1 xícara (chá) de queijo prato ralado
1 xícara (chá) de queijo provolone ralado
1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Cozinhe o macarrão em dois litros e meio
de água fervente com sal até ficar “al dente”.
Enquanto isso, derreta a manteiga, junte o
Creme de Leite, o leite e a noz-moscada e
aqueça sem ferver. Adicione os queijos e
misture. Junte o molho de queijos ao
macarrão escorrido e misture com auxílio
de dois garfos. Sirva a seguir.

Elzinha Viana

Beleza - Cabelos
1) Tenho a impressão de estar
perdendo cabelo. Como posso saber
se estou com algum problema?
Se você perceber uma queda
acentuada por mais de três meses,
consulte um dermatologista. Muitas
vezes, com um simples teste da
“puxada” o especialista detecta se
você tem razões para se preocupar.
Ele seleciona mechas com cerca de
20 fios, puxa com uma certa força e
observa e observa quantos ficam em
sua mão. Um terço do total já significa
alerta. Lembre-se: crises emocionais,
medicamentos, anticoncepcionais,
febre alta, stress, alterações hormonais
e cirurgias podem desequilibrar o
organismo, causando quedas
temporárias.
2) Por que os cabelos lisos
brilham mais?
A luz reflete melhor em
superfícies planas. Se você prestar

atenção, vai perceber também que os
escuros brilham mais do que os claros
– os tons louros absorvem mais luz
do que refletem.
3) Posso pegar caspa com um
pente emprestado?
Fique tranquila. Existe um tipo
de caspa causado pelo ressecamento
do couro cabeludo e outro conhecido
como a dermatite seborréica, mais
oleosa, causada por uma inflamação
que piora com a proliferação de um
fungo já existente no couro cabeludo.
Nenhum deles é contagioso.
4) Os xampus anticaspa
funcionam?
Sim. Mas ninguém garante que a
caspa não volte: a poluição, o stress
e o calor são elementos-chave para
aumentar os efeitos da descamação.
Procure por xampus à base de
octopirox, zinco omadine, ácido
salicílico ou substâncias derivadas da

imidazolina e do alcatrão.
Nada de desistir no meio do
caminho porque eles ressecam os fios:
use até melhorar e depois altere com
um xampu adequado ao seu tipo de
cabelo.
5) Os xampus com ceramidas
garantem a hidratação dos cabelos
ressecados?
As ceramidas naturais do nosso
cabelo funcionam como uma espécie
de cola, unindo as escamas que
formam os fios. Cabelos arrepiados,
ásperos, indicam que nossa cola
natural perdeu a batalha contra o
cloro, as tinturas, o secador... Como
os laboratórios conseguem sintetizar
ceramidas com as mesmas
características, as indústrias de
cosméticos incorporam o ingrediente
aos xampus. As ceramidas vão sendo
depositadas nos fios, repondo
gradualmente o cimento danificado.

6) Dá para disfarçar os primeiros
cabelos brancos com hena?
Apenas se você tem até 30% de
cabelos brancos. Os fios ganham
reflexos dourados ou avermelhados,
mas o resultado depende da cor e do
estado de seu cabelo e da forma de
aplicação. Lave bem os cabelos antes
de aplicar, misture o pó em água
fervida até obter um creme e coloque
uma touca térmica para intensificar
a ação do produto. Como a hena
costuma ressecar um pouco os fios,
alguns cabelereiros aconselham
acrescentar condicionador ou creme
de hidratação à mistura, mas os
fabricantes não recomendam porque,
segundo eles, com essa alteração no
processo o produto não atinge 100%
de sua eficiência. Portanto você deve
passar um creme hidratante após lavar
e tirar a hena.

