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� ESPORTE

� COLETA SELETIVA

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

Lançamento do Projeto foi um sucesso 

� JUSTIÇA ELEITORAL
Recadastramento biométrico obrigatório

começa em Vespasiano e São José da Lapa

A
Prefeitura de Vespa-

siano, através da Secre-

taria de Meio Ambiente

e Serviços Urbanos, realizou,

no sábado, 23 de setembro, na

Praça JK, o lançamento oficial

do Novo Projeto de Coleta Se-

letiva – Responsabilidade de

Todos, em Vespasiano. A Praça

JK ficou lotada com o público

que prestigiou o lançamento e

as atividades planejadas para o

dia, como: Arte na Praça, Ati-

vidades, Exposição Reciclando

Atitudes, dos artistas Oceano

Cavalcante e Maurício Mello -

no Palácio das Artes Nair Fon-

seca Lisboa, Visitação ao Mu-

seu, Oficinas e Bate-Papo.    

A animação do evento ficou

por conta dos talentos vespasia-

nenses da Banda Jovem da Es-

cola de Artes Capitão Caram-

bola e a Corporação Musical

Nossa Senhora de Lourdes, que

levaram música de qualidade

para o público presente. Além

disso, o grupo Zé da Guiomar

trouxe muito samba de raiz e

animação aos participantes.

Para a Prefeita de Vespa-

siano, Ilce Rocha, a coleta se-

letiva promove a valorização

da preservação da natureza,

além de dar oportunidade ao ci-

dadão com a geração de em-

prego. “É muito bom ver a

praça cheia no dia do lança-

mento desse novo projeto de

Coleta Seletiva, que valoriza a

vida, o meio ambiente e o bem

estar do cidadão. Precisamos

mudar a cultura das pessoas,

através da união e da coletivi-

dade. Dessa forma iremos gerar

mais inclusão social, mais em-

prego e renda. O que é lixo para

algumas pessoas é transforma-

ção para muitas outras”, frisou

a Prefeita. 

Segundo a Vice-prefeita,

Bete Viana, a atual gestão está

preocupada em deixar Vespa-

siano cada vez mais limpa e bo-

nita. “Tenho orgulho de ser a

parceira de Ilce Rocha quando

vejo projetos como estes sendo

desenvolvidos e trazendo re-

sultados positivos. É isso que

faz a nossa cidade crescer e que

traz um desenvolvimento cada

vez maior para a nossa Vespa-

siano”, salientou Bete.

Segundo o Coordenador do

IRR, Instituto de Referência em

Resíduos, Cido Gonçalves,

Vespasiano já se tornou um

exemplo na Coleta Seletiva

para o Estado de Minas. “A

partir de hoje Vespasiano torna-

se uma cidade diferente. O pro-

jeto de Coleta Seletiva que está

sendo desenvolvido aqui já é

exemplo para outras cidades

mineiras. A partir de agora,

Vespasiano assume publica-

mente o compromisso de ser,

de fato, uma cidade sustentá-

vel”, finalizou ele.  

A Presidente da Associação

de Catadores Bom Jesus, Maria

Sueli dos Santos, enfatizou a

oportunidade recebida e a cons-

ciência ambiental da Prefeita

Ilce Rocha. “Com a estrutura

que, nós catadores, tínhamos

não conseguiríamos chegar até

vocês. Porém, a Prefeita Ilce

Rocha não mediu esforços para

tornar essa estrutura forte para

promover a melhoria da coleta

seletiva no município”, falou

emocionada.  

O projeto
O Projeto Coleta Seletiva –

Responsabilidade de Todos, foi

lançado em junho nas reparti-

ções públicas municipais. Na

oportunidade a equipe do Meio

Ambiente realizou a conscien-

tização da separação do lixo

com os servidores públicos.

Depois da implantação do pro-

jeto já estão sendo recolhidos

360 toneladas/mês de material

reciclado; antes eram coletados

325 quilos/dia e hoje são duas

toneladas. Além disso, são três

associações e 42 catadores ca-

dastrados com oportunidade de

inclusão produtiva para 180

pessoas. 

A coleta seletiva de lixo é

um processo que consiste na

separação e recolhimento dos

resíduos descartados por em-

presas e pessoas. Ela tem

grande importância para a so-

ciedade e para o desenvolvi-

mento sustentável do planeta,

pois, além de gerar renda para

milhões de pessoas e economia

para as empresas, também sig-

nifica uma grande vantagem

para o meio ambiente, uma vez

que diminui a poluição como

um todo.

Já começou o recadastra-

mento biométrico obrigatório

do eleitorado das cidades de

Vespasiano e São José da Lapa.

Todos os eleitores dessas cida-

des deverão comparecer ao

cartório eleitoral para coleta

das digitais e da foto, além de

comprovarem o vínculo com a

cidade.

Para se recadastrar o eleitor

deverá comparecer ao Cartó-

rio Eleitoral de Vespasiano no

horário de 12 às 17:30 levando

carteira de identidade e com-

provante de endereço.  

O recadastramento ocor-

rerá ao longo dos próximos

doze meses e quem não com-

parecer até fevereiro de 2018

(inclusive aquele que não é ob-

rigado a votar), terá o título

cancelado.

É necessário que o eleitor

leve um documento de identi-

ficação com foto (carteira de

identidade, carteira de traba-

lho, carteiras profissionais) -

exceto carteira de motorista,

para os que forem requerer o tí-

tulo pela primeira vez; com-

provante de endereço (conta

de água, luz, telefone etc),

preferencialmente em nome

do eleitor, emitido nos três

meses anteriores à data de

com pare cimento; título eleito-

ral e CPF (se possuir); e com-

provante de quitação com o

serviço militar (para os eleito-

res do sexo masculino, maiores

de 18 anos, que forem fazer o

título pela primeira vez).

