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Vespasiano recebe a 3ª Reunião Itinerante da Granbel

A
cidade de Vespasiano sediou,

no dia 27 de junho, no audi-

tório do Hotel Dom Otto, a 3ª

Reunião Itinerante da Granbel -Asso-

ciação dos Municípios da Região Me-

tropolitana de Belo Horizonte. A Pre-

feita de Vespasiano, Ilce Rocha,

recebeu 21 prefeitos, que são associa-

dos à entidade, para discutirem assun-

tos relacionados à Copasa e ao IBGE.

A reunião foi conduzida pelo pre-

sidente da Granbel e prefeito de Nova

Lima, Vitor Penido e pela prefeita de

Vespasiano Ilce Rocha, cidade anfi-

triã. O evento contou com a participa-

ção de autoridades e lideranças da Re-

gião Metropolitana de Belo Horizonte,

dentre elas prefeitos, vice-prefeitos,

vereadores e secretários municipais A

mesa foi composta da seguinte forma:

secretária adjunta de Estado de Cidade

e de Integração Regional, Heloísa He-

lena Carvalho de Freitas Pereira; a di-

retora-presidente da Copasa, Sinara

Inácio Meireles Chenna; o diretor de

operação Metropolitana da Copasa,

Rômulo Perilli; a gerente de Estimati-

vas e Projeções de População do

IBGE, Izabel Guimarães Marri; o

chefe em exercício da Unidade Esta-

dual do IBGE/MG; a diretora-geral da

Agência RMBH, Flávia Mourão Par-

reira do Amaral e a presidente da Câ-

mara Municipal de Vespasiano, Marta

Mansur.  

Na oportunidade, os prefeitos des-

tacaram os pontos positivos e negati-

vos encontrados em suas cidades e co-

braram ações concretas da Copasa e do

IBGE em relação a seus municípios. 

A prefeita Ilce Rocha e o presidente da Granbel 
e prefeito de Nova Lima, Vitor Penido

Marta Mansur, presidente da 
Câmara Municipal de VespasianoA mesa principal foi composta por prefeitos da Região Metropolitana

Izabel Marri, gerente de Estimativas 
e Projeções do IBGE/MG

Humberto Campos Moreira, da Unidade
Estadual do IBGE/MG

Eloisa Helena, secretária adjunta de Estado
das Cidades e Integração Regional

Em 23 de junho o Presi-

dente da Assembleia Legisla-

tiva de Minas Gerais, Depu-

tado Adalclever Lopes recebeu

uma equipe do Avança Judô

MG, Núcleo Vespasiano, que

foram agradecê-lo pela doação

de um veículo tipo Van para

transporte dos alunos.

O presidente parabenizou e

incentivou os participantes e or-

ganizadores do Projeto em Mi-

nas Gerais. Na oportunidade de-

monstrou apoio e carinho.

Agra deceu a presença das crian-

ças de Vespasiano e São José da

Lapa que estavam presentes. 

Também estavam presen-

tes o vice presidente do Minas

Tênis Clube, Dr. Carlos Henri-

que Teixeira,  o diretor de judô

do Minas Tênis Clube e tam-

bém coordenador do Núcleo

MG, Sr.  Sérgio Cota, o profes-

sor dos alunos Sr. Mário Lucio

e a coordenadora local e assis-

tente técnica do Projeto, Maria

Aparecida Martins.

Promoção de Faixas
No dia 10 de junho no Nú-

cleo do Projeto foi realizada a

primeira Etapa da Promoção

dos alunos do Avança Judô.

Quarenta e três alunos foram

promovidos com a participa-

ção dos pais e responsáveis.

Ariana Silva, a primeira aluna,

esteve presente e parabenizou e

incentivou os participantes.

Foi inaugurado neste sábado, 24, na Escola Estadual

Beatriz Maria de Jesus, Av. João Alves da Costa - Dom

Pedro I, São José da Lapa – MG, o projeto Clube de Handebol

Chicória, desenvolvido por Flavia Venâncio juntamente

com a Secretaria Municipal de Cultura de São José da Lapa.

O evento contou com a presença da ex-atleta da Seleção

Brasileira de Handebol, Aline Silva Chicória.

“Depois de tanta luta, ter conseguido continuar com

o projeto até hoje, em sua inauguração é muito importante

pra gente. E ainda receber a Chicória que é uma “hiper-

atleta”, uma referência para o Handebol, é simplesmente

maravilho, eu só tenho a agradecer a ela, por levar o

nome do nosso projeto e também ao apoio da Prefeitura.

Rumo ao topo sempre!”. Flavia Venâncio.

“É um prazer estar aqui, participando da inauguração

desse projeto que leva o meu nome, e ter a oportunidade

de ver a paixão destas crianças pelo esporte, e também

os pais que apoiam e as escolas que participam. É

gratificante ver também, que a Prefeitura esta abraçando

esse projeto, pensando no crescimento e futuro dessas

crianças, pois o esporte é o futuro dos nossos jovens e

do nosso país”. Aline Chicória.

Prefeito Diego, apoiador do projeto, participa da inauguração

Ex-atleta da Seleção Brasileira de Handebol, Aline Silva
Chicória e Flavia Venâncio, fundadora do Projeto

Avança Judô visita presidente
da Assembleia de Minas

Presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes, exibe a placa de homenagem 
concedida pelo projeto Avança Judô - Núcleo Vespasiano

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

Clube de Handebol
Chicória é inaugurado 
em São José da Lapa

43 alunos do projeto Avança Judô foram promovidos em recente evendo



2 - junho / julho - 2017 EEMM  NNOOTTÍÍ   CCIIAASS

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

AMBIENTE 
EM NOTÍCIASMEIO

O conceito de 5S possui como

base as cinco palavras japonesas

cujas iniciais formam o nome do

programa. As palavras são Seiri,

Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke,

que migradas para o Português fo-

ram traduzidas como “sensos”, vi-

sando não descaracterizar a no-

menclatura do programa. 

São eles: senso de utilização,

senso de organização, senso de

limpeza, senso de saúde e senso

de autodisciplina. Vejamos sepa-

radamente os conceitos de cada um

dos 5S:

1) SEIRI – Senso de Utilização
Significa utilizar materiais, fer-

ramentas, equipamentos, dados,

etc. com equilíbrio e bom senso.

Onde é realizado o descarte ou rea-

locação de tudo aquilo conside-

rado dispensável para realização

das atividades. Os resultados da

aplicação do Senso de Utilização

são imediatamente evidenciados.

• Ganho de espaço

• Facilidade de limpeza e 

manutenção

• Melhor controle dos estoques

• Redução de custos

• Preparação do ambiente para apli-

cação dos demais conceitos de 5S

2) SEITON – Senso de
Organização

O senso de organização pode ser

interpretado como a importância

de se ter todas as coisas disponí-

veis de maneira que possam ser

acessadas e utilizadas imediata-

mente. 

Para isto devem-se fixar padrões

e utilizar algumas ferramentas bem

simples como painéis, etiquetas,

estantes, etc. Tudo deve estar bem

próximo do local de uso e cada ob-

jeto deve ter seu local específico.

Podemos identificar como resulta-

dos do senso de organização:

• Economia de tempo;

• Facilidade na localização 

das ferramentas;

• Redução de pontos inseguros.

3) SEISO – Senso de Limpeza
A tradução para a palavra Sei-

ketsu é limpeza. Este senso define a

importância de eliminar a sujeira,

resíduos ou mesmo objetos estra-

nhos ou desnecessários ao ambiente. 

Trata-se de manter o aceio do

piso, armários, gavetas, estantes,

etc. O senso de limpeza pode ir

além do aspecto físico, abrangendo

também o relacionamento pessoal

onde se preserva um ambiente de

trabalho onde impere a transpa-

rência, honestidade, franqueza e o

respeito. A aplicação do senso de

limpeza traz como resultado:

• Ambiente saudável e agradável;

• Redução da possibilidade 

de acidentes;

• Melhor conservação de 

ferramentas e equipamentos;

• Melhoria no relacionamento 

interpessoal.

4) SEIKETSU – Senso de
Padronização e Saúde

O senso de padronização é tra-

duzido na fixação de padrões de

cores, formas, iluminação, locali-

zação, placas, etc. Como abrange

também o conceito de saúde, é im-

portante que sejam verificados o

estado dos banheiros, refeitórios,

salas de trabalho, etc. afim de que

sejam identificados problemas que

afetam a saúde dos colaboradores

como os problemas ergonômicos,

de iluminação, ventilação, etc. Este

senso tem como principal finalidade

manter os 3 primeiros S’ (seleção,

ordenação e limpeza) de forma que

eles não se percam. Podem-se evi-

denciar como principais resultados

da aplicação deste conceito:

• Facilidade de localização e

identificação dos objetos e ferra-

mentas;

• Equilíbrio físico e mental;

• Melhoria de áreas comuns (ba-

nheiros, refeitórios, etc);

• Melhoria nas condições de se-

gurança.

5) SHITSUKE – Senso de
Disciplina ou Autodisciplina
A última etapa do programa 5S

é definida pelo cumprimento e

comprometimento pessoal para

com as etapas anteriores. Este

senso é composto pelos padrões

éticos e morais de cada indivíduo.

Esta etapa estará sendo de fato exe-

cutada quando os indivíduos pas-

sam a fazer o que precisa ser feito

mesmo quando não há a vigilância

geralmente feita pela chefia ou

quando estendem estes conceitos

para a vida pessoal demonstrando

seu total envolvimento. Diante de

um ambiente autodisciplinado a

cerca dos princípios 5S é possível

que se tenha:

• Melhor qualidade, produtivi-

dade e segurança no trabalho;

• Trabalho diário agradável;

• Melhoria nas relações humanas;

• Valorização do ser humano;

• Cumprimento dos procedimen-

tos operacionais e administrativos;

A convivência com os cinco

sensos apresentados leva os indi-

víduos a compreenderem melhor o

seu papel dentro de uma organiza-

ção e os torna parte da pirâmide

dos resultados alcançados, fazendo

nascer a consciência de que é pre-

ciso ser disciplinado mesmo

quando não há cobranças. Por isso,

os Programas de Qualidade têm

auxiliado as empresas no processo

de melhoria contínua dos produtos

ou serviços, principalmente atra-

vés da mudança cultural, a fim de

se obter a vantagem competitiva

necessária que será colhida a curto,

médio e longo prazo.
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� SÃO JOSÉ DA LAPA

FASEH abre inscrições para o Vestibular
Agendado do segundo semestre

Atualmente, quem quer fazer a

diferença precisa ir atrás de um en-

sino de qualidade, com metodolo-

gias que dialogam com as necessi-

dades do mercado de trabalho e

que preparam melhor o futuro pro-

fissional para poder atuar, real-

mente, na transformação da socie-

dade. Essa é a visão da Faculdade

de Saúde e Ecologia Humana (FA-

SEH), que está com inscrições

abertas para o vestibular agendado

do segundo semestre de 2017 para

os cursos de Direito, Enfermagem

e Fisioterapia.