Mensagem - A folha amassada Dicas úteis para o Lar
Quando criança, por causa de meu caráter
impulsivo, reagia à menor provocação.
Na maioria das vezes, depois de um desses
incidentes, sentia-me envergonhado e me esforçava
por consolar a quem tinha magoado.
Um dia, meu professor me viu pedindo
desculpas, depois de uma explosão de raiva, e
entregou-me uma folha de papel lisa e me disse:
— Amasse-a!
Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha.
— Agora, deixe-a como estava antes. Voltou
a dizer-me.
Óbvio que não pude deixá-la como antes. Por
mais que tentasse, papel continuava cheio de pregas.
O professor me disse, então:
— O coração das pessoas é como esse papel.
A impressão que neles deixamos será tão difícil
de apagar como esses amassados.
Assim, aprendi a ser mais compreensivo e mais
paciente. Quando sinto vontade de estourar, lembro
daquele papel amassado.
Autor desconhecido

1. Que sopa mais rala!
Se sua sopa ficou assim, existe um meio
de engrossá-la. Misture duas partes iguais de
farinha de trigo e manteiga até formar uma
pasta. Depois, acrescente a mistura formada
à sopa quente, mexendo em fogo baixo até
engrossar.
2. Usando temperos desidratados
Ao contrário das ervas frescas, as
desidratadas (secas), como alecrim, louro e

orégano, devem ser adicionadas no início do
cozimento. Durante o preparo, elas se
reidratam e trazem aromas e sabores mais
marcantes.
3. Está com sede de um suco bem
cremoso?
Congele sucos de laranja, maça ou abacaxi
na bandeja para cubinhos de gelo. Depois,
coloque alguns cubinhos no liquidificador e
bata com suco gelado.

POR QUE SEU FILHO DEVE ESTUDAR
NA ESCOLA SESI DE VESPASIANO?
Atuando há mais de 50 anos na educação, a rede SESI-MG de Educação forma cidadãos com valores humanos, como responsabilidade, solidariedade, cidadania, respeito aos outros e ao bem comum, além de viabilizar a construção da identidade cultural, o desenvolvimento da consciência
ética e a preparação para o mundo do trabalho. Os alunos contam com espaço físico privilegiado, xadrez, robótica (metodologia LEGO) e uma
equipe de profissionais em constante formação.
Por meio do Programa EBEP (Educação Básica articulada com a Educação Profissional) os alunos podem fazer um Curso Técnico no SENAI
articulado com o Ensino Médio no SESI, ao mesmo tempo. O programa
destina-se aos alunos que cursarão o 1º ano do Ensino Médio em 2018. Esses alunos terão a oportunidade de ter uma formação integral, saindo da
escola ainda mais preparados para o mundo.
FIQUEM ATENTOS, POIS AS INSCRIÇÕES
ESTARÃO ABERTAS NO PRÓXIMO MÊS DE SETEMBRO,
COM CURTO PRAZO DE DURAÇÃO.
CONTATO: 3629-9351 / 9358 – EMAIL: CGMOREIRA@FIEMG.COM.BR

setembro - 2017

E M N OT Í C I A S

Conheça mais sobre a estação escola harmonia
“Estação Escola Harmonia” foi idealizada a
partir do desejo de contribuir de forma mais ostensiva
na busca de uma sociedade
mais consciente em relação a
utilização correta dos recursos
naturais para um mundo melhor para se viver.
A“ Estação Escola Harmonia” é um projeto social , explica Lucas de Oliveira Delucca, que tem como objetivo
trabalhar com crianças e adolescentes de forma diferenciada
conteúdos baseados nos pilares
da permacultura .
A participação ativa dos
alunos na construção do conhecimento é estratégia fundamental no desenvolvimento das
aulas, onde teoria e prática se
comunicam de forma criativa
e autônoma nos diversos espaços de possibilidade.
Mas o que é permacultura?
Permacultura é um sistema
de planejamento para a criação
de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza, criada por Bill Mollison e
David Holmgren na década de
1970.
Pode-se dizer que os três
princípios éticos ou pilares da
Permacultura na sua versão
contemporânea são:
• Cuidar da Terra: Provisão
para que todos os sistemas de
vida continuem e se multipliquem. Este é o primeiro princípio, porque sem uma terra saudável, os seres humanos não
podem exercer suas qualidades.
• Cuidar das Pessoas: Provisão para que as pessoas acessem os recursos necessários
para sua existência.
• Partilha justa: Que trata
do compartilhamento justo dos
excedentes limitando o consumismo. Repartir os excedentes:
Ecossistemas saudáveis utilizam a saída de cada elemento
para nutrir os outros. Nós, os
seres humanos, podemos fazer
o mesmo, compartilhando os
excedentes, inclusive os co-