Biometria em Minas
O projeto em Minas Gerais

começou em 2009 com o reca-

dastramento de cerca de 200

mil eleitores, em quatro muni-

cípios. Nas eleições 2016,

houve votação com identifica-

ção biométrica em 249 municí-

pios, alcançando 1.584.923

eleitores (10% do eleitorado)

em todo o estado. Em 80 deles

- as cidades que passaram pela

chamada revisão biométrica

obrigatória - a votação foi to-

talmente biométrica. Nos ou-

tros 169 municípios – onde a

biometria não era obrigatória -

, a votação foi mista (também

chamada de híbrida): o eleitor

que não fez o recadastramento

biométrico pôde votar da ma-

neira tradicional.

O objetivo da biometria é

tornar a identificação do eleitor

ainda mais segura, eliminando-

se o risco de alguém votar por

outro, mesmo que de modo in-

voluntário.  O TSE estima que

até o final desta década seja

possível que todos os eleitores

brasileiros  possam votar pelo

sistema de identificação bio-

métrica.

A comunidade do Bairro

Célvia, recebeu, na enso larada

manhã do domingo, 3 de se-

tembro, a Creche Maria das

Neves de Oliveira total mente

reformada. As obras de re-

forma e ampliação era um an-

tigo pedido da comunidade do

bairro, pois com mais salas de

aula a creche poderia assistir

mais crianças da região.  

O charme especial do

evento ficou por conta doa alu-

nos, que apresentaram dois nú-

meros artísticos em homena-

gem ao Dia dos Pais (na data a

creche estava fechada para o

trabalho de reforma) e, ainda,

cantaram o Hino em homena-

gem à creche. 

De acordo com a Prefeita

de Vespasiano, Ilce Rocha, ver

os olhos dos pais, funcionários

da creche e dos alunos brilha-

rem é funda mental. “Sabíamos

o tanto que a comunidade an-

siava por mais sala de aula,

pelo pátio coberto, por mais

qualidade e conforto para to-

dos os funcionários e para as

crianças. Como educadora sei

da importância de toda e qual-

quer melhoria do ambiente es-

colar”, declarou a Prefeita.

Para a Coordenadora da

Creche Maria das Neves de

Oliveira, Antônia dos Santos

Araújo Rocha, nenhuma ou-

tra reforma foi tão significa-

tiva para a unidade escolar.

“Nossa creche nunca passou

por uma reforma tão signifi-

Creche Maria das Neves 
recebe melhoramentos 

Grande público prestigiou o acontecimento na praça JK

Vice-prefeita Bete Viana: “Tenho orgulho de ser a parceira 
de Ilce Rocha quando vejo projetos como estes sendo 

desenvolvidos e trazendo resultados positivos

FOTO ILUSTRATIVA

A
s diretorias da FASEH e do Rotary

Club de Vespasiano se reuniram na úl-

tima terça feira, 3, quando acertaram a

realização de evento voltado principalmente

para a saúde da população no próximo dia 28

de outubro, sábado, a partir das 9 horas, na

Praça JK. Ficou acertado que haverá o atendi-

mento à população quando serão oferecidos

exames oftalmológicos, (programa vim-te-

ver), medição de pressão arterial, glicose e

outros. O evento vai ainda divulgar a campa-

nha de combate à poliomielite que o Rotary In-

ternational patrocina em todo o mundo. 

Haverá também atendimento fisioterápico. 

O atendimento oftalmológico será confir-

mado até ao final da semana. 

Práticas Jurídicas
Também vão participar do evento aten-

dendo à população os advogados e estagiá-

rios do Núcleo de Práticas Jurídicas da Facul-

dade de Direito da FASEH. Eles estarão

esclarecendo dúvidas e orientando sobre as-

suntos pertinentes ao Direito.

Outros benefícios à população poderão ser

oferecidos durante a programação.

FASEH e Rotary Club promovem evento
em benefício da comunidade

cativa como esta. Este pátio

coberto, só nós sabemos da

importância dessa cobertura.

Antes tínhamos que alugar

tenda ou cobrir com uma lona

o pátio para realizarmos as

nossas brincadeiras com as

crianças e as comemorações.

Todas as nossas solicitações

foram prontamente atendidas

pela Prefeita Ilce Rocha”, fri-

sou Antônia.

Descerraram a placa inaugural a secretária Laís de Castro Brant, os
vereadores Ronaldo Motorista e José Winston, a prefeita Ilce Rocha e a

diretora da Creche Antônia dos Santos Araújo Rocha

Diretora Antônia:“Nossa creche nunca passou por uma 
reforma tão significativa como esta.Todas as nossas solicitações 

foram prontamente atendidas pela Prefeita Ilce Rocha”

O campeonato amador de

2017 que neste ano contou

com a participação de 14

equipes divididas em 2

chaves, vai chegando ao

final. No dia 08 de outubro

serão conhecidos os   4

semifinalistas.

No domingo úl t imo

tiveram início as partidas de

ida das quartas de final com

os seguintes resultados:

Operár io  1  x  Minas 2;

Unidos Nova Pampulha 1 x

Juventude Social 1; Imperial

0 x Grêmio M. Alto 0; A. A.

Alface 1 x Cruzeirinho 0.

As par t idas  de vol ta

acontecem no domingo,

dia 08, com a inversão do

mando de campo.

Semifinalistas do campeonato
amador saem neste final de semana
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� ARTISTAS DA TERRA

Cláudio Moura se apresenta no FIV/2017
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EM NOTÍ CIAS

Cantor, compositor, violo-

nista e baixista, Cláudio Moura

vive em Vespasiano há mais de

30 anos e conta que logo que

chegou à cidade participou do

Festival de Música de Inverno,

em 1988, ganhando o 1º e o 3º lu-

gar, e, desde então, vem partici-

pando de eventos e se apresen-

tando em bares e festas na cidade

e região.

Autodidata, o artista diz que

desde criança descobriu o dom

de compor. Ainda garoto escre-

veu seus primeiros sambas e sen-

tiu a necessidade de aprender a

tocar violão para poder musicar

suas composições.