Dentre os diferenciais que a

FASEH oferece para tornar o so-

nho de fazer a diferença uma rea-

lidade, destaca-se a formação de

qualidade, certificada com nota 4

na avaliação do Ministério da Edu-

cação (MEC) para os cursos de Di-

reito e Enfermagem. A prática no

Núcleo de Práticas Jurídicas e Ci-

dadania (NPJC) e na clínica-escola

confere às graduações um aspecto

mais empírico, permitindo que os

estudantes coloquem a mão na

massa, prestando serviços jurídi-

cos e de saúde à comunidade.

Para garantir um bom e sólido

aprendizado, a faculdade conta com

laboratórios muito bem equipados,

estrutura de sala de aula moderna e

mais de 80% do corpo docente for-

mado por renomados mestres e

doutores. Além da proposta peda-

gógica, que busca aplicar uma me-

todologia ativa de ensino que é res-

ponsável por transformar o aluno

em protagonista do processo de en-

sino-aprendizagem.               

A parceria com a Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB), o

Tribunal de Justiça de Minas Ge-

rais (TJMG) e Procon são oportu-

nidades reais que os estudantes do

curso de Direito têm de atuar e co-

nhecer melhor o funcionamento

dessas entidades e órgãos que re-

gem nossas leis, atuando também

de forma conciliadora em casos

reais da sociedade.

Política de Descontos
No intuito de auxiliar os alu-

nos financeiramente, garantido

mais tranquilidade e flexibilidade

durante a graduação, a FASEH

conta um sistema de convênios e

descontos para funcionários públi-

cos, seus dependentes e cônjuges,

funcionários da Polícia Civil e Mi-

litar e hospitais parceiros.

Para incentivar ainda mais os

estudos, a faculdade conta também

com uma política de descontos

para os alunos que obtiverem um

bom desempenho acadêmico ao

longo do curso. O Crédito Univer-

sitário é uma outra forma de fi-

nanciar os estudos, conforme re-

gras da instituição financeira

parceira. Além disso, ainda são

oferecidas bolsas de estudos de

50% e 100% relativas ao Prouni

(Programa Universidade para To-

dos) e as facilidades do FIES (Fi-

nanciamento Estudantil), ambos

programas do Governo Federal

concedidos por meio do processo

seletivo voltado para quem reali-

zou a prova do Enem (Exame Na-

cional do Ensino Médio). As ins-

crições para o Vestibular Agendado

FASEH 2017-2º são gratuitas e vão

até o dia 31 de julho.

SERVIÇO: VESTIBULAR AGEN-
DADO FASEH 2017-2º
Inscrições gratuitas: 
até 31 de julho
Agendamento: www.FASEH.
edu.br/vestibular 
Informações: 31 2138-2900

Princípios do 5S
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O
dia 5 de junho foi mar-

cado pela comemora-

ção do Dia Mundial do

Meio Ambiente e no mesmo

dia também é comemorado o

Dia Nacional da Reciclagem.

Pensando nisso, a Prefeitura de

Vespasiano, através da Secreta-

ria de Meio Ambiente e Servi-

ços Urbanos, realizou, na tarde

do dia 6 de junho, no Paço Mu-

nicipal, a implantação do pro-

jeto Coleta Seletiva – Respon-

sabilidade de Todos. 

O Projeto Piloto da Coleta

teve início na sede da Prefeitura

e vai ser expandido para todas

as secretarias e órgãos públi-

cos municipais para, em se-

guida, caminhar junto com toda

a comu nidade.

Para contagiar e chamar a

atenção dos funcionários, a per-

sonagem “Falancia” da peça

“A Menina que Falava Muito

e...”, foi em todos os setores

da sede da Prefeitura, convi-

dando as pessoas a participa-

rem do ato. No Paço Munici-

pal,   a Banda Jovem da

Escola de Artes Capitão Ca-

rambola, sob a regência de

Adriano Pimentel, e o Artista

Plástico Oceano Cavalcanti

(que modela peças sacras com

material reciclável) ilustraram

a ação de implantação do pro-

jeto piloto da Coleta Seletiva. 

De acordo com a Prefeita

de Vespasiano, Ilce Rocha, in-

vestir em limpeza urbana é pri-

mordial. “Estamos procurando

deixar Vespasiano cada vez

mais limpa, cada vez mais or-

ganizada, temos investido

muito para fazer de Vespasiano

exemplo no que tange a lim-

peza urbana e a coleta seletiva

faz parte de todo esse processo.

Por isso precisamos começar a

colocar em prática a nossa res-

pon sabilidade também em se -

parar nosso lixo”, salientou a

Chefe do Executivo Municipal. 

Segundo o Secretário de

Meio Ambiente e Serviços Ur-

banos, Valdecy Alves Rocha,

implantar a coleta seletiva nos

prédios públicos municipais é

só o primeiro passo. “Preten-

demos implantar a coleta se-

letiva, de maneira eficiente e

que funcione, em toda Vespa-

siano. Esta ação nos prédios

públicos municipais é só o co-

meço de um grandioso pro-

jeto”, disse ele. 

Conforme o Consultor do

Instituto de Referência em Re-

síduos, Cido Gonçalves, é pre-

ciso educar as pessoas em rela-

ção ao lixo. “A coleta seletiva

do lixo, além de fazer o bem

para o mundo, faz o bem para

as pessoas, pois esta propor-

ciona emprego e renda para

muitas pessoas envolvidas com

o processo”, ressaltou. 

Para a Presidente da Asso-

ciação de Catadores Senhor

Bom Jesus, Maria Sueli dos

Santos, a gestão Ilce Rocha está

além do cuidado com o Meio

Ambiente, está fazendo a in-

clusão das pessoas. “Quero pa-

rabenizar Ilce Rocha porque

além de implantar esse projeto

de Coleta Seletiva em Ves -

pasiano, ela está dando oportu-

nidade de fazer com que nós,

catadores, sejamos incluídos na

sociedade”, falou Maria Sueli. 

Ela concluiu ressaltando

que “é preciso parabenizar o

Secretário de Meio Ambiente

e a sua equipe que tem visto,

conosco, que não é fácil fazer a

conscientização, porém é um

projeto lindo e de validade, não

só para nós, catadores, que pre-

cisamos disso como trabalho e

renda, mas, também para que

Vespasiano possa ser um mu-

nicípio gerador de saúde, para

ser reconhecido como municí-

pio limpo, porque um municí-

pio limpo é uma cidade bo-

nita”, finalizou Maria Sueli.

A Prefeitura de Vespasiano,

através da Secretaria de Desen-

volvimento Social e o Conse-

lho Municipal de Idoso reali-

zaram, na Câmara Municipal, o

Fórum de Combate à Violência

Contra a Pessoa Idosa, no dia

12 de junho. O dia 15 de junho

marca o Dia Mundial de Cons-

cientização da Violência contra

a Pessoa Idosa. A data foi insti-

tuída em 2006, pela ONU - Or-

ganização das Nações Unidas e

pela Rede Internacional de Pre-

venção à Violência à Pessoa

Idosa. 

O Coral Lia Viana, formado

pelos idosos de vários bairros de

Vespasiano, regido pela maes-

trina Márcia Alves, abrilhantou a

abertura do evento, cantando o

Hino Nacional Brasileiro, o

Hino do Coral Municipal e, fi-

nalizando, cantaram a música

“Estão voltando as flores”. 

Compuseram mesa a Pre-

feita de Vespasiano, Ilce Ro-

cha, a Presidente da Câmara

Municipal, Marta Mansur, a

Vice-prefeita, Bete Viana, o

Promotor de Justiça da Infância

e Juventude, André Chió Má-

ximo, a Secretária de Desen-

volvimento Social, Vanessa Ar-

ruda, o Vereador Irmão Josué e

a Presidente do Conselho do

Idoso de Vespasiano, Desireé

Fernandes Gomes.

Para a Prefeita Ilce Rocha é

de extrema importância ressal-

tar o valor do idoso para a

nossa sociedade. “Precisamos

continuar investindo e incenti-

vando a nossa Terceira Idade,

para que possa envelhecer com

qualidade de vida e cheia de

energia. E isso é muito bom

para o nosso município”, disse

Ilce Rocha.

Segundo a Secretária de

Desenvolvimento Social, Va-

nessa Arruda, é preciso cons-

cientizar a população sobre a

violência contra o idoso. “A

violência contra a pessoa idosa,

em suas diversas manifesta-

ções, é extremamente cruel e

atinge profundamente a digni-

dade da pessoa humana. É pre-

ciso rever o tratamento e a qua-

lidade de vida dispensados aos

nossos idosos, pois, só assim,

vamos ajudá-los a ter uma ter-

ceira idade tranquila e com

qualidade de vida”, falou Va-

nessa.

O Historiador, Presidente

do Conselho Estadual do Idoso

e da CEPID, Coordenadoria

Especial de Políticas para o

Idoso, Dilson José de Oliveira,

palestrou sobre o tema “Com-

bate à Violência Contra a Pes-

soa Idosa”. Dilson salientou o

quão importante é ter conheci-

mento sobre os tipos de violên-

cia contra a pessoa idosa. “A

violência contra o idoso acon-

tece de forma frequente e de

várias maneiras. Os principais

casos são de negligência, agres-

são física e psicológica, abuso

financeiro, abandono, dentre

outras. É preciso ficar atento e

denunciar toda e qualquer tipo

de violência e abuso”, finali-

zou Dilson. 

Secretaria de Meio Ambiente lança
projeto piloto sobre Coleta Seletiva 

Desenvolvimento Social promove Fórum de

Combate à Violência contra a Pessoa Idosa

Oceano Cavalcante, David Carlos Junqueira de Carvalho, Prefeita Ilce Rocha,
Cido Gonçalves e Valdecy Rocha – Secretário de Meio Ambiente

A mesa que dirigiu os trabalhos ressaltou a necessidade de maior apoio aos idosos

A população se interessou pelo evento e lotou 
o auditório da Câmara Municipal

O Coral Lia Viana, composto em sua maioria 
por pessoas idosas, abrilhantou o Fórum
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São José da Lapa conquista

medalhas em nove das doze mo-

dalidades disputadas no JEMG

2017.

Os Jogos Escolares de Minas

Gerais são o maior e o mais im-

portante programa esportivo-edu-

cacional do nosso estado, con-

tando com a participação de

escolas públicas e particulares de

853 municípios mineiros.

Para orgulho da nossa cidade

os atletas lapenses subiram nove

vezes no podium do JEMG 2017,

garantindo assim a classificação

de quatro modalidades coletivas e

uma individual para a etapa regio-

nal que será realizada na cidade de

Arcos.