A

nhecimentos. Limite de Consumo: Usar apenas o necessário
e reutilizar sempre o que puder,
visando sempre a sustentabilidade e a redução tanto de custos, mas como também de recursos.
Os permacultores trabalham o viver através dos seus
princípios que são uma aplicação prática da ecologia, para
conhecer um pouco mais sobre
cada um deles curta nossa página do facebook www. facebook.com/estacaoescolaharmo
nia/ e receba dicas de como
aplicar no dia a dia um estilo de

vida com mais harmonia e respeito com a natureza.
Como funciona a Estação
Escola Harmonia? E como
posso participar?
A Estação Escola Harmonia, presta os seguintes serviços:
• Cursos voltados a
Permacultura;
• Palestras e Consultorias;
• Educação Sustentável
para Crianças;
• Prestação de serviços que
visam soluções sustentáveis
para pessoas físicas.

Dia 27/07 a Estação Escola Harmonia ministramos uma oficina de
construção de TEVAP (construção de fossa ecológica) no III Fórum
Latino Americano de Engenharia e Sustentabilidade na UFMG.

Próximo eventos:
Curso
Trilha das sensações

Data
Público
27,28,29 de Alunos Escola Vovô Mariquita
setembro
TEVAP(fossa ecológica)
07/10/17
Inscrições abertas
Compostagem
11/11/17
Inscrições abertas
Bioconstrução
02/12/17
Inscrições abertas
PDC (design permacultura) 09/12/17
Inscrições abertas
Mais informações: Lucas Delucca (31) 975881810 (whatsap);
E-mail: estacaoescolaharmonia@gmail.com
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Presidente Adalclever Lopes reforça a importância
do diálogo ao inaugurar novo espaço na ALMG
Para o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes,
o aumento de pessoas em trânsito na sede do Legislativo mineiro mostrou a necessidade de
um novo espaço.
Foi inaugurada nesta segundafeira (28), o Auditório José Alencar
Gomes da Silva, mais um espaço
destinado a participação popular.
Durante a solenidade de inauguração, os discursos realizados deixaram claro a importância do diálogo
entre o movimento social e a iniciativa privada para evitar e reverter os excessos de um programa
de privatizações e de redução de
direitos sociais que ameaça a soberania nacional.
Assim que foi inaugurado o
novo espaço, foi lançada a Frente
Parlamentar Mista em Defesa da
Soberania Nacional. Entidade civil
e suprapartidária, a frente foi lançada em Brasília, em junho deste
ano, e inclui hoje 201 deputados
federais e 18 senadores. A cerimônia no Parlamento mineiro reuniu o presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB); o
filho do ex-vice-presidente da República José Alencar, Josué Gomes da Silva; o secretário de Estado de Saúde, Sávio Souza Cruz,
que representou o governador
Fernando Pimentel; parlamentares estaduais e federais; secretários de Estado; prefeitos; presidentes de câmaras municipais e
representantes sindicais.
O empresário Josué Gomes da
Silva recebeu a homenagem em
nome de seu pai e disse que nada
melhor que uma homenagem ao
ex-vice-presidente da República na
forma de um espaço que vai ampliar a participação popular. “Tenho certeza de que ele, lá de cima,
está muito honrado com essa homenagem. Papai era um homem
que procurava construir o consenso a partir do diálogo”, destacou Josué de Alencar.
O presidente Adalclever Lopes disse que o novo auditório dá
sequência a várias iniciativas da
Assembleia para a ampla acolhida
dos mineiros. O deputado explicou que, com o aumento de pes-