Moura afirma que a família

sempre incentivou o seu desen-

volvimento artístico. “Quem me

influenciou a tocar e fazer mú-

sica foi o meu tio, que era um

grande compositor. Aprendi com

ele a arte de escrever e fazer can-

ções diferentes e inéditas, que

ninguém conhecesse”, revela.

Ele conta que o seu primeiro

contato com o público foi em

uma apresentação com uma

banda, no circo. Ele era muito tí-

mido, mas aos poucos foi se sol-

tando. Depois disso, começou a

tocar em bares na Savassi e a fa-

zer trilhas e fundos musicais em

peças teatrais, pois tinha uma

amiga teatróloga que gostava

bastante do seu trabalho.

Nascido em Belo Horizonte,

onde morou por 23 anos, Cláudio

conta que participou de vários

festivais e se apresentou nos mais

diversos lugares da capital. Com

as Irmãs Beneditinas, no Mos-

teiro de Nossa Senhora das Gra-

ças, em Belo Horizonte, apren-

deu a tocar a música sacra.

Hoje, o artista segue sua car-

reira se apresentando no formato

voz e violão, onde exibe suas

composições e alguns clássicos

da bossa nova, samba canção, se-

resta e MPB. Também é o bai-

xista da banda A Liga Ordinária,

composta por ele, Ubaldo, Celi-

nho e Alan Patrick. Com a banda,

toca músicas de artistas consa-

grados no jazz, blues e rock.

Admirador do trabalho de

ícones da MPB, como Milton

Nascimento, Chico Buarque,

João Gilberto e Caetano Veloso,

Cláudio acredita que as boas can-

ções são grandes ferramentas

para solucionar problemas.

“Acredito que a música é a me-

lhor arma para diminuir a violên-

cia. É preciso que alguém mostre

à nova geração que ela faz parte

da nossa vida. Ela pode tirar as

pessoas da violência que vemos

hoje em dia no nosso país”.

*Pamella Aguiar - jornalista

Cada um dá o que tem

F
alam por aí que a história do “cada um

dá o que tem” veio da Chica da Silva,

uma ex escrava nascida na atual Dia-

mantina entre 1731 e 1732. Foi alforriada

pelo Português João Fernandes com quem

teve 13 filhos e foi considerada uma mulher

à frente do seu tempo.

Bela e refinada vivia cercada de luxo e ri-

queza. Há quem diga que era uma mulata

feia e que usava muitas perucas. Controvér-

sias à parte. Sabe se também que cultivava

um jardim de rosas que diziam ser o mais bo-

nito de Minas. Todos sabiam que desejava ar-

dentemente ser aceita pela sociedade local e

enquanto isto não acontecia tratava de cuidar

de suas flores. 

Certo dia se surpreendeu com um convite

para o mais badalado sarau do arraial. Foi um

escravo muito elegante e lustrado, trajando

inclusive um par de luvas brancas, que a cha-

mou para entregar a encomenda. 

Convite formal, bandeja de prata, escravo

elegante. Tudo digno de uma dama. Ao tocar

a bandeja qual não foi a sua surpresa? O bo-

nito convite estava cheio de “cocô” num claro

recado de rejeição das mulheres diamanti-

nenses. 

Responder à altura seria a melhor ati-

tude e assim pensando chamou sua escrava

e ordenou que lavasse a bandeja e em se-

guida, a mergulhasse  no melhor perfume.

Enquanto isto voltou para seu jardim e se-

renamente (ainda que externamente) foi

colhendo as mais lindas flores que encon-

trou pela frente. De todas as cores, de to-

dos os aromas. Foi acomodando uma a

uma na bandeja limpa e perfumada.

Pediu que escrevessem um bilhete, ajei-

tou-o junto às rosas e o mais bonito dos

seus escravos se encarregou de devolvê-la

às remetentes. Não esperou pela resposta e

sequer se interessou por ver a reação das da-

mas. Preferiu passar uns dias em uma de

suas fazendas.

E o que estava escrito no bilhete? 

“Cada um dá o que tem”.

(*) Mestra em Administração,
Pós Graduada em Marketing Político,
Graduada em Jornalismo, Professora

Universitária, Poeta e Escritora.

Vanessa Arruda - jornalista *

Rua Amélia Gelmini, 68 - Centro - Vespasiano - MG

Telefones: (31) 3621-2081 - www.ouroverdeminas.com.br

Rua Amélia Gelmini, 68 - Centro - Vespasiano - MG

Telefones: (31) 3621-1007 - (31) 98886-0268 (31) 98886-4850

Locação
Abastecimento
Transporte
Exclusivo de
água potável
em caminhão
pipa

Av. Prefeito Sebastião Fernandes, 440 - Centro - Vespasiano - MG
Telefones: (31) 3621-8627 - (31) 98956-4565

Chica da Silva
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� FASEH

A
comunidade do Bairro

Morro Alto recebeu no

domingo, 17 de setem-

bro, as obras de reforma e am-

pliação da Escola Municipal

Nazinha Conrado Silva. As

obras eram um antigo anseio

da população do Bairro Morro

Alto, que esperava as melho-

rias para proporcionar mais se-

gurança e conforto para crian-

ças, professores e funcionários.  

A atual gestão está preocu-

pada em oferecer uma educa-

ção de qualidade aos mais de

15 mil alunos assistidos pela

rede municipal de ensino, e

para isso, a Prefeitura de Ves-

pasiano não tem medido esfor-

ços para melhorar a estrutura

dos espaços destinados ao En-

sino Público Municipal. Desde

janeiro, quando tomou posse, a

nova administração realizou

uma visita minuciosa a todas as

escolas e creches da cidade e

concluiu que a maioria delas

precisa passar por reformas e

ampliações.  