A Escola Estadual Beatriz

Maria de Jesus do Bairro Dom Pe-

dro I, foi o grande destaque da de-

legação lapense. Conquistando

medalhas de ouro no Handebol Fe-

minino Modulo II, no Vôlei Mas-

culino Modulo II e no Handebol

Masculino Modulo I. Conquistou

ainda medalhas no Basquete Mas-

culino Modulo II e o Futsal Femi-

nino Modulo I.  

Já a Escola Estadual José Elias

JEMG 2017: É CAMPEÃO! Projeto ECO Cidade

A final do campeonato 2º

Quadro será neste Domingo,

02, ás 10hrs, Dom Pedrense x

Sabadaço jogarão a primeira

final. No outro domingo, 09,

será a finalíssima.

Este campeonato é o maior

e mais longo campeonato de

São José da Lapa, e esta na sé-

tima edição, foram 18 clubes

inscritos, divididos em três

chaves contendo seis clubes

em cada.

Além da vitória da equipe,

os atletas também disputam

por medalhas pelo seu desem-

penho individual em quadra

como melhor goleiro, artilheiro

e outros.

O Presidente da Liga Des-

portos Mario Vitor (Mazinho),

comenta que o 2° Quadro, é

um torneio que movimenta a

cidade, possuindo um grande

número de torcedores compa-

rado ao campeonato amador.

“O Prefeito Diego vem de-

monstrando bastante interesse

no incentivo ao esporte em

nossa cidade, que além de aju-

dar ele também participa, in-

clusive esteve presente no ul-

timo jogo e vibrou com a

torcida pelo time em campo”,

Diz Mazinho.

“Sabemos da importância

do apoio ao esporte e estamos

nos empenhando da melhor

maneira possível para promo-

ver o incentivo ao futebol mu-

nicipal, pois sabemos que o es-

porte transforma vidas e

movimenta a cidade”. Diz Pre-

feito Diego.

Final do Campeonato 2° Quadro será neste
domingo entre Dom Pedrense x Sabadaço

U
ma das primeiras ações do

projeto ECO Cidade da

Prefeitura de São José da

Lapa através da Secretaria Muni-

cipal de Meio Ambiente em parce-

ria com Belocal, é a implantação

da coleta seletiva de lixo no muni-

cípio. Esta distribuição teve início

com a doação dos coletores padro-

nizados da coleta seletiva para to-

das as escolas públicas do municí-

pio, realizado pela Belocal. A

entrega foi concretizada na tarde

do dia primeiro de junho por meio

de uma solenidade de entrega no

auditório da prefeitura.

O Secretário Municipal de

Meio Ambiente, Rodrigo Freitas,

iniciou o evento destacando a im-

portância da educação ambiental

para as crianças, na esperança de

que por meio delas alcancemos

os pais e por fim toda a população

lapense. 

O projeto de implantação de

coleta seletiva esta estruturado ini-

cialmente na distribuição desses

coletores doados as escolas publi-

cas municipais. Após isso será or-

ganizado um cronograma de aten-

dimento as escolas para a educação

ambiental dos alunos, orientado

pela empresa Alternativa - Educa-

ção e Manejo Ambiental, junta-

mente com a direção e professores

das escolas, para que esses coleto-

res sejam utilizados corretamente.

Após a conclusão desse projeto nas

escolas, o objetivo é direcionar a

implantação dos coletores em to-

dos os locais públicos da cidade.

O Prefeito Diego declarou sua

preocupação e compromisso com a

saúde ambiental da nossa cidade

“Acredito que através desse pro-

jeto e com o apoio da Belocal da-

remos o primeiro passo para uma

cidade mais limpa e sustentável”,

disse e José Rabelo acrescentou,

“É uma grande oportunidade para

nós, da Belocal, participar do so-

nho do prefeito, que conhece as

necessidades desta cidade”.

A Secretária adjunta da divisão

de Meio Ambiente da Prefeitura,

Maria Fernanda, apresenta o pro-

jeto ECO Cidade como o plano de

ação da Secretaria Municipal de

Meio Ambiente, criada para atuar

nesta administração. “A coleta se-

letiva é o primeiro trabalho desse

projeto que irá executar vários pla-

nos voltados para a saúde e pre-

servação do Meio Ambiente”. Afir-

mou Maria Fernanda. 

Estavam presentes na soleni-

dade de entrega o Prefeito Diego, o

Gerente Geral da Belocal, José

Rabelo de Oliveira Jr e a Analista

de Meio Ambiente da Belocal,

Sheila Cardoso dos Santos. Con-

tamos também com a presença da

Secretária de Educação Joana

D’arck e todas as diretoras das es-

colas públicas de São José da

Lapa. Amanda Câmara Franco,

uma das diretoras da empresa de

consultoria especializada em edu-

cação ambiental Alternativa -

Educação e Manejo Ambiental, de

Belo Horizonte, também partici-

pou deste ato.

Empresa Belocal doa coletores de 
lixo para as escolas da cidade

Solenidade de entrega dos coletores padronizados de coleta seletiva

Issa, do bairro Centro, conquistou

o ouro com o Futsal Masculino

Modulo II.

Na modalidade Xadrez indivi-

dual, Escola Municipal Odete Ro-

drigues Ferreira, do bairro Ca-

choeira, conquistou duas medalhas

e classificou três atletas para pró-

xima etapa em Arcos – MG.

O Prefeito Diego, agradeceu a

todos os atletas que participaram

pelo esforço e dedicação para hon-

rar o nome de nossa cidade, e pa-

rabenizou a todos os medalhistas,

que orgulharam suas escolas e todo

o nosso município.

Prefeito Diego 
e o Secretário 
de Meio Ambiente,
Rodrigo Freitas,
agradece o apoio
da Belocal ao 
Gerente Geral,
José Rabelo de
Oliveira Jr.

Os jogos foram emocionantes e bem disputados

E. E. Beatriz Maria de Jesus, Handebol feminino módulo II, ouro

E. E. Beatriz Maria de Jesus, Handebol masculino módulo I, ouro
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Ana Paula
Quem aniversariou no

dia 28 último foi nossa

amiga e ex-colega na Secre-

taria de Planejamento, Ana

Paula Ferreira. À Paula, os

nossos cumprimentos dese-

jando-lhe muita paz e saúde.

Felicidades e um abraço.

A OAB-MG e Caldo com Previdência 
A 113ª Subseção da OAB-MG Vespasiano, pela sua presidente Eduarda Costa Soares, convidando para

uma palestra sobre “O futuro da Previdência Social e a importância da Previdência Complementar” que

será ministrada pelo diretor da TGL Consultoria, Roger Araújo. Na oportunidade os participantes pode-

rão saborear um delicioso caldo. O encontro contará com a presença da representante da OABPrev e da

OAB, a consultora da TGL, Renata Rocha. O evento acontecerá no dia 05 de julho, quarta feira, às 18h30

na sede da OAB em Vespasiano. 

junho / julho - 2017   5

ANIVERSARIANTES DE JULHO

Paulo Diniz em Sociedade

Já acertada a programação do Restaurante Dom Otto para

os happy hours que acontecem às sextas feiras, a partir das 20

horas, durante o mês de julho. As apresentações são: DIA 07/07

– SEXTA FEIRA - Carlos Timponi e Deth Viana – Voz, vio-

lão  e teclado; DIA 08/07 - SÁBADO -Arraiá no Dom Otto -

Festa Julina com Welisson Alves - Comidas típicas e decoração

temática no Jardim; DIA 14/07 – SEXTA FEIRA -  João de

Ana -Voz e violão – MPB; DIA 21/07 – SEXTA FEIRA : Mar-

lon -Voz e violão – Diversos estilos; DIA 28/07 – SEXTA

FEIRA: Maurício Urutau - Pop Rock nacional e internacional.

ALEXANDRE GOMES REIS

Dia 1: Rosa Maria Drumond Tomaz, Ednar John Peixoto Marques, Mônica Regina da Cruz; Dia

3: Eliodoro Ferreira Pacheco, Bertulino Neto Cruz Lucena; Dia 4 – Rodrigo Ferreira Lopes; Dia 5: Letícia

Viana Assis Fonseca; Dia 6: Fabrícia de Souza e Silva, Eduardo dos Santos, Saulo Marani Albano, Genivaldo

Silva Madeira Junior; Dia 7: José Paulo Viana; Dia 8: Cínthia Carvalho Morelli, Ceci Alves Moura; Dia 9:

Zeeber Lopes Ferreira, Glenan Conrado Silva Júnior, Liesse Vieira Drumond; Dia 11: Fátima Maria Resende;

Dia 12: Ozires Fernandes Alves, Carolina Castro de Paula Cruz, Maúna Aguiar Rodrigues Mrad; Dia 13: Fer-

nando Ricardo Fonseca Nassif, Juliana Vitória Fonseca, Nizete Fonseca Lima, Daniele Fonseca L. Kayser,

Alda Maria de Assis Lima; Dia 14: Rodrigo do Carmo Faria; Dia 16: Irving Salles Cardoso, Vivian Vercesi

Viana Silva,  Nina Mara Resende Silva, Antônio Alberto Gomes, Leila Regina Sicari, Edelbrando R. Ribeiro

Júnior; Dia 17: Fernando Martins Aguiar, Ari Fraga, Marcos Magela de Morais, Olenca de Oliveira Batista;

Dia 18: Maria José Fonseca Araújo, Fláuber Fonseca Silva, Mateus Fonseca Diniz; Dia 19 – Elane Oliveira;

Dia 20: Elza da Piedade dos Santos, Carmem Elizabete Fonseca Viana, Otto Bauerfeld, Aline Assis Salomão;

Ana  Maria de Lourdes Araújo, Maria de Lourdes Araújo; Dia 21: Reginaldo Conrado Silva; Dia 23: André

Aguiar Bento Rodrigues, Renata Oliveira Machado, Carolina Braga e Silva P. Oliveira; Dia 24: Tâmara Ma-

rani Albano, Simara Mansur Silva, Nayara Rocha Perdigão; Dia 25: Oberdan Reis Diniz; Dia 26: Ana Bea-

triz Abreu de Assis Pereira, Magda Meire de Paula, Cíntia Albano, Miguel João Mussa; Dia 27: Diego Sa-

lomão Blanco; Dia 28: Arlete Esteves Barbosa, Cintia Albano; Dia 29: Renato Barbosa Júnior, Ângelo de

Rezende Bicalho, Suelen Silva Franca; Dia 30: Felipe Galego, Adriana Beatriz Cruz. A todos, os cumpri-

mentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!

Luciana e Felipe 
Luciana Lara e Felipe, como já noticiamos, uniram-se pelo sagrado matri-

monio em 06 de maio na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes. Infelizmente

não conseguimos as fotos anteriormente. Coisas de fotógrafos. Mas, é com sa-

tisfação que agora publicamos algumas mostrando a bela festa realizada.  