soas em trânsito na sede do Legislativo mineiro, impôs-se a necessidade de um novo espaço. “A Assembleia Legislativa tem se
destacado no cenário nacional
como uma Casa aberta a participação popular e como incentivadora
permanente para que o cidadão a
sinta como sua e reconheça que
por meio dela é dado voz e vez. A
voz e vez do cidadão”, observou o
presidente.
Ele lembrou ainda outros instrumentos que são referência do
esforço da Casa para aumentar a
integração com os cidadãos, como
a Escola do Legislativo, o Parlamento Jovem de Minas, a Comissão de Participação Popular, as
reuniões de comissões, a discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental
(PPAG) e consultas públicas pela
internet, entre outros.
Espaço – Localizado no andar
térreo do Palácio da Inconfidência
(sede do Poder Legislativo mineiro), o auditório é um espaço
aberto à participação popular e homenageia o empresário mineiro e
ex-vice-presidente da República
por sua capacidade de articulação
entre o segmento empresarial e os
trabalhadores.
O Auditório José Alencar tem
168 assentos na plateia, sendo quatro para obesos e quatro para pessoas que usam cadeiras de rodas.
Integrado com o Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira,

que permite a transmissão em
tempo real dos eventos pelo videowall, agrega mais 500 lugares.
O novo espaço tem, ainda, 16 lugares destinados à coordenação
dos trabalhos e assessoria e um
púlpito para pronunciamentos.

José Alencar Gomes da
Silva – uma trajetória
vitoriosa
Natural de Muriaé (Zona da
Mata), José Alencar Gomes da
Silva foi um dos mais bem-sucedidos empresários do Brasil. Abraçou a política em 1994, quando se
candidatou ao Governo do Estado,
ficando em terceiro lugar. Em
1998, elegeu-se para o Senado e,
em 2002, chegou a vice-presidente
da República na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva.
A dupla firmou uma aliança
que reuniu partidos e líderes com
ideologias diferentes, alcançando
quase 53 milhões de votos. Alencar
permaneceu ao lado de Lula durante seus dois mandatos e se tornou um dos mais importantes interlocutores do governo com o
setor empresarial.
Em março de 2011, meses
após concluir o mandato, faleceu vítima de câncer, contra o
qual lutava desde 2000, mas que
não o impediu de cumprir seu
papel como vice-presidente por
oito anos.
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Rotary promove XVII Festival de Papagaios
Mais uma vez, com muito
sucesso, o Rotary Club de Vespasiano promoveu o tradicional Festival de Papagaios. Foi
uma bonita festa que contou
com cerca de 150 crianças com
idade entre cinco e doze anos
que lotaram o Estádio Ilvo Marani, do Vespasiano Esporte
Clube. A festa aconteceu no dia
06 de agosto.
O tema para este ano foi
Folclore Brasileiro. O céu ficou colorido com os belos papagaios que voavam com a
ajuda do vento de agosto.
O evento foi um sucesso e
contou com a parceria de várias empresas do Município,
rotarianos e pessoas da comunidade. A presidente do Rotary
Club, Elane Fonseca de Oliveira, agradece a todos que ajudaram nesta nobre missão de
promover o acontecimento.
Destacou que, “na oportunidade queremos lembrar a vocês que gostam de empinar papagaios que o cerol é uma
arma contra motociclistas, ciclistas e pedestres, podendo até
matar, por isso é proibido”,
disse Elane.

Os ganhadores
No concurso dos papagaios, o jovem Pedro Henrique
com o papagaio Lenda do Caboclo D’Água ficou em primeiro lugar; em segundo lugar
ficou Gabriel com o papagaio
o Saci Pererê; e, em terceiro
lugar ficou classificada a garota Evelly com o papagaio
Bumba Meu Boi. Cada um deles recebeu como prêmio uma
bicicleta. Vários outros prêmios foram sorteados entre os
participantes. Todas as crianças que participaram do evento
receberam um saquinho com
guloseimas oferecidas pelo Rotary Club de Vespasiano.