Nesta primeira etapa de re-

formas e ampliações, foram

beneficiadas cinco escolas e

uma creche. A primeira delas,

Escola Maria Cecília de Araújo

Valle, foi entregue à comuni-

dade do Bairro Caieiras, no dia

27 de agosto. Em seguida, no

dia 3 de setembro, foi a fez da

comunidade do Bairro Célvia

receber as obras de reforma e

ampliação da Creche Maria

das Neves de Oliveira. A ter-

ceira comunidade a receber as

obras de reforma e ampliação

é a do Morro Alto com a Es-

cola Municipal Nazinha Con-

rado Silva. 

O charme especial do

evento ficou por conta da Cor-

poração Musical Nossa Se-

nhora de Lourdes, que execu-

tou diversas músicas nacionais

e internacionais, além do Hino

Nacional Brasileiro. A direção

e os professores prepararam,

juntamente com os alunos, dois

números artísticos, que emo-

cionaram todo o público pre-

sente. 

A Prefeita de Vespasiano,

Ilce Rocha, quebrou o proto-

colo e se pronunciou perto do

público. “Para mim, hoje, é um

dia extremamente emocio-

nante. Morei nesta região, mas

não tive a oportunidade de es-

tudar aqui, porém aqui comecei

a minha vida de educadora, aos

16 anos, quando fui professora

de educação para adultos, hoje

EJA; também fui supervisora

por muitos anos, por isso o meu

carinho especial com a escola.

A atual diretora, Flávia Bar-

bosa, foi aluna desta escola

quando eu fui supervisora.

Aqui eu fico muito à vontade,

pois aqui estou em casa”, disse

a Prefeita nostálgica. Para fi-

nalizar Ilce Rocha salientou

ainda que “é de extrema im-

portância a valorização do pro-

fessor, dos profissionais da

educação. Por isso pedi tanto,

no início do mandato, para que

o plano de carreira e o piso na-

cional dos professores fosse co-

locado em prática. Também sou

advogada, tenho algumas pós

graduações, mas o que eu es-

colhi para a minha vida foi ser

educadora. Eu bato no peito e

falo: Sou educadora com muito

orgulho”.    

Segundo a Secretária de

Educação, Laís de Castro

Brant, a prioridade desta gestão

é ouvir a direção e os funcio-

nários de todas as unidades es-

colares.  “A Nova Administra-

ção tem tratado com muito zelo

as pessoas e o investimento no

cidadão está acontecendo em

Vespasiano como nunca antes

foi visto na história do municí-

pio. Nunca as diretoras tinham

sido ouvidas em relação à ne-

cessidade de cada escola, sem-

pre vinha o pacote de reformas

e ampliação pronto. Agora as

diretoras estão sendo ouvidas

em suas solicitações e sendo

atendidas”, declarou Laís.

A Diretora da Escola Nazi-

nha Conrado Silva, Flávia Bar-

bosa, agradeceu o carinho, as

obras de reforma e o olhar cui-

dadoso com a unidade escolar.

“Quero agradecer a todos, co-

munidade escolar, a Secretária

de Educação Laís de Castro

Brant, a Prefeita Ilce Rocha por

deixar a nossa escola mais bo-

nita, confortável e segura para

todos nós. Agradeço por este

ensino de qualidade e peço aos

nossos queridos alunos que cui-

dem e zelem pela nossa escola,

pois só assim vamos conseguir

manter estes benefícios por

muito tempo”, falou ela.  

Para a Vice-prefeita, Bete

Viana, mais do que pensar em

construir e reformar,  a nova

administração tem investido na

valorização do cidadão e dos

servidores municipais. Já o De-

putado Estadual João Vitor Xa-

vier ficou impressionado com o

tamanho carinho e dedicação,

que a Prefeita Ilce Rocha tem

com o cidadão vespasianense

e principalmente com a área de

educação. Em suas palavras

destacou que Vespasiano está

mais que no rumo certo, pois

com uma prefeita que valoriza

a educação, a cidade só tem a

ganhar e crescer a cada dia.  

Escola Nazinha Conrado Silva recebe reforma e ampliação
para maior conforto e segurança da comunidade escolar

A prefeita Ilce Rocha foi recebida com muito carinho pelos professores e alunos da escola Ilce: “Para mim, hoje, é um dia extremamente emocionante”

O descerramento da placa inaugural marcou o acontecimento

C
omemorando o Dia

da Árvore, ocorrido

em 22 de setembro, o

Rotary Club de Vespasiano,

em parceria com a Secretaria

Municipal de Meio Ambiente

promoveu o plantio de 29

mudas de ipê amarelo na en-

trada da cidade. O plantio

aconteceu no dia 30 de se-

tembro.

Preocupados com o Meio

Ambiente, os rotarianos

sempre promoveram o plan-

tio de árvores em Vespa-

siano. Varias regiões foram

beneficiadas, entre elas, as

ruas do bairro Santo Antô-

nio, o Estádio da A. A. Al-

face, a Av. Thales Chagas, a

Av. Afonso Loureiro e ou-

tras.

Para o plantio nesta opor-

tunidade, o Rotary contou

com o expressivo apoio da

Secretaria de Meio Ambiente

através do secretário Valdecy

Rocha, Olenca Batista, Zezi-

nho e vários outros funcioná-

rios daquele setor.

Presente ao evento a pre-

feita Ilce Rocha destacou a

atuação do Rotary Club afir-

mando que “é um exemplo a

ser seguido por toda a comu-

nidade e como seria bom que

cada cidadão plantasse uma

árvore em frente à sua casa”

afirmou a prefeita.

O Rotary Club e a Secretaria de Meio
Ambiente plantam 29 mudas de ipê

Os rotarianos, a prefeita Ilce Rocha, o Secretário Valdecy Rocha e
funcionários da  SMMA durante o plantio de mudas 29 de ipê amarelo

Muitos jovens saem do En-

sino Médio sem conseguirem

definir o futuro profissional e

muito menos decidir para qual

faculdade prestar o vestibular.

Sem contar que a concorrência

para uma vaga no mercado de

trabalho atualmente está acir-

radíssima, o que os deixam

ainda mais apreensivos. Assim,

fazer a escolha certa para a for-

mação acadêmica é essencial

para aumentar as oportunida-

des e diversificar a carreira. 