Lídia e Guilherme 
Celebrada em 24 de junho, às 20 horas, a união matrimonial dos jovens Lídia e Guilherme.

O ato religioso e a recepção aconteceram no Clube Ipê, na Pampulha, em Belo Horizonte. Lí-

dia é filha de Baltazar Ruas de Oliveira e Edna Lopes de Oliveira. Guilherme é filho de Ed-

son Araújo Nascimento e Edna Aparecida Costa. Após o lindo evento religioso, a recepção em

alto estilo. Aos noivos, o nosso abraço desejando-lhes felicidades. Veja fotos da cerimônia. 
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Culinária

Bolo gelado de paçoca
Ingredientes:

Para a massa:

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de açúcar

¾ xícara (chá) de amendoim

torrado e moído

1 xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de leite

3 ovos 

1 colher (chá) de canela em pó

1 colher (sopa) de fermento 

químico em pó

Para a cobertura:

1 lata de leite condensado cozida

12 paçocas rolha trituradas

Para a calda:

1 caixa de leite condensado

1 xícara (chá) de leite

Modo de preparo:

Para a Massa; unte e enfarinhe uma forma

retangular de 23 cm x 33 cm. Pré-aqueça o

forno em temperatura média. Na batedeira,

bata os ovos e o açúcar. Acrescente o óleo, o

leite, o amendoim, a canela, a farinha e o fer-

mento. Despeje a massa na forma e leve ao

forno por aproximadamente 35 minutos. Re-

tire e deixe esfriar um pouco (amornar). Re-

gue com a calda, cubra com o doce de leite e

polvilhe com paçoca rolha triturada. Cubra a

forma com papel alumínio e leve para gelar

por no mínimo 3 horas. Corte quadradinhos

sirva ou embrulhe em papel alumínio e sirva.

Bolo de milho (lata) molhadinho 
Ingredientes

1 colher (sopa) de fermento

2 latas de milho verde em lata

1 pacote de coco ralado pequeno

1 lata de leite condensado

4 ovos inteiros

4 colheres (sopa) de manteiga

Modo de preparo:

1. Bata todos os ingredientes no liquidificador

2. Coloque em uma forma de pudim untada

e enfarinhada

3. Leve ao forno a 180° C, por cerca de 40

minutos ou até dar ponto de bolo. 

VN  MULHER

A prática melhora as
respostas de todo o corpo 

1) Age como analgésico

O alongamento sai na frente de

práticas consideradas consagradas

no alívio da dor. Uma pesquisa pu-

blicada na revista Archives of Inter-

nal Medicine dividiu pacientes que

sofriam com dores crônicas na re-

gião lombar em três grupos: pessoas

que tiveram aula de alongamento,

de ioga ou que apenas leram livros

sobre como lidar com o problema.

Depois de três meses, os participan-

tes que se esticaram foram os que

mais relatam melhoras sem o uso de

medicamentos. 

2) Aumente a resistência

muscular e a força

Segundo um estudo da Universi-

dade de Louisiana (Estados Unidos),

os alongamentos periódicos aumen-

taram a resistência muscular, o de-

sempenho em saltos e a força nos

profissionais que se submeteram a

treinos regulares. E nem é preciso

exagerar na dose. Aumentar a inten-

sidade os exercícios pode levar, sim,

a microlesões, principalmente  entre

quem já pratica outras atividades fí-

sicas. Se desejar alongar-se depois

do treino, a intensidade deve ser leve

ou moderada.  

3) Aprimora os movimentos

Alongamentos também são fun-

damentais para aumentar a flexibili-

dade. Mas para aperfeiçoar essa ha-

bilidade motora, é necessário ter

disciplina. Os exercícios devem ser

realizados pelo menos duas vezes

por semana. Já o tempo de execução

deve ser superior a 30 segundos em

cada movimento.   

4) Favorece até as

pessoas acamadas

Praticamente todo mundo pode

se alongar. A restrição fica por conta

de quem apresenta problemas em ar-

ticulações, ossos, músculos e coluna,

como no caso da hérnia de disco. A

orientação é que, nesses casos, haja

um aconselhamento especializado

para a execução correta dos movi-

mentos. E até para pacientes acama-

dos, quando bem orientados, a prá-

tica pode ser benéfica.

5) Promove a concentração

Para deixar os alongamentos

mais eficientes, é preciso respirar e

inspirar corretamente.

A respiração aumenta a oxigena-

ção dos músculos, a fluidez do san-

gue e a lubrificação das articulações.

A pessoa fica mais concentrada

para alcançar a amplitude do movi-

mento. Faixas elásticas e barras para

apoio potencializam a atividade. En-

tretanto, nada mais eficiente – e di-

vertido – do que alongar-se acom-

panhado de um amigo. 

Saúde - Benefícios do alongamento

Mensagem - Paz interior
Aconteça o que acontecer na sua

vida, não perca a sua paz interior, ela

é a força que você precisa para man-

ter-se em equilíbrio mesmo durante

as piores tempestades.

Nessa época de pessoas ator-

mentadas por pesadelos, por frus-

trações e sonhos desfeitos, manter a

paz é fundamental para não cair nas

armadilhas da depressão.

A carga de informação que você

recebe durante o seu dia, a pressão

do trabalho, dos estudos e dos rela-

cionamentos, acaba deixando seus

nervos em pedacinhos.

Se você não estiver com o pen-

samento voltado para o seu bem es-

tar, você não consegue manter o

equilíbrio e ai, o seu fígado começa

a sofrer as primeiras consequências,

daí para as doenças do estômago

como a gastrite, a úlcera e outros

nomes não muito recomendáveis, é

um passo.

É preciso que você coloque fil-

tros em sua vida, e ao receber as no-

tícias, sejam elas quais forem, ana-

lisar e rapidamente descartar o que

não for realmente importante para

sua caminhada.

Manter-se em paz é um exercí-

cio diário, porque muitos obstáculos

estarão presentes no seu dia a dia, a

começar pelo seu lar, onde sob o

mesmo teto reúnem-se pessoas que

não compartilham as mesmas ideias

que você.

No trabalho outros problemas

nos aguardam. Manter o emprego

está cada vez mais difícil, devido a

enorme competição imposta pelas

empresas entre os funcionários, tor-

nando o clima às vezes "infernal e

insuportável".

Para complicar tem o seu rela-

cionamento que anda às vezes tão

complicado por coisas tão bobas,

que você fica pensando, será que

vale a pena?

E quando você está a sós, fica

imaginando que não nasceu para

amar e ser amado, que os anjos te

esqueceram e outras besteiras que a

solidão causa.

Tudo isso e mais aqueles amigos

que acreditam que você é poderoso

e usam seu ombro como se fosse

um grande muro das lamentações e

deixam você mais carregado de

energias nada boas.

Cuide-se enquanto é tempo. Para

que sua paz continue, use estas re-

grinhas básicas:

- Use o bom senso ao ler as no-

tícias.

- Pare de ir no embalo dos alar-

mistas de plantão.

- Ao entrar no local de trabalho,

faça uma prece em silêncio e cum-

primente a todos com alegria.

- Respeite-se, se não estiver com

vontade de falar com ninguém, re-

tire-se e pare de fingir que está tudo

bem.

- Peça ajuda. Para ajudar alguém

precisamos estar muito bem. Se

você não estiver bem, esqueça, você

vai prejudicar a você e a quem pediu

ajuda. A paz é uma conquista da-

queles que se amam.

- Ame-se pelo amor de você

mesmo! Ninguém tem o direito de

invadir a sua paz e se o estão fa-

zendo é porque você está permi-

tindo.

- Reveja seus atos. Para manter a

sua paz vale tudo: banhos relaxan-

tes, orações, terapias, e muito amor.

A paz é um exercício diário.

- Sorria mais, relaxe, busque um

cantinho dentro de você para ser fe-

liz. Você é responsável pelo seu bem

estar. Estando feliz, o outro seguirá

o seu exemplo.

- Acredite em você.

Autor desconhecido

Elzinha Viana
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Uma bela festa surpresa foi realizada no dia 1° de junho no Clube do Condomínio Alphaville para comemorar os 70 anos de Carlos Murta. 
Sua esposa Marta Murta e amigos cuidaram de tudo com muito bom gosto. O difícil foi organizar o evento sem que o aniversariante soubesse.

Um ótimo buffet foi contratado. A ornamentação ficou linda. Os amigos e familiares foram cumprimentá-lo. Veja algumas fotos do evento. 

Carlos Murta comemora 70 anos

FOTOS:  JUCA SOUSA
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Rotary Club comemora 33 anos e
empossa Elane Oliveira na presidência
B

onita Sessão Solene foi promovida pelo Rotary

Club de Vespasiano no dia 26 de junho quando

foram comemorados os 33 anos de fundação e

dado posse à Companheira Elane Fonseca de Oliveira na

presidência do clube para o ano rotário 2017/2018.

O presidente Genivaldo Silva Madeira Junior abriu a

reunião com a saudação ao Pavilhão hasteado e a Oração

de Paz. Dando prosseguimento o companheiro Marcos

Rogério fez um pronunciamento contando a história do

Rotary desde a sua fundação em 1984 até os dias de hoje.

Falou ainda que “ durante todos esses anos criamos

e participamos de diversas ações dentro do município e

na região. Realizamos o Baile da Amizade, em conjunto

com o Lions e a Loja Maçônica Acácia Vespasianense;

o tradicional Festival de Papagaios, que orienta as crian-

ças sobre o perigo do uso do cerol; participações cons-

tantes nas campanhas contra a poliomielite; a partici-

pação em projetos de combate à pedofilia; o banco de

Cadeiras de Rodas, que tanto contribui com a comuni-

dade vespasianense; diversas palestras sobre temas de

relevância pública; ações ambientais e plantio de mudas

de árvores; cumprimentos de metas orientadas pelo Dis-

trito 4520; participação efetiva nos eventos culturais do

município e ano passado o lançamento do mais novo

evento do clube: a Costela Fogo no Chão”.

Homenagens
Prosseguindo o Conselho Diretor prestou homena-

gens aos sócios fundadores ainda participantes do clube:

Belchior Vieira, Célio Pena, João Batista Peirotti Gui-

marães, Paulo Diniz Cruz e Paulo Nascimento Araújo.

Foram homenageados também os sócios que participa-

ram de 100% das reuniões no ano rotário 2016/2017:

Aurelio Henrique Salles, Célio Pena e Tâmara Marani

Albano. O presidente Genivaldo também homenageou

a Casa da Amizade na pessoa de sua presidente e esposa

Kátia Fróes Madeira. O Rotary Club também prestou

homenagem à companheira Elane que acabava de as-

sumir o cargo de presidente.