O jovem Pedro Henrique ficou em primeiro lugar com o
papagaio Lenda do Caboclo D’Água e ganhou uma bicicleta
oferecida pelo companheiro Aécio Batista Alves e que
foi representado pela Cp. presidente Elane

Os rotarianos presentes e os inúmeros prêmios que foram sorteados entre os participantes

Agradecimentos
Aos colaboradores que doaram as premiações: a Viação
Buião na pessoa nosso amigo e
parceiro Buião – que nos doou
a bicicleta para o primeiro lugar; Papelaria Lapispel, do
companheiro Glauber Eduardo
Ramos que doou a bicicleta
para o segundo lugar; ao rotariano Aécio Batista Alves, que
doou a bicicleta para o terceiro
lugar.
Um agradecimento muito
especial à FASEH, através do
seu Departamento de Marketing, que patrocinou os panfletos e faixas para divulgação do
evento.
Registra-se ainda a efetiva
participação das companheiras
da Casa da Amizade que desempenharam papel importante
na organização do Festival.
O Rotary também agradece
à Farigrafic na pessoa do seu
diretor Marquinho Faria pelo
trabalho de cuidar das inscrições dos participantes.

Outros patrocinadores também doaram valiosos brindes.
São eles: Ábaco Informática,
Achieve/Unip, Armário Durães, Corretor Wellington, Farigrafic e Gráfica Digital, Leveratto – Maribel e Matos, Loja
Gira-sois, Loja Ronaldo de Bateria, Pizzaria Taberna, RD –
Água e Gás, Supermercado
Arca de Noé, Supermercado
Cidade, Tomé Distribuidora,
WL Construtora, a vários outros companheiros que doaram
brindes e efetivamente participaram da organização do acontecimento.
Agradecimentos também
aos apoiadores: Jornal Tribuna
das Gerais, Jornal Vespasiano
em Notícias, Rádio Vespasiano
FM, diretorias das escolas municipais, estaduais e particulares, Polícia Militar e diretoria
do Vespasiano Esporte Clube.
O Rotary Club agradece
também aos jurados, Suelen
Silva Franca – biomédica, Viviane Albano Viana – peda-

goga, Michele Faria- escrivã
judicial, Graziele Bastos Campos – funcionária do Poder Judiciário, Mauro Magno Vianacontador, Roseli MariaViana –
funcionária pública municipal,
Rodrigo do Carmo Faria – advogado; Layse Amaral Andrade – nutricionista, Carla
Andrade Vieira- biomédica,
Ana Manuele Pinto Jorge Diniz
– pedagoga, Lorena Raquel –
pedagoga e Edite Búeri Nassif
– advogada.
O Rotary de Vespasiano
agradece às crianças e jovens
que participaram e abrilhantaram o XVII Festival de Papagaios, aos pais que trouxeram
seus filhos e participaram junto
com eles.
Agradecemos em especial
a todos os rotarianos que sempre estão prontos para realizar
ações em prol da comunidade
vespasianense. É mais uma vez
o Rotary Club de Vespasiano fazendo valer o lema rotário: Dar
de Si, Antes de Pensar em Si.

Gabriel ficou em segundo lugar com o papagaio Saci Pererê e
recebeu uma bicicleta que foi ofertada pela Viação Buião
e que foi representada por Andrés Vercesi

Evelly se classificou em terceiro lugar com o papagaio
Bumba Meu Boi e ganhou uma bicicleta doada pela Lapispel
dos companheiros Glauber Ramos e Viviane

*A primeira mensalidade no
valor de R$ 59,00 é valida
exclusivamente para os
candidatos que se matricularem
entre as datas de 02/05/2017
a 30/09/2017 nos cursos de
educação a edição 100% online
e semipresencial da Universidade Pitágoras UNOPAR,
para cursarem o segundo
semestre de 2017 (2017/2) na
unidade que o candidato se
inscreveu e lhe ofereceu esta
oferta no ato da matricula. O
valor de R$ 59.00 se aplica
exclusivamente à primeira
mensalidade (matricula) de
j u l h o / 2 017. A s d e m a i s
mensalidades do semestre
l e t i vo / c u r s o d eve r a m s e r
quitadas pelo aluno conforme
valores regulares da men salidades escolar aplicáveis ao
curso, turno e local escolhido
pelo aluno, cujas informações
estão disponíveis para consulta
na unidade. Anualmente as
mensalidade serão reajustadas
conforme Lei de Mensalidades
escolares. AS mensalidades
também podem varias se mestralmente caso o curso
escolhido tenha bolsa de 6
meses. Consulte as condições
d a o fe r t a n o m o m e n to d a
contratação. Os cursos estão
sujeitos à disponibilidade de
vaga e formação de turmas,
conforme descrito no edital do
pro¬cesso seletivo. Esta oferta
não é cumu¬lativa com outras
pro¬moções 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.