O corpo docente é um dos

primeiros critérios a serem ava-

liados. Os professores devem

ser qualificados e estarem pre-

parados para transmitir os co-

nhecimentos teóricos, além de

também auxiliarem na prepa-

ração do jovem na construção

da sua carreira. Para isso, me-

todologias e propostas pedagó-

gicas coerentes e atuais são

fundamentais para o processo

de ensino-aprendizagem. O

mercado que avaliará o aluno

posteriormente e vai constatar

se ele está preparado para os

desafios ou não. Por isso,

quanto melhor o corpo docente,

melhor a formação. 

Infraestrutura é outro

grande ponto a se observar. Sa-

las de aula bem equipadas,

laboratórios e projetos para

apren dizado prático, acervo de

pesquisa bibliográfica e pro-

gramas específicos para o curso

desejado são essenciais para fo-

mentar a formação profissio-

nal. Os estudantes serão leva-

dos a aplicar o conhecimento

adquirido dentro da própria fa-

culdade simultaneamente às

aulas, atuando em prol da co-

munidade onde vive.

É importante analisar tam-

bém a avaliação no Ministério

da Educação (MEC), que apre-

cia os cursos oferecidos pela

instituição, além das possibili-

dades de intercâmbio, pesqui-

sas e parcerias que favoreçam o

desenvolvimento dos alunos. O

que será uma possibilidade de

novas experiências, trocas de

conhecimento e novas desco-

bertas.

As possibilidades de finan-

ciamento, bolsas, convênios e

descontos facilitam muito o

acesso para o ensino superior,

garantido mais tranquilidade e

flexibilidade durante a gradua-

ção. E ainda para se sentir à

vontade e facilitar o processo

de aprendizagem, é importante

escolher uma faculdade que te-

nha o perfil que o estudante

procura, onde ele se sinta bem

e possa criar uma grande rede

de networking e também no-

vos amigos. 

Portanto, na hora do vesti-

bular, o ideal é escolher uma

faculdade completa que vai

preparar os jovens para o novo

momento e os novos desafios,

que vai  prepará-los para a vida.

Hora de fazer o vestibular. E agora? 

SERVIÇO:
Vestibular FASEH 2018
Inscrições abertas até 10/11
pelo site
www.FASEH.edu.br/vestibular
Prova de Medicina: 03/12
Prova de Direito, Enfermagem
e Fisioterapia: 19/12
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N
o dia 14 de setembro,

aconteceu na Escola

Municipal de Ensino

Especial José Araújo, em Ves-

pasiano, a II Mostra de Projetos

Pedagógicos: “Por uma Escola

Mais do que Especial”.

Os Projetos Pedagógicos

desenvolvidos por toda a

Equipe são fundamentados na

Proposta Curricular de forma

adaptada e funcional, destinada

à clientela com seus diversos

perfis.

Todos os projetos em inte-

ração visam dar mais sentido e

significado à vida dos alunos e

tem como sustentação a tri-

membração do processo do

pensar (ideias, criação), do sen-

tir (emoções, sensibilização) e

do querer/fazer (vontade, reali-

zar), através do movimento

corpóreo, manifestações, vi-

vências e práticas pedagógicas

e artísticas.

Através da Arte Viva, mul-

ticolorida e contemporânea do

artista brasileiro, Romero Brito,

desenvolvemos a releitura de

suas obras e biografia, desper-

tando talentos, competências e

habilidades nos alunos, condu-

zindo-os ao aprendizado da lei-

tura e entendimento do mundo

em que vivemos.

Outros Projetos também fo-

ram desenvolvidos através do

ofício de fazer, envolvendo as

áreas curriculares tais como:

“Jóias Raras”, “ Educação Fi-

nanceira”, “Corpo, Saúde e Hi-

giene”, “Estimulação Sensorial,

Perceptiva e Motora”, “Música,

Canto e Percussão”.

Os alunos apresentaram

seus talentos culminando em

um festivo auditório, através da

música e percussão, da dança e

desfile das Jóias Raras e Pro-

fissões.

O resultado se faz presente

no processo de desenvolvi-

mento da aprendizagem dos

alunos, destacando a elevação

da auto-estima, estímulo e mo-

tivação para uma melhor quali-

dade de vida.

“ALEGRIA, CORES, LUZ E AMORES”

“A alma é uma borboleta... há um instante em que
uma vez nos diz que chegou o momento de uma

grande metamorfose”. Rubem Alves

O
Parque Socioambiental reciclar é um

complexo com 90.000m² de

extensão que vai abrigar a nova

sede dos Catadores de Materiais Recicláveis

de Lagoa Santa (Ascamare), o horto

florestal, uma usina de compostagem e um

parque ecológico na região nordeste de

Lagoa Santa.

Localizado a aproxi madamente 5,5 km

do centro da cidade, o complexo será

construído em três fases, sendo a primeira

a implan tação do complexo de reciclagem,

a segunda a implantação do complexo de

educação ambiental e a terceira a criação

do complexo de integração social. Além

de tudo teremos mirantes que possibilitarão

uma visão de 360º da cidade.

Parte importante dos recursos para este

importante projeto já foi viabilizada através

de um acordo firmado entre o Ministério

Público do Trabalho (MTP), a Promotoria

de Justiça de Lagoa Santa, a empresa

Marangoni Tread Latino América e o

Município de Lagoa Santa.

Lagoa Santa ganhará complexo de Reciclagem
com Horto Florestal e parque ecológico

Veja as fotos de trabalhos apresentados:
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ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

Paulo Diniz em Sociedade

O Restaurante Dom Otto promoverá no dia 28 de outubro

o I Oktorberfest. Música de Welleson Alves. A festa começa

às 14 horas com término previsto para as 20 horas.

Veja a programação dos happy hours que alí 

acontecem às sextas feiras: Dia 06: Carlos Timponi e

Deth Viana - Voz e Teclado- MPB; Dia 13: Felipe Santos

- Voz e violão – Sertanejo; Dia 20: Marlon Hollanda -

Voz e violão – MPB; Dia 27: Mauricio Urutau - Pop

Rock nacional e internacional. 