Participaram da mesa principal: o presidente Geni-

valdo Madeira Júnior e sua esposa Kátia, presidente da

Casa da Amizade; a presidente entrante Elane Fonseca

de Oliveira e Glauco de Freitas Andrade; Carlos Murta

– secretário de Estado das Cidades; Ilce Rocha Perdigão

– prefeita de Vespasiano; Cp. Aurelio Sales - governa-

dor assistente representando o governador do Distrito

4520, Cp. Onésimo Moreira Ramos; o Cp. Fernando Ra-

mos Elizeu – presidente da RCBH – Jaraguá; o sr. Ro-

drigo Barbosa da Silva – presidente  da

CDL/Vespasiano. Também presentes à cerimônia: Cp.

Marcelo de Paula Pereira – RC Pedro Leopoldo Ca-

choeira, Mauro Magno Viana – vice presidente do Lions

Clube de Vespasiano, Sargento Júnior – representante do

Corpo de Bombeiros Militar. 

Cp. Paulo Nascimento recebe
o título Paul Harris

Durante concorrida solenidade realizada na sede do

Rotary Club de Vespasiano, a diretoria da entidade en-

tregou o título de Companheiro Paul Harris ao compa-

nheiro Paulo Nascimento Araújo.

A leitura do currículo do homenageado foi feita pelo

Companheiro José da Paixão. O Companheiro Paulo

Nascimento é natural de Belo Horizonte e há quase 30

anos trabalha no segmento de madeiras. Casou-se com

Cleuza Maria de Carvalho Araújo com quem tem três fi-

lhos: Leonardo, Daniel e Tatiane. Tem dois netos: Leo-

nardo Filho e Bruna.

O Cp. Paulo Nascimento é sócio fundador do Rotary

Club de Vespasiano e há trinta e três anos participa de to-

das as ações do Rotary.

Mariani é sócio honorário
O RC de Vespasiano teve a satisfação de homenagear

com o título de Sócio Honorário um companheiro que

tem se mostrado próximo, mesmo morando em outra ci-

dade, dinâmico mesmo estando em outro distrito e clube

e principalmente amigo, pois para esse título não existe

distância.

Após ser votado em reunião ordinária e aprovado por

todos, foi realizado o pedido oficial em Rotary Interna-

tional, no dia 1° de março de 2017 para a admissão do

Cp. Rodrigo Mariani e entrega do título.

O Cp. Rodrigo Sérgio Mariani, 44 anos, é empresá-

rio, produtor de eventos. Casado desde abril de 1994 com

Maridalva Mariani. Dessa união, eles tiveram um casal

de filhos. Bernardo Mariani, hoje com 21 anos, e Bárbara

com 10 anos. É residente em Lagoa Santa. Foi fundador

do Rotaract Club de Lagoa Santa, clube este afilhado do

então Rotaract Club de Vespasiano.

Posteriormente, pertenceu ao Rotary Club de Padre

Eustáquio, do qual se desligou. Hoje é sócio fundador do

Rotary Club de Jaraguá, na função atual de Protocolo.

O Cp. Rodrigo Mariani aprendeu as técnicas de

grande churrasqueiro, utiliza esses conhecimentos na

organização do famoso “Costela Fogo no Chão” do Ro-

tary Club de Jaraguá.

No ano de 2016, altruisticamente, emprestou o seu

talento em realizar a Costela no Fogo de Chão e ajudou

a organizar o evento para o Rotary Club de Vespasiano,

sempre com muita dedicação e boa vontade.

De uma grande ação rotária também surgiu um

grande laço de amizade e companheirismo com

nosso clube.

Presidente Genivaldo Madeira passa o 
distintivo de presidente para Elane Oliveira

A mesa principal composta por 
rotarianos e convidados

Presidente Genivaldo e sua esposa Kátia Fróes
Madeira – presidente da Casa da Amizade

Cp Célio Pena, Kátia Fróes, Cp Aurelio Salles 
e Cp Tâmara Marani Albano

Secretário de Estado das Cidades e 
ex-prefeito de Vespasiano, Carlos Murta. 
Foram 20 anos de apoio ao Rotary Club

Cp Rodrigo Mariani, do RCBH Jaraguá, 
é sócio honorário do RC Vespasiano

Cp Paulo Nascimento recebe 
o titulo Cp Paul Harris

Prefeita Ilce Rocha Perdigão – promessa 
de apoio ao Rotary para que ele possa 

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

*Oferta válida exclusivamente

para os candidatos que se

matr icularem no segundo

semestre de 2017 (2017.2) para

os cursos de Licenciatura em

Sociologia, Curso Superior de

Tecnologia em Marketing Digital

e Curso Superior de Tecnologia

em Gestão  da  Produção

Indust r ia l  o fe r tados  na

modalidade de educação a

distância, no período e unidade

em que  o  cand idato  se

inscreveu .  O  va lo r  de

mensalidade de  R$ 159,00 é

válido apenas nos dois primeiros

semest res  dos  cursos

anter io rmente  descr i tos

(ressalvado a possibilidade de

aumentos anuais conforme Lei

9870.99). 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 oferta

no momento da contratação. Os

cursos  es tão  su je i tos  à

disponibilidade de vagas e

formação de turmas, conforme

descrito no edital do processo

seletivo. Esta ofer ta não é

cumula t i va  com out ras

promoções ou campanhas

vinculadas pela UNOPAR. Estas

condições podem ser alteradas

sem aviso prévio. Os cursos da

moda l idade  educação  a

distância (EAD) são oferecidos

pela UNOPAR.

Neste mês de junho de 2017, o

Lions Clube de Vespasiano, com-

pleta 40 anos de trabalho a serviço

da comunidade vespasianense e do

entorno.

O Lions é uma instituição,

composta por homens e mulheres

de boa vontade que se dispõe a

doar um pouco do seu tempo a fa-

vor daquele (a) que necessitar de

alguma atenção especial. O Lions

Clube de Vespasiano é filiado a

uma Instituição Internacional, de-

nominada Lions Internacional,

fundada em 1917, cujo lema é

“Servir Desinteressadamente”.

O fundador do Lions Interna-

cional foi um próspero corretor de

seguros de nome Melvin Jones

que, numa reunião de negócios,

discutiu com outros empresários

como poderiam ajudar às comuni-

dades, naquele período em que a

humanidade sofria os impactos e

horrores da 1ª Guerra Mundial.

Reuniram-se em Chicago nos

Estados Unidos e fundaram o 1º

Clube de Lions daquela época, até

os dias atuais o Lions se tornou o

maior clube de serviços voluntá-

rios do mundo. Os membros do

Lions são chamados, no mundo in-

teiro, de Companheiros Leões,

porque em inglês Lion, significa

Leão. A palavra Lions é o conjunto

das letras:

L – de Liberdade

I – de Igualdade

O – de Ordem

N – de Nacionalismo

S – de Serviço

Em Vespasiano, está uma cé-

lula do Lions Internacional, que

foi fundada em junho de 2017.

Muitos dos sócios fundadores fe-

lizmente ainda persistem atuando

no Clube, podendo citar dentre eles

o CL Carlos Moura Murta, CL Se-

bastião Rodrigues Bastos, CL Ar-

mando Beghini, CL Valdir Soares,

que são considerados os “decanos”

do Clube.

Muitos presidentes e ex-presi-

dentes deram a sua colaboração

para o fortalecimento e cresci-

mento do Clube. Todos serão per-

manentemente lembrados, mesmo

não mais estando em nosso meio;

merecem ser lembrados: CL Aé-

cio Rodrigues, CL Marconi Issa,

CL João Pereira da Silva, CL Nízio

Salomão, CL Petrônio Salomão,

CL Aloisio Patrício Ananias, CL

Alencar Campos, CL Johnson Ba-

tista Nassif, CL Gentil Rocha, CaL

Bárbara Salomão, CaL Maria da

Glória Soares, CaL Mirtes Salo-

mão, CaL Maria da Consolação

Viana e muitos outros. Todos de

saudosa memória, deixaram suas

marcas e seus exemplos!...

Os associados que compõem

hoje o quadro de companheiros

leões, sentem-se orgulhosos e hon-

rados por continuarem a seguir o

lema dos antecessores: “Nós Ser-

vimos”. “Onde há uma necessi-

dade ali deve estar um leão.”

As campanhas dos Clubes de

Lions são voltadas para o combate

à cegueira, atendimentos a catás-

trofes, programas educacionais,

ajuda a creches, hospitais, asilos e

outros. Em Vespasiano, o foco de

atuação tem sido o empréstimo de

cadeiras de rodas, camas hospita-

lares, andadores, etc. Frequente-

mente tem doado cestas básicas,

fraldas geriátricas, medicamentos,

brinquedos, livros, enxovais para

recém-nascidos e outros.

Para comemorar os 100 anos

de Lions Internacional e os 40 anos

de Lions Clube de Vespasiano fo-

ram programadas várias atividades:

- A Seresta das Mães, Missa em

Ação de Graças, a instalação de

placas comemorativas, a revitali-

zação do obelisco, a pintura ex-

terna da sede, entrevista na Rádio

Local, Moção de Congratulações

pela Câmara Municipal (CaL

Marta Mansur), colocação de fai-

xas, a festa junina. A implemen-

tação do Clube de Mães, cursos

gratuitos, etc. A festiva de ho me -

nagens aos fundadores, ex-presi-

dentes, parceiros e amigos do

Lions, além das reuniões regula-

mentares com palestras, doações

constantes e posse de novos com-

panheiros!

Parabenizamos a todos os es-

forçados e batalhadores compa-

nheiros leões, com especial cari-

nho à presidente CaL Edite Buéri

Nassif, já eleita como 2ª vice go-

vernadora distrital e que, se Deus

quiser, estará em junho de 2019,

representando o clube, o distrito e

o município de Vespasiano, sendo

empossada em Milão, na Itália,

como Governadora do Distrito

LC4, que engloba 64 municípios,

totalizando em média 82 clubes de

Lions.

Câmara homenageia
Lions Clube

A Câmara Municipal de Ves-

pasiano homenageou o Lions In-

ternacional em comemoração aos

100 anos de serviços prestados à

comunidade e o Lions Clube de

Vespasiano, pelos 40 anos de ser-

viços prestados à Vespasiano. Duas

moções honrosas foram entregues

em atendimento a solicitação da

vereadora Marta Mansur.

LIONS CLUBE VESPASIANO

40 anos de bons serviços voluntários
prestados à comunidade vespasianense

A festa junina também fez parte das comemorações dos 40 anos do Lions 

No mês do Meio Am-

biente, alunos da rede muni-

cipal vão ao teatro para as-

sistir ao espetáculo “Manga

Mangueira Meu Pé de Brin-

cadeira”, do Galpão Cine

Horto. 