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

Lutador vespasianense vence
terceira etapa do Campeonato Mineiro
de Jiu Jitsu e lidera competição

Campeonato Amador já na sexta rodada
O campeonato amador adulto, de Vespasiano, segue contando com a participação de 14 times.
As equipes foram divididas em chaves A e B. Veja a classificação até a última rodada.

Pamella Aguiar *
O vespasianense Jayme Junior vem se destacando cada vez
mais no jiu jitsu. Só neste ano
foi campeão da primeira etapa
do Campeonato Mineiro de
2017; medalha de bronze na segunda etapa e campeão novamente na terceira etapa, liderando a competição, que é
dividida em cinco etapas.
Há oito anos, quando começou no esporte, ele conta que
não tinha nenhuma pretensão de
competir. “Comecei por incentivo dos meus pais, que viam ali
uma maneira saudável de ocupar meu tempo ocioso. Minha
intenção era treinar para o meu
bem-estar”, relembra.
O adolescente que até então
só jogava futsal pela escola, foi
influenciado por alguns amigos
que praticavam a arte marcial
na época e desde o princípio tomou gosto pelo esporte, sempre
mantendo o foco na busca do
conhecimento e no aprimoramento da técnica.
O atleta afirma que sempre
recebeu muito incentivo da família, dos pais e amigos, em especial do seu tio Cleber, que
desde o princípio o motivava,
fazendo-o seguir em frente e o
apoiando até mesmo financeiramente.
Sua estreia nas competições
começou no ano de 2010,
quando participou do torneio
Prata da Casa. Em 2011 levou a
medalha de ouro na primeira
etapa do Campeonato Mineiro,
prata na segunda etapa e bronze
na terceira. Em 2014 sagrou-se
campeão na Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu. No ano passado foi vice-campeão na copa

PRÓXIMAS RODADAS

ChristJitsu, em Lagoa Santa e
também medalha de bronze na
terceira etapa do Campeonato
Mineiro.
Segundo Jayme a melhora
em seu desempenho tem a ver
com uma maior dedicação e
tempo para treinamento. “Hoje
me dedico em tempo integral ao
jiu-jitsu, tomando-o como profissão e revezando entre os
meus treinamentos e as minhas
aulas”.
Além dos benefícios que
todo esporte proporciona Junior
destaca na luta a facilidade de se
criar novas amizades e estreitar
laços. “Devido ao respeito, a camaradagem e a disciplina existentes nessa arte marcial, aprimoramos muito o nosso estilo
de vida”.
Dando continuidade nas
competições, o atleta está fo-

cado nas próximas etapas do
Campeonato Mineiro de Jiu
Jitsu de 2017 e no Campeonato
Brasileiro, treinando para se
destacar em ambas as competições. “Com certeza tenho sonhos que ainda desejo alcançar,
e, para isto, preciso de apoio.
Por isso continuo em busca
de patrocinadores. Tenho me
surpreendido com a boa receptividade de alguns empresários e entidades de Vespasiano”, afirma.
De olho no futuro e nas possibilidades que ele pode trazer, o
atleta revela seus planos de continuar disputando os campeonatos e capacitando outras pessoas
a lutarem, sempre com o pensamento voltado para a amizade,
disciplina e respeito a si próprio
e aos outros.
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Vespasiano E. C. é campeão infantil e juvenil de 2017

Coluna do Pescador

A A. A. Alface é campeã do júnior
Três campeonatos promovidos pela Liga Municipal de Desportos de Vespasiano
já têm os vencedores. O Vespasiano E. C. conquistou os títulos de campeão nas
categorias infantil e juvenil. A A. A. Alface conquistou o troféu na categoria júnior.
INFANTIL

Na primeira partida das finais a
equipe do Vespasiano venceu o União
pelo placar de 3x1. Na partida de volta

realizada no dia 6 de agosto o União abateu o Vespasiano pela contagem de 1x0.
Para definir o título de campeão da tem-

porada a disputa foi para a cobrança de
penalidades quando o Vespasiano conquistou o troféu com o placar de 4x3.