Dia 01 : Adriene Beatriz Fonseca Pinto, Breno Viana Diniz Cruz,; Dia 02: Alayde da Silva Freire; Dia 04: Fernando Dru-

mond; Dia 05: Vânia Beatriz Salomão Carvalho, Ermínia M. Silva Coelho, Juliana de Paula Tocafundo; Dia 06: Cristiane Souza

Queiróz; Dia 07 – Skuell Scoth Mota Lopes; Dia 09: Evander Menezes, Juarez Araujo Pinto Coelho, Ingrid Fortini Teixeira, Mar-

garete Aparecida B. Scarmato; Dia 10: José Adilton Lisboa; Dia 11: Palmira Marani, Adriana Silva Viana, Floripes Pereira A. Al-

meida, Natazha Melnik Silva; Dia 12: Edmar Romano de Ambrósio, Elias Aguiar Viana, Vanessa Cardoso Guimarães, Daniel de

Carvalho Araújo; Dia 13: Michele Costa Satiro, Waldir Soares Pereira, Kátia Cilene de Assis, Kátia Aparecida Froes Madeira; Dia

14: Alex Baptista Guimarães Silva, Luiz Cláudio Soares Viana; Dia 15: Maria do Carmo Aguiar Viana, Márcia Regina O. Lima Ma-

chado, Ana Paula S.P.J. Diniz, Maurício Fortini; Dia 18: Carla Júnia Fonseca Corrêa; Dia 19: José Maria Valadares; Dia 21 – Este-

vão Pedro de Araújo; Dia 22: Ronaldo Salomão, Marconi Fernandes Araújo, Viviane Francino Ferreira; Dia 24: Arnaldo Fonseca;

Dia 25: Luiz Shane Kayser; Dia 26: Ercy Antônio G. Souza Júnior; Dia 31 - Beatriz Francino Ramos Silva.

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

Ane Caroline e Nixon
Muito ainda se comenta na sociedade vespasianense a bela festa de casamento de Ane Caroline e

Nixon ocorrida no dia 02 de setembro na Basílica Nossa Senhora de Lourdes, em Belo Horizonte. Após,

recepção em alto estilo no Porcão – Espaço Meet. Ane Caroline é filha de Raimundo Alves de Andrade

e Doracy Luiz de Oliveira Andrade; Nixon é filho de José Maurílio Nunes e Márcia Gonçalves Nu-

nes. Desejamos muito sucesso ao novo casal e aos seus pais. Felicidades!!! 

Miss Comerciária
No último dia 02 de setembro a Federação das Câmaras dos

Dirigentes Lojistas – MG realizou no Tauá Resort Caeté, o des-

file para escolha da Miss Comerciária Minas Gerais 2017. A

candidata Joyce Coaci, representante do Laboratório São Lu-

cas, representou a CDL Vespasiano em grande estilo. Karina

Molica, representante da Casa do Empresário de Viçosa, ficou

com o primeiro lugar. Em segundo lugar, Larissa Fernandes da

CDL Ibirité e, em terceiro, Bárbara Santos, da CDL Itabira. Pa-

rabéns a todas as candidatas!!!

O concurso tem como objetivo valorizar as colaboradoras

das empresas associadas às CDL’s mineiras, com a intenção de

reconhecer as profissionais que se dedicam ao comércio, em

seus vários segmentos. A CDL Vespasiano aproveita e convida

as garotas do comércio, para participarem do Miss Comerciá-

ria 2018. Em breve mais informações. Fiquem atentas!!!

Nilo Xavier, o Nilão, co-

memorou mais um aniversá-

rio no último dia 17 de se-

tembro. O filho Nilinho

preparou uma ótima surpresa

para ele. A festa aconteceu no

restaurante Trem de Minas,

no Posto São Jorge. Inúmeros

amigos foram cumprimentá-

lo. Na foto, o aniversariante e

familiares. Parabéns Nilão.

Felicidades   

Lívia 
Os redutos Satiro e Silva Costa felizes com

a chegada de Lívia em 28 de julho último. Ela

é filha de Gabriela Fonseca Satiro e Samuel

Silva Costa. Vovó Marilda toda eufórica com a

visita da cegonha trazendo mais uma netinha.

Muita saúde e paz para Lívia e seus pais.

Maria Luiza
Esta princesa é Maria Luiza Castanho Fonseca,

filha de Clermon Fonseca Silva e Franciele Casta-

nho Fonseca que comemoram o 8° mês de nasci-

mento da garotinha. “Babando” com a netinha,

nossa amiga Fátima Castanho. Felicidades à Maria

Luiza. Um beijo!!! 

Karina e Euder
Karina Viana Diniz Cruz e Euder L. Barcelos Costa Oliveira anunciaram que os pais do Euder iriam

almoçar lá em casa no dia 2 de setembro. Tudo bem! E não é que o Euder veio pedir a mão da Karina

em casamento? Foi com satisfação recebi o pedido com o qual concordei. Presentes, os pais do noivo

Euder José de Oliveira e sua esposa Lúcia Barcelos Costa Oliveira, suas irmãs Jamile, Luciana e o ma-

rido Cristian e sobrinhos Lucas e Laura. Os familiares da Karina: mamãe Elzinha, papai Paulo Diniz,

Breno, Roberta e Breninho e Felipe.

Nilão – 80 anos
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Culinária

Frango vapt vupt
Ingredientes:

100 g de biscoitos água e sal 

grosseiramente moídos 

½ xícara de chá de queijo ralado

01 pacote de sopa de cebolas

01 lata de creme de leite

½ kg de filé de frango

Modo de preparo:

- Forre uma assadeira com papel alu-

mínio. Moa grosseiramente os biscoitos e

misture com o queijo ralado. Reserve.