A Empresa de Cimentos

Liz, em parceria com a Secre-

taria de Educação de Vespa-

siano, promoveu este evento

para mais de 600 alunos, pro-

fessores e supervisores das di-

versas escolas municipais. O

projeto é patrocinado pela

Empresa, por meio da Lei Es-

tadual de Incentivo à Cultura. 

O espetáculo retrata algu-

mas situações que impactam o

meio ambiente, como a gera-

ção de resíduos e seu descarte

indevido. Os personagens dis-

cutem a conscientização am-

biental e mostram aos alunos

que todos são responsáveis e

devem colaborar para a so-

brevivência da natureza.

Foram apresentados dois

espetáculos no dia 28/6, no

Teatro Cine Capucho.

Cimentos Liz e a Secretaria de
Educação levam alunos ao teatro!

N
o dia 21 de junho, aconteceu no Palácio

das Artes, em Vespasiano, o evento E-

COMMERCE: NEGÓCIOS GLOBAIS,

SOLUÇÕES LOCAIS, promovido pela Agência

de Correios de nosso município em parceria com

o Supermercado Cidade em Casa, InetVip e Lider

Informática.

No evento foram apresentadas informações

sobre Marketing Digital, Mídias Sociais, E-Com-

merce e Market Place. Palestrantes renomados

participaram do evento: Carlos Nogueira, Gerente

Regional de Vendas; Cláudio Gonçalves, Con-

sultor Especialista em E-Commerce e Weber

Abras, Coaching e Consultor Comercial.

Mais uma vez, a Agência de Correios de Ves-

pasiano, sem custo aos participantes, buscou ino-

var trazendo mais possibilidades para empresários

de nosso município, valorizando a economia local.

A gerente da agência, Bruna Ribeiro Nogueira,

agradece a todos os que estiveram presentes e se

coloca à disposição para atendimento a empresá-

rios que se interessem nas soluções disponibili-

zadas pelos Correios nos telefones 3621.3445 ou

92000.5042 (Correios Celular e Whatsapp).

Correios promove palestra 
sobre e-commerce

Marcos Pereira Fonseca 
e Bruna Ribeiro Nogueira - gerente 

dos Correios em Vespasiano 
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O Grupo DATAFILME,

com o objetivo do envol-

vimento e a responsabili-

dade social dos nossos co-

laboradores, realizou

durante a SIPAT “Semana

Interna de Prevenção de

Acidentes” uma grandiosa

campanha de arrecadações

de alimentos, vestuários e

calçados, onde beneficiou

com muita satisfação algu-

mas instituições que com

muito carinho e dedicação

acolhem nossas crianças e

idosos, como: O “Abrigo

para crianças e adolescen-

tes de Vespasiano, Lar dos

Idosos Nossa Senhora Au-

xiliadora e também para a

campanha Doadores de

Amor em parceria com a

FIEMG dentre outras em-

presas do município de

Vespasiano.”

O GRUPO AGRA -

DECE A TODOS OS

SEUS COLA BORA DO -

RES PELA DEDI CAÇÃO

À CAMPANHA, que foi fi-

nalizada com chave de ouro

comemorando com um

grande ARRAIÁ.

Grupo DATAFILME promove 
campanha de solidariedade

Meu companheiro (a) faleceu. E agora? 
Sou homossexual e meu companheiro (a)

veio a óbito? Tenho direitos?

O artigo de hoje visa responder esses ques-

tionamentos. Vem comigo.

Inicialmente, importante ressaltar o con-

ceito de união estável. A união estável, inclu-

sive homoafetiva, pode ser entendida como a

convivência pública, contínua e duradoura, es-

tabelecida com o objetivo de constituição de fa-

mília. Frisa-se que a lei não fixa um prazo mí-

nimo de relacionamento para configurar a união

estável, tampouco exige que os companheiros

residam no mesmo teto. 

Nos termos da legislação vigente a sucessão

na união estável é regida pelo disposto no art.

1790, do Código Civil, que estabelece condi-

ções menos favoráveis ao companheiro e a

companheira. De acordo com este preceito le-

gal, o (a) companheiro(a) participava da su-

cessão do outro, no que diz respeito aos bens

adquiridos onerosamente na vigência da união

estável, segundo concorresse – ou não – com os

filhos comuns do casal ou descendentes apenas

do de cujus. Caso a partilha fosse feita com fi-

lhos comuns, teria direito a uma quota equiva-

lente à que por lei fosse atribuída ao filho. No

entanto, caso disputasse com descendentes só

do autor da herança, caberia apenas metade do

que é atribuído a cada um daqueles. E, se con-

corresse com outros parentes sucessíveis, lhe

competiria apenas um terço da herança.

O Supremo Tribunal Federal, em decisão

proferida nos Recursos Extraordinários 646721

e 878694, ambos em regime de repercussão

geral, declarou inconstitucional o diploma legal

supracitado, determinando a equiparação entre

cônjuges e companheiros também para fins su-

cessórios, inclusive, em uniões homoafetivas. 

Segundo entendimento do STF, não sub-

sistem razões que justifiquem o tratamento di-

ferenciado entre o cônjuge e o companheiro,

conforme estabelecido no Código Civil. Desta

forma, os companheiros passam a deter os

mesmos direitos sucessórios do cônjuge, apli-

cando-se, portanto, as regras dos artigos 1.829

e seguintes do CC/02, concorrendo com des -

cendentes, ascenden-

tes e, não havendo as-

cendentes ou descen-

dentes, terá direito à

totalidade da herança,

não mais concor-

rendo com colaterais.

Em outras pala-

vras, a partir de agora,

quem vive em união

estável, inclusive de-

corrente de relação

homoafetiva, vai participar da sucessão do ou-

tro com base nas mesmas regras aplicáveis aos

cônjuges. Essa decisão certamente rompe um

paradigma importante e representa um avanço

da sociedade brasileira, pois reflete diretamente

em questões patrimoniais, outrora sequer pen-

sadas, adequando-as a realidade social.

A nova ordem sucessória, portanto, se re-

vela justa, na medida em que afasta um trata-

mento diferenciado e prejudicial que era apli-

cado aos (as) companheiros (as). 

Importante destacar ainda que, para me-

lhor atender os interesses das partes, é funda-

mental que os (as) companheiros (as) regulari-

zem sua situação, o que pode ser feito através

de diversos meios: (i) elaboração de contrato de

convivência ou testamento, preferencialmente

em Cartório; (ii) realização de doações em vida,

com previsão de cláusulas de administração, re-

serva de usufruto, incomunicabilidade, impe-

nhorabilidade e afins.

Diante disso, concluímos que o novo en-

tendimento firmado pelo Superior Tribunal Fe-

deral é, sem sombra de dúvidas, importantís-

simo, na medida em que permite um maior

planejamento por parte dos (as) companheiros

(as), visando atender os interesses do núcleo fa-

miliar, dentro dos limites legais.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada 

Coluna Jurídica

União estável: direitos sucessórios
e a recente decisão do STF

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.

Aconteceu na Escola José

Araújo a culminância da I

Etapa do Projeto “Crerser –

Uma Escola Mais do que Es-

pecial” que fez nascer em toda

a Equipe de professores, ou-

tros projetos por áreas afins,

que se entrelaçaram na intera-

ção de talentos, habilidades e

competências de cada um. To-

dos atrelados a uma vontade

sensível de mudar, de transfor-

mar, de plantar e escrever uma

nova história como educado-

res, conscientes de suas mis-

sões e propósitos diante de pes-

soas (alunos), mais do que

especiais.

O projeto é sustentado pe-

los principais pilares: o pensar,

o sentir e o fazer, desenvolvido

através da beleza da arte (artes

plásticas, musicalidade, movi-

mento, oficinas), tendo como

meta dar mais significado e

sentido à vida dos alunos.

“Como usar o próprio

corpo como registro das expe-

riências e aprendizado? Como

usar a própria voz para dar

forma ao que penso, sinto e as-

sim saber mais sobre “quem

Eu sou? ”

“Como sensibilizar para

expressar e criar manifestações

artísticas através do fazer? Do

ofício? Da Vivência? ”

PROJETO PEDAGÓGICO “CRERSER”
Escola Municipal de Ensino Especial José Araújo

“Uma Escola mais do que Especial”

Nesta I Etapa a inspiração

veio através das flores/obras de

Van Gogh; os alunos puderam

descobrir um novo mundo. Usa-

ram o imaginário, o encanta-

mento para explorar além do que

conheciam. Navegaram em ma-

rés diferentes e se descobriram

ainda mais como seres humanos.

Parabéns a toda equipe de

educadores pelo trabalho de-

senvolvido. Iniciativas assim,

extremamente corajosas e sig-

nificativas que trazem satisfa-

ção e qualidade de vida para

os alunos, merecem aplausos!!!

Enchem o coração de alegria e

boas energias!!!

mos cometido erros. Isso nos in-

centiva, acende uma chama dentro

de nós. Passamos a crer no nosso

potencial e na nossa capacidade de

mudança. Para mim, é isso que

falta na humanidade: acreditar e

ajudar o outro, independentemente

das diferenças”.

Servidores da Subsecretaria de

Humanização do Atendimento

também participaram  do evento. A

Subsecretária da pasta, a defensora

pública Emília Castilho, destacou

a importância do projeto para o

Sistema e como o retorno dessas

ações é muito positivo. “Ressocia-

lização pela arte é uma forma de

resgate da essência perdida por es-

sas pessoas privadas de liberdade.

Nosso objetivo é que eles saiam

pessoas melhores do que entra-

ram”, afirmou Emília. Segundo o

Diretor de Atendimento da Uni-

dade, Fernando Gonçalves, esse e

outros projetos têm um grande po-

der de transformação. “É preciso

apenas uma sementinha ser plan-

tada para que consigamos mudar a

vida deles”.

Pela primeira vez a revista “A

Estrela” foi realizada em uma uni-

dade do Sistema Prisional Comum.

De acordo com Natália Martino,

por esse motivo, pela primeira vez

também o trabalho foi feito quase

100% dentro de uma única sala, e

a criatividade precisou ser ainda

maior. "Os alunos chegavam e

saiam algemados da sala onde

aconteceram as aulas e grande

parte da produção da revista. Lá

dentro, trancados comigo e o Leo,

eles tinham um suspiro da rotina

repressiva regada a ideias e desa-

bafos. 

A população carcerária está

longe de ser essa massa uniforme

formada por membros de perigo-

sas e temidas facções criminosas

como muitos imaginam. É, no lu-

gar disso, um quebra cabeça for-

mado por inúmeros grupos que se

diferenciam não apenas pelos cri-

mes pelos quais são acusados, mas

também por características pes-

soais. Mostrar essas muitas reali-

dades é um dos objetivos da re-

vista A Estrela e, por isso, foi tão

importante realizar uma edição na

ala LGBT, que abriga aqueles que

talvez estejam entre os mais dis-

criminados”. 