JUVENIL

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

sr. Mituo, da Loja O
Pescador de Lagoa
Santa, levou um grupo
de pescadores e pescadoras
para pescar no Pantanal, no Rio
Paraguai, cidade de Cáceres,
MT. O grupo foi composto por
4 casais, uma senhora de 80
anos, um adolescente de 14
anos e mais 13 marmanjos. Ficaram hospedados no “Sport
Fishing Pantanal”. Desceram o
Rio aproximadamene 220 Km,
atravessaram a Reserva Tayaman para apreciar a beleza natural da região.
O entrosamento entre os
participantes foi excelente,
muita parceria, cordialidade e
respeito. Muitos cantores, com
repertorio variadissimo para satisfazer qualquer platéia. A gastronomia com muita fartura,
variedade e bem elaborada,
com atendimento nota 10.
O melhor da festa não poderia ser diferente: todos pegaram muitos peixes, até mesmo
os novatos que deram lição
para os veteranos. A dona
Noemi, mãe do Nerinho, ficou
com receio de entrar no barquinho de pesca, mas depois

O

que experimentou e fisgou belas cacharas, mandubes, piranhas e outras variedades ficou
dificil tirá-la de lá. O garoto
Pedro Henrique tinha como
meta fisgar um jaú, mas este
peixe na época estava dificil de
vir comer a isca, mas a sua perseverança foi tanta, que foi coroada no último dia com um
belo exemplar de jaú. O Flávio,
da loja Amicão, nunca tinha
pescado com molinete, pegou
muitos peixes de quase todas as
variedades existente no Pantanal, sem esquecer que pegou
cacharas de até 8 quilos. A Agnéa que antes de viajar estava
com medo de um peixão puxála para dentro d’água, pegou
diversos exemplares, mas nenhum conseguiu arrastá-la para
dentro do rio.
As mulheres mostraram
que pescar não é só para homens. Aprenderam com muita
facilidade o manuseio dos molinetes e carretinhas, bem
como ter a paciência em trabalhar o peixe fisgado, até
mesmo os maiores.

Flávio
da
Amicao,
com um
cachara

A decisão do campeonato juvenil da
temporada de 2017 também aconteceu
no dia 06 de agosto no Estádio Ilvo Marani, do Vespasiano E. C. Na primeira

partida das finais, a equipe do Vespasiano já havia derrotado o Grêmio
Morro Alto pelo placar de 1 x 0 no Estádio Darcy Isaias, no Morro Alto. Jo-

gando em casa, o Vespasiano que tinha
a vantagem, venceu o Grêmio pelo placar de 2 x 1 sagrando-se campeão juvenil de 2017.

JÚNIOR
Nerinho, Noemi e Zezé exibem seus exemplares

Noemi com
um palmito ou
mandubé

O título de campeão da categoria júnior de
2017 ficou com a equipe da Associação Atlética
Alface que venceu o Cruzeirinho na partida decisiva pelo placar de 1x0, no Estádio Gato Mano,
no dia 13 de agosto. Na primeira partida das finais Cruzeirinho e Alface se enfrentaram no dia

6, no Estádio Darcy Isaias, no Morro Alto quando
o Alface bateu o seu rival pelo placar de 1 x 0.
A equipe campeã conquistou o título formando com Carlos, Lucas, Bruno, Rafael e Sorini; Tico-tico, Gurú e Delano; Roberto, Felipe e
Cristoffer.

Inscrições abertas
A diretoria da Liga Municipal de Desportos está com as inscrições abertas para o campeonato da serie B. Também estão abertas as inscrições para a Copa Integração categorias de base sub 11, sub 13 e sub 15. Maiores informações na LMDV com o presidente
Daniel Afonso – tel 3621-4544.