- Misture a sopa de cebolas com o

creme de leite e passe os filés de frango, en-

volvendo-os bem. Em seguida, passe cada

pedaço pela mistura  de biscoitos e queijo

e arrume-os na assadeira. Asse-os em tem-

peratura alta (200°c) por 45 minutos.

Se quiser substitua o creme de leite

por iogurte

Bolo de banana e aveia 
Ingredientes

• 250 g de aveia fina (1 caixinha)

• 1 colher (sopa) fermento

• 4 ovos

• ½ xícara de óleo 

• 4 bananas 

• 1 ½ xícaras de açúcar 

(pode ser mascavo)

Opcional

• 1 colher (chá) de canela

• ½ xícara de castanha de cajú ou do

Pará picada

• ½ xícara de uva passas

Modo de preparo:

1. bata no liquidificador os 4 ovos, ½

xícara de óleo, 4 bananas ½ xícara de

açúcar (pode ser mascavo)

2. despeje esta mistura na aveia fina

com o fermento e opcional a gosto

3. leve para assar em forma untada,

em forno médio, pré-aquecer por cerca de

40 minutos, ou até dourar. 

VN  MULHER

Levantar peso modela o corpo,

contribui para a saúde e ainda ema-

grece 

1. Dá mais força e resistência

Esse é o objetivo de todos os pra-

ticantes dessa atividade. Mas para

chegar até ele é preciso seguir um

plano de treino que estabelece o peso

de cada atividade e a frequência,

como uma série com doze repeti-

ções com peso de 5kg. Com o tempo

e a adaptação do aluno esse plano é

alterado. Para obter o resultado co-

mece a treinar três vezes na semana,

depois passe para cinco, quanto con-

siderada ideal.

2. Acelera o metabolismo

Puxar peso aumenta o tônus

muscular, que é aquela tensão leve

que você sente tanto durante o treino

quanto em repouso. Com isso, o

corpo consome mais energia, mesmo

sem realizar nenhuma atividades fí-

sica. A consequência: aumento do

gasto calórico basal, necessário para

atender as necessidades de todo o

organismo, o que leva ao emagreci-

mento. 

3. Mais saúde óssea

O osso é uma estrutura que cons-

tantemente se remolda já que exis-

tem células responsáveis por sua for-

mação e outras que atuam na

destruição. “ Entre os fatores que es-

timulam essa construção, o principal

é a atividade física com peso, como

a musculação”, explica Tomas Mo-

saner de Souza Moraes, ortopedista

e médico do es-

porte (SP).

Além disso, a

própria forma-

ção de músculo

diminui as

chances de fra-

tura óssea. 

4. Age na doença crônica

A atividade física acompanhada

de uma nutrição adequada é uma

aliada na prevenção e no controle

de diabetes e pressão alta.  Nos casos

de doença, leve, quando o exercício

é feito de modo correto pode até evi-

tar o uso de medicamentos. Con-

verse com um profissional para sa-

ber o que é mais indicado, pois os

exercício podem ser feitos em apa-

relho, com pesos livres (halteres e

barras) ou o peso do próprio corpo. 

5. Previne a perda muscular 

Com o avanço da idade aparece

a sarcopenia, que é a redução da

massa muscular. Este é um processo

natural gerado por desgaste e fatores

harmonias. Nesse caso, pratique a

musculação para reverter o quadro e

ganhar, além de massa, tecido ós-

seo, prevenindo quedas e fraturas

patológicas. 

Saúde - Os benefícios de praticar musculação

Mensagem - Dicas úteis para o Lar - Doces
“A gente pode

morar numa casa mais ou menos,

numa rua mais ou menos, 

numa cidade mais ou menos,

e até ter um governo mais ou menos. 

A gente pode 

dormir numa cama mais ou menos, 

comer um feijão mais ou menos,

ter um transporte mais ou menos, 

e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no 

futuro. 

A gente 

pode olhar em volta e sentir que tudo está

mais ou menos... 

Tudo bem.

O que a gente não pode 

mesmo, nunca, de jeito nenhum.

é amar mais ou menos, 

é sonhar mais ou menos, 

é ser amigo mais ou menos, 

é namorar mais ou menos,

é ter fé mais ou menos, 

e acreditar mais ou menos. 

Senão a gente corre o risco de se tornar 

uma pessoa mais ou menos”. 

Autor: Chico Xavier

Elzinha Viana

Calda mais brilhante

É só acrescentar o açúcar de confeiteiro,

aquele bem branquinho, direto na fruta, antes de

coloca-la no liquidificador. O açúcar de confei-

teiro é mais fácil para bater e deixa qualquer

calda muito atraente.

Açúcar de confeiteiro

Para obter o açúcar de confeiteiro, basta ba-

ter o açúcar refinado no liquidificador.

Gelatina

Quando uma receita pedir gelatina em folha

e você só tiver em pó, use uma colher de chá para

cada folha de gelatina pedida na receita.

Caramelo no micro-ondas

Coloque 2 colheres de sopa de açúcar e uma

de água num recipiente próprio e leve ao micro-

ondas na potência máxima, até ficar de uma cor

amarela clara. Depois, desligue o micro-ondas e

deixe acabar de caramelizar.

Bolas de sorvetes perfeitas

Para conseguir bolas de sorvetes perfeitas,

mergulhe a colher, após cada utilização, em água

quente. Assim o sorvete sai com facilidade e as

bolas ficam redondinhas.

Desenformar gelatina

Mergulhe a forma que contém a gelatina, du-

rante alguns segundos, em água muito quente. Se

mesmo assim tiver dificuldade em desenformá-

la, coloque o recipiente sobre um prato de servir

e tampe-o durante alguns minutos com um pano

quente. 
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D
urante concorrida sole-

nidade realizada na

sede social da Associa-

ção Esportiva e Cultural Funil

Clube no dia 28 de setembro, o

Conselho Deliberativo da enti-

dade empossou a nova direto-

ria para o período maio/2017 a

abril/2019.