A revista “A Estrela” é um ca-

nal de expressão de pessoas priva-

das de liberdade, com funções in-

formativas e artísticas. A

publicação integra o Projeto VOZ,

que reúne uma série de iniciativas

voltadas à discussão de assuntos

relacionados ao sistema carcerá-

rio. Para mais informações, acesse

www. projetovoz.com

N
a última terça, 27 de ju-

nho, véspera do Dia do Or-

gulho LGBT, doze pessoas

que cumprem pena na ala dedi-

cada a lésbicas, gays, bissexuais,

travestis e transgêneros, do Pre-

sídio de Vespasiano, participa-

ram do lançamento d'a Estrela,

revista cujas fotos e textos foram

totalmente pro du zidos pelos cus-

todiados. O trabalho é fruto de ofi-

cina de jornalismo e fotografia

conduzida por Natália Martino e

Leo Drumond na unidade prisio-

nal. Durante a atividade, que ocor-

reu ao longo de uma semana, os

participantes tiveram aulas teóri-

cas, práticas monitoradas, discus-

são de pautas e tempo para produ-

ção de conteúdo dentro da unidade

prisional.

“A Estrela” apresenta textos

carregados de emoção e fotos que

retratam histórias de sobrevivência

e luta dessas pessoas privadas de

liberdade. Na imagem de capa,

Andressa Olga Jully transmite

força e feminilidade trazendo em

destaque as cores da bandeira

LGBT. Ela foi Anderson por 50

anos, mas desde criança sabia que

sua alma era feminina. Há cinco,

assumiu e começou uma transfor-

mação. O nome atual é uma ho-

menagem à mãe, que sempre re-

presentou para ela a bondade e a

esperança. “Até tatuei o nome

dela. Quando me vejo no espelho,

eu a vejo. Nós temos o mesmo

rosto. Estou muito honrada em po-

der participar dessa revista, assu-

mindo minha verdadeira identi-

dade. A vida da gente é

imprevisível. Eu jamais imaginei

que, num momento difícil como

esse, eu poderia ter essa chance”.

Para Luiz Gustavo dos San-

tos, também participante da Es-

trela, a melhor parte foi a con-

fiança recebida de todos os

envolvidos. “É muito bom saber

que existem pessoas que acreditam

na gente, mesmo que nós tenha-

Revista “A Estrela” é lançada na
ala LGBT do Presídio de Vespasiano
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A reciclagem do lixo
Paulo R. Ferreira*

Normalmente o lixo gerado nas residên-

cias, comércios ou indústrias são misturados

em um mesmo local, são retirados pelos ser-

viços de coleta de lixo e destinados aos ater-

ros sanitários ou para a incineração. É desta

forma que lidamos com o lixo, contudo não

é a forma mais adequada, pois ao tratar o lixo

desta forma estamos lançando na natureza

produtos que levarão anos para se decompor,

enquanto que novas matérias-primas deverão

ser usadas para criar novos produtos que

usaremos.

Na década de 1980 foi constatado que al-

gumas matérias-primas não renováveis es-

tavam se esgotando ou se esgotariam, entre

elas estavam o petróleo. Foi a partir daí que

a ideia da reciclagem começou a ser consi-

derada. No Brasil a reciclagem encontrou

um forte aliado: a economia. Muitas pes-

soas trabalham com a reciclagem não porque

esteja assim tão preocupado com o meio am-

biente, mas porque dá lucro fazer recicla-

gem. Seja lá qual for a motivação, o fato é

que hoje reciclamos muito, porém este muito

ainda significa um percentual pequeno

diante de tudo que pode ser reciclado no

Brasil.

Falando de forma um pouco mais téc-

nica, Coleta Seletiva é o termo utilizado para

o recolhimento dos materiais que podem ser

reciclados, previamente separados na fonte

geradora. Dentre estes materiais recicláveis

podemos citar os diversos tipos de papéis,

plásticos, metais e vidros. A separação na

fonte evita a contaminação dos materiais

reaproveitáveis, aumentando o valor agre-

gado destes e diminuindo os custos da reci-

clagem.

Para iniciar um processo de coleta sele-

tiva é preciso avaliar, quantitativamente e

qualitativamente, o perfil dos resíduos sóli-

dos gerados em determinado município ou

localidade a fim de estruturar melhor o pro-

cesso de coleta.

A separação do lixo é feita da seguinte

maneira, devem ser colocados nos cestos de

lixos com identificação para lixos de papéis,

plásticos, metais e/ou alumínio, vidros, or-

gânicos, etc. Cada um deverá possuir uma

cor de identificação que facilita a coleta. 

As cores correspondentes são:
COR TIPO DE LIXO
Azul Papel/ papelão
Amarelo Metal
Verde Vidro
Vermelho Plástico
Marrom Orgânico
Laranja Resíduos Perigosos
Preto Madeira
Roxo Resíduos radioativos
Branco Resíduos ambulatoriais 

e de serviço de saúde

Para fazer a coleta seletiva de lixo é pre-

ciso que os serviços de coleta de lixo consi-

gam recolher e destinar o lixo como classi-

ficado. De nada adianta uma pessoa fazer a

classificação do lixo em casa e este ser mis-

turado no caminhão que recolhe o lixo. Por-

tanto, este não é um processo individual e

sim coletivo. Algumas cidades do Brasil já

fornecem o serviço de coleta seletiva

(mesmo que parcialmente) nas residências, e

dentre elas podemos citar: Belo Horizonte,

Curitiba, Itabira, Londrina, Santo André,

Santos, Diadema e Goiânia. Os municípios

vêm aderindo cada vez mais à coleta sele-

tiva. Vamos fazer aqui também? O meio am-

biente agradece.

*Gerente Garantia da
Qualidade/Gestão Integrada

Drogas no ambiente de trabalho

N
inguém mais pode ignorar o problema do

uso de drogas em todos os níveis. As gran-

des empresas, por exemplo, tem concluído

que as pessoas envolvidas em acidentes em fábri-

cas são, em sua maioria, usuários de álcool e ou-

tras drogas, na proporção de um para quatro. Por

outro lado, descobriram que entre aqueles que fal-

tam ao trabalho durante a semana, a incidência dos

dependentes químicos é dois em cinco. Os pro-

blemas não param por aí. 

Os dados acima foram encontrados no Jornal

Solidariedade, cuja matéria foi escrita pelo Pro-

fessor Elias Murad, Fundador do Abraço-Asso-

ciação Brasileira Comunitária para a Prevenção e

Abuso de Drogas. Não se pode precisar a data da

publicação, mas a julgar pelo falecimento do ci-

tado Professor em 2013, certamente que o tema

drogas em ambiente de trabalho é uma preocupa-

ção que vem de anos. 

“O uso de drogas lícitas e ilícitas traz riscos à

vida das pessoas e, anualmente, provoca perdas de

milhões de dólares na economia de diversos paí-

ses. Os acidentes de trabalho tornam-se mais pro-

váveis, a produtividade do trabalhador diminui e

o desempenho do funcionário tende a se tornar

inconstante. Tudo isso põe em risco a vida do

profissional – e o emprego dele. As faltas, atrasos,

acidentes e indenizações prejudicam a sustentabi-

lidade das empresas e aumentam os gastos com

saúde e previdência. O caminho é a prevenção. O

uso de drogas no ambiente de trabalho é um as-

sunto que deve ser abordado na empresa, com es-

tratégias adequadas ao ambiente, com diálogo

franco voltado para a qualidade de vida. A empresa

deve incentivar campanhas e programas, como

parte de sua responsabilidade social, para integrar

seus empregados e alertar sobre riscos – e prejuí-

zos – causados pelo consumo de drogas”. 

De acordo com a Previdência Social, só em

2011 foram “concedidos mais de 124 mil benefí-

cios por afastamento em decorrência do uso de

drogas ilegais, acumulando despesas na ordem de

R$ 107,5 milhões. Crack, cocaína, anfetaminas e

maconha afastam oito vezes mais funcionários do

que o álcool e o cigarro”.

Recentes estatísticas da Organização Mundial

do Trabalho (OIT) apontam o Brasil entre os cinco

primeiros do mundo em número de acidentes no

trabalho. São em média 500 mil por ano e quatro

mil deles resultam em morte. 

A prática de políticas de prevenção não deve

ser adotada apenas em grandes empresas, e nem

está atrelada ao volume de recursos financeiros

disponíveis. Ela depende do entendimento e per-

cepção, por parte dos dirigentes e dos trabalhado-

res, de que o consumo de drogas afeta a produti-

vidade, a segurança e as relações interpessoais no

ambiente de trabalho. “A partir daí, a organização

pode e deve definir de forma pragmática, o que é

aceitável ou não, especialmente com o consumo

de álcool (uma droga lícita) e também mergulhar

de forma profunda, num debate aberto e sem `pu-

nição´ quanto ao uso das drogas ilícitas por seus

colaboradores, oferecendo ações de prevenção e

suporte àqueles que já apresentam compro -

metimento”.

Enfim, políticas de prevenção, como preconiza

o Ministério da Saúde é o caminho mais viável

para atender empresas e principalmente, àqueles

que passam por este drama que também afeta o

convívio familiar. 

Enfatizamos, também, que um programa de

prevenção ao uso de drogas no ambiente de tra-

balho deve, com o tempo, estar inserido em uma

política mais ampla de saúde, tendo como alvo a

qualidade de vida do trabalhador e da organização,

bem como estar referenciado a uma política de

saúde pública ou governamental. 

Em suma, lidar com políticas de prevenção,

SEMPRE deverão compor o “cardápio” das em-

presas, mas hoje faz-se necessário e de forma ur-

gente, atender os que já estão imersos neste drama

individual ou familiar.

* Mestra em Administração, Pós Graduada
em Marketing Político, Graduada em 
Jornalismo, Professora Universitária, 

Escritora, Poeta.

Vanessa Arruda *

Foi realizada nos dias 02,

03 e 04 de junho últimos a 13ª.

Exposição Nacional de Orquí-

deas na Praça de Esportes de

Vespasiano. O evento contou

com a participação de 21 cida-

des de São Paulo, Rio de Ja-

neiro, Espirito Santo e Minas

Gerais. Foram expostas 752

plantas entre estas 227 perten-

centes aos associados da Asso-

ciação Orquidófila de Vespa-

siano.

A ASSOV foi contemplada

com 07 premiações, e dentre

elas e a mais importante foi à

premiação em 3º lugar da

planta BLC Pastoral Alba,

planta esta remanescente da co-

leção do saudoso Pedro Gabriel

Schamber, cujo prêmio foi en-

tregue a sra. Ondina Maria

Schamber, filha do Gabriel.

No decorrer da exposição,

foi oferecido aos orquidófilos e

ao público em geral 2 cursos

sobre cultivo: técnicas e insu-

mos ministrado pelo pales-

trante e orquidófilo  Luis Carlos

Valentini. Ele ainda auto grafou

na exposição o livro sobre or-

quídeas de sua autoria.

Mas o acontecimento mais

gratificante da exposição foi o

curso ministrado pelo Valentini

e os associados da ASSOV aos

alunos com Necessidades Es-

peciais da Escola Municipal

José Araújo. O evento envol-

veu a todos os presentes na ex-

posição, público, vendedores e

associados da Assov, 

Foram 27 alunos acompa-

nhados pela diretora Tuluse

Fonseca, a pedagoga Stéf-

hane Viana, e demais profes-

sores e funcionários da escola.

To dos receberam um vaso,

substrato e a muda de orquídea

a ser plantada. Ao final rece-

beram ainda uma bela orquí-

dea para levar para casa, bem

como um pequeno lanche ser-

vido a todos.

ASSOV promove 13ª Exposição Nacional de Orquídeas
Alunos da 
Escola Especial
José Araújo 
visitaram 
a exposição de
orquídeas

A CDL/ ACE – Câmara de Di-

rigentes Lojistas de Vespasiano e

São José da Lapa e Associação Co-

mercial de Vespasiano realizou no

último dia 22, quinta feira, no Pa-

lácio das Artes Nair Fonseca Lis-

boa, a palestra: O Segredo das

Vendas com George Rubadel, em

parceria com a Federaminas. Con-

tamos com mais de duzentos par-

ticipantes e todos saíram maravi-

lhados. 

Veja o depoimento do empre-

sário Vinícius, da empresa Vitalle

Farmácia de Manipulação “Quero

parabenizar a CDL e a todos que

estiveram à frente da palestra de

ontem, e falar que foi simples-

mente maravilhosa e esperamos

mais palestras boas e motivadoras

igual à de ontem. O comércio de

Vespasiano merece!!! Obrigada

Rodrigo e demais líderes da

CDL!!!”. 

Após a palestra aconteceu o

desfile do concurso Miss Comer-

ciária Vespasiano 2017, evento

que tem como objetivo valorizar

as colaboradoras e as empresas as-

sociadas à CDL. O desfile é reali-

zado com a intenção de reconhe-

cer as profissionais que se

dedicam ao comércio, em seus vá-

rios segmentos.

A vencedora do concurso foi a

jovem Joyce Duarte representando

a empresa Laboratório São Lucas;

o segundo lugar ficou com Cláudia

Rodrigues representando a em-

presa Banco Santander e o terceiro

lugar com Samara Campos repre-

sentando a empresa Inet Vip. 

A ganhadora do concurso,

Joyce Duarte irá representar Ves-

pasiano no Concurso Miss Comer-

ciária de Minas Gerais 2017, o

qual será realizado em  setembro

no Hotel Tauá, na cidade de Caeté/

MG.

Também marcaram presenças

as ex - misses: Isabela Marques -

Miss Comerciária Vespasiano

2014; Bárbara Martins - Miss Co-

merciária Vespasiano e Miss Co-

merciária Estadual 2015 e Isis

Paula - Miss Comerciária Vespa-

siano 2016.

A diretoria da CDL agradece

as empresas e a participação de

suas representantes, que foram es-

senciais para a realização e sucesso

do evento. Agradecemos também

aos nossos parceiros: Design Fas-

hion Moda, Hotel Dom Otto, Ins-

tituto de Beleza Lucinéia Marçal,

Dagra Modas, Marcela Fotogra-

fias, Vip Dent Clínica Odontoló-

gica, Ponto Chic, Floricultura Re-

quinte das Flores, Pizzaria

Taberna, BDMG, Eclipse NY Mo-

dels Photo Agenci New York e

Marina Coutinho Produções, pelo

patrocínio do nosso evento.

CDL / ACE Vespasiano e São José da Lapa promove a palestra 
“O Segredo das Vendas” e o Miss Comerciária 2017 

Samara Campos, Cláudia Rodrigues e Joyce Duarte
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Coluna  do Pescador 

Paulo Diniz

D
o dia 10 a 16 de junho estivemos pes-

cando no Rio Pequiri, no coração do

Pantanal mato-grossense. Uma região

maravilhosa. Bichos de todas as espécies:

onças, cobras, capivaras, jacarés arirainhas,

tuiuiús, papagaios e outros pássaros. Nos jar-

dins da Pousada inúmeros jacus e araras. Na

Rodovia Transpantaneira um bando de por-

cos-do-mato. Eram mais de sessenta. 

O tempo frio na região pantaneira atra-

palhou um pouco a pesca. Peixes grandes, na

medida, foram dois jaús. O Baltazar pegou um

e o Julinho do Depósito pegou outro. Peixes

fora da medida foram inúmeros. Dourados,

que não podem ser nem embarcados, eram

fisgados a todo instante. Pegamos muitos pa-

cús, tucunarés, bico-de-patos, palmitos, etc.

Hoje com a cobrança de excesso de bagagens,

não dá mais para trazer muitos peixes.

A turma, muito boa: Abdallah, Paulo Di-

niz, Baltazar, Julinho, Carlos Murta, Didica,

Marquinho, Ricardo, Mirim e Flávio. Voa-

mos Confins/Cuiabá, mais 250 km de rodo-

via; 100 km de asfalto até Poconé; 150 de

terra até Porto Jofre-MT e aí incluídas 123

pontes; e depois mais 40 minutos de barco

até chegarmos à Pousada Pequiri. Ai um

contra tempo: o piloteiro do barco que le-

vava as tralhas deixou 2 tubos de varas cair

no rio os quais afundaram sem possibili-

dade de serem encontrados. Já era noite.

Mas, seguimos viagem e chegamos a

uma boa Pousada com bastante conforto.

No dia seguinte, bem cedo, começou a

pesca.

Como já dissemos muito peixe numa re-

gião maravilhosa. Já estamos pensando em

voltar lá em março de 2018.

Outra turma boa esteve no rio Paraguai,

região de Cárceres-MT, no período de 05 a 11

de junho. Foram 28 pescadores que lotaram

o barco-hotel Sport Frishing Pantanal, por

sinal, com excelentes acomodações. A turma

de bordo e piloteiros são ótimos. Comida

boa e cerveja geladíssima 24 horas por dia.

A pescaria foi ótima. Pegaram mais de 30

surubins e jaús, além de peixes menores e os

dourados que não podem ser embarcados.

Cláudio Fonseca foi o campeão da pes-

caria faturando um pintado de 1,30 metros

com 32 kilos. Na foto exibe o peixe em com-

panhia de Flauber. 

Campeonato Infantil já tem 3 semifinalistas

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

Cláudio Fonseca com um 
surubim de 32 quilos. Flauber
ajuda a carregar o peixe

A turma do Flauber em Cárceres

Após os jogos do último

domingo, dia 02, a Associação

Atlética Alface, União de An-

gicos e Imperial se classifica-

ram para a fase semifinal do

campeonato infantil promovido

pela Liga Municipal de Des-

portos de Vespasiano.  

Quanto ao jogo que seria

disputado entre o Vespasiano e

o Minas F.C, foi adiado para o

meio desta semana em função

do estado de saúde do pai do

técnico do Minas.

Para chegar à fase semifinal

a Associação Atlética Alface

venceu o Santa Clara pela con-

tagem de 5 a 1. O Imperial ga-

nhou do Grêmio Morro Alto

por 3 a 0. O União de Angicos

derrotou o Valença pelo placar

de 4 a 1.

A A. A. Alface formou com

Yuri, Felipe Barbosa, Vitor,

Kaio e Daniel; Mário,

Artur, Mayron e Felipe; Yuri

Vieira e Brayan. Técnico – Ed-

son. 

O Santa Clara jogou com

Gabriel, Mateus, Mateus II, Fa-

brício e David; Gustavo, Art-

hur, João e Ryan; Cristian e Ro-

drigo. Técnico – Mazzarope.

Numa partida muito dispu-

tada o Vespasiano Esporte

Clube venceu a equipe da As-

sociação Atlética Alface no úl-

timo domingo pelo placar de 2

a 0. Em outro jogo no Estádio

Darcy Isaias, no Morro Alto, o

Grêmio empatou com o Serra

Dourada em 1 a 1 tendo o Grê-

mio se classificado para a final

vencendo o Serra Dourada na

cobrança de penalidades pelo

placar de 4 a 3. Assim, Vespa-

siano e Grêmio disputam a fi-

nal de onde sairá o campeão

amador juvenil de 2017.

Para conquistar a vaga para

a final, o Vespasiano formou

com Michael, Araújo, Felipe,

Rogivan e Hamilton; Lincoln,

Vitor Hugo e Paulo Coelho;

Ruan, Paulo Caldas e Paulo

Lucas. Técnico – Felipe

Araújo.

A A. A. Alface foi desclas-

sificada jogando com João, So-

pinha, André, Reynan e Marco

Túlio; Kelvin, Miquéias, Mat-

heus e Ruan; Luan e Luiz Fe-

lipe. Técnico - Harley. 

A. A. A. Alface se classificou para a semifinal ao vencer o Santa Clara por 5 a 1

Vespasiano e Grêmio M. Alto disputam
a final do campeonato juvenil 

Sub 20 está em andamento 
O campeonato amador Sub 20 teve inicio

em 25 de junho. São seis equipes partici-

pando: Grêmio M.Alto, Minas, A. A. Alface,

Santa Cruz, Cruzeirinho e Paissandu.

Até a última rodada realizada no do-

mingo, dia 2, a classificação era a seguinte:

1º lugar - Paissandu com 6 pontos ganhos; 2º

lugar -Alface com 4 pontos; 3º lugar - Grê-

mio com 4 pontos; 5º lugar - Minas com zero

ponto; e 6º lugar – Santa Cruz com zero

ponto.

No próximo dia 9, acontece a 3ª rodada do

Sub-20. Às 10h vão jogar: Alface x Minas -

Estádio Gato Mano; Santa Cruz x Paissandu

- Estádio Sr Ingóç; e às 9h Cruzeirinho x

Grêmio M. Alto - Estádio Darcy Isaias; 

O presidente da Liga Municipal de Desportos de Vespasiano convoca os clu-

bes filiados para a reunião ordinária que será realizada na sede da LMDV no pró-

ximo dia10, segunda feira, às 19h30 em primeira chamada com a maioria dos fi-

liados presentes ou às 20horas, em segunda chamada, com qualquer número da

filiados presentes para deliberam sobre o campeonato amador adulto de 2017.

A ausência do clube filiado na reunião implica na não participação no

campeonato amador adulto no ano de 2017.

Vespasiano-MG, 30 de junho de 2017.

Daniel Afonso – Presidente

Liga Municipal de Desportos de Vespasiano - MG

Outras fotos da turma do Flauber

Liga Municipal de Desportos 
de Vespasiano

O Vespasiano venceu o Alface por 2 a 0 e vai para a final contra o Grêmio M. Alto