Antes de dar posse à nova

diretoria, o presidente do Con-

selho Deliberativo, Paulo Di-

niz Cruz, agradeceu o empe-

nho do presidente anterior,

Mauro Vercesi dos Santos, afir-

mando que “vale destacar o

ótimo trabalho realizado pelo

presidente que ora transfere o

cargo, senhor Mauro Vercesi

dos Santos. O Mauro, durante

3 mandatos, realizou vários

melhoramentos em nossa sede

social. Reformou os banheiros

aqui do salão principal, cons-

truiu dois novos banheiros na

parte de trás, bem como refor-

mou toda aquela parte que cha-

mamos de Funilzinho. Este sa-

lão onde nos encontramos

recebeu melhoramentos, inclu-

sive com a instalação do cli-

matizador. Ao Mauro, os agra-

decimentos de todos os sócios

pelo belo trabalho aqui desen-

volvido em sua gestão.

Patrícia Maria Perdigão é

a presidente; Rosângela de Oli-

veira Machado Fonseca é a I

vice presidente; e Juliano Car-

valho Marani, o II vice presi-

dente. Os demais membros da

diretoria são: I secretária –

Giórgia Silva, II secretária Ca-

mila Lorraine Pereira Perdi-

gão; I tesoureiro – João Luiz

Mussa; II tesoureiro – Ema-

nuel Alef de Oliveira; diretor

social – Geraldino Luiz da

Silva Júnior; auxiliar de diretor

social – Luiz Otávio Fonseca

Lisboa Kayser; diretor técnico

– Wagner Cardoso Soares; di-

retor de patrimônio – Erci Al-

ves de Souza; diretora de cul-

tura – Valéria Silva Araújo.

Presente à solenidade, o

Padre Lauro Elias de Oliveira

procedeu às bênçãos à diretoria

desejando muito sucesso àque-

les que foram empossados.

Dada a palavra à nova pre-

sidente, esta falou de seus ob-

jetivos juntamente com sua di-

retoria na busca de grandes

promoções contando, para isso,

com o apoio dos associados e

da sociedade vespasianense.

Na oportunidade a presidente

Patrícia  homenageou o sócio

José de Souza Viana, o Zeca,

que se fazia presente com seus

familiares. Também homena-

geou, in memoriam, o sócio

Licínio de Paula Cruz cuja

honraria foi recebida pela

viúva Marilza de Paula Cruz e

familiares. 

A Corporação Musical

Nossa Senhora de Lourdes

abrilhantou o evento. Após a

apresentação, quem assumiu

a parte musical foi Fábio Au-

gusto – o Fabinho que ani-

mou os presentes com ótimo

repertório carna valesco.

Ótima festa.

Patrícia Perdigão toma posse como presidente do Funil Clube

Sérgio Perdigão e sua esposa Prefeita Ilce
Rocha Perdigão, e a Presidente Patrícia

Deputado Estadual Iran Barbosa, Presidente Patrícia
Perdigão e o Secretário de Estado das Cidades, Carlos Murta

Padre Lauro convidou as senhoras Deise 
Fonseca Lage e Edite Buéri Nassif para 

participarem da benção

A diretoria 
empossada
posou para 
o Vespasiano
em Noticias

A presidente do Funil Clube também homenageou 
o senhor José de Souza Viana, o sr. Zeca

Familiares de Licínio de Paula Cruz receberam
a homenagem do Funil Clube
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Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

AMBIENTE 
EM NOTÍCIASMEIO

H
á muito, as exigências

cada vez mais comple-

xas da sociedade mo-

derna vêm acelerando o uso

dos recursos naturais, resul-

tando em danos ambientais que

colocam em risco a sobrevi-

vência da humanidade no pla-

neta. 

A história mostra que o ho-

mem sempre utilizou os recur-

sos naturais para o desenvolvi-

mento da tecnologia e da

economia e, com isso, garantir

uma vida com mais qualidade.

Mas, a busca do homem

por uma vida melhor está lhe

trazendo doenças, problemas

sociais e comprometendo seu

futuro na Terra, já que suas

ações são altamente degradan-

tes.

Diante desse quadro, fica

claro que meio ambiente e

saúde são temas completa-

mente indissociáveis.

Meio Ambiente
A expressão “meio am-

biente” deve ser interpretada de

uma forma ampla, não se refe-

rindo apenas à natureza pro-

priamente dita, mas sim a uma

realidade complexa, resultante

do conjunto de elementos físi-

cos, químicos, biológicos e só-

cio-econômicos, bem como de

suas inúmeras interações que

ocorrem dentro de sistemas na-

turais, artificiais, sociais e cul-

turais.

Saúde
A palavra saúde também

deve ser compreendida de

forma abrangente, não se refe-

rindo somente à ausência de

doenças, mas sim ao completo

bem-estar físico, mental e so-

cial de um indivíduo.  

A saúde tem como fatores

determinantes e condicionan-

tes, entre outros, a alimentação,

a moradia, o saneamento bá-

sico o meio ambiente, o traba-

lho, a renda, a educação, o

transporte, o lazer e o acesso

aos bens e serviços essenciais.

Dessa forma o termo

“saúde” engloba uma série con-

dições que devem estar apro-

priadas para o bem estar com-

pleto do ser humano, incluindo

o meio ambiente equilibrado.

Relação Meio Ambiente e

Saúde

Muitas pessoas não perce-

bem, mas o homem é parte in-

tegrante da natureza e, nesta

condição, precisa do meio am-

biente saudável para ter uma

vida salubre.

É certo que qualquer dano

causado ao meio ambiente pro-

voca prejuízos à saúde pública

e vice-versa. A existência de

um é a própria condição da

existência do outro, razão pela

qual o ser humano deve realizar

suas atividades respeitando e

protegendo a natureza.

Como exemplo podemos

citar o vibrião da cólera, que é

transmitido pelo contato direto

com a água ou pela ingestão de

alimentos contaminados. 

A falta de saneamento bá-

sico, os maus hábitos de hi-

giene e as condições precárias

de vida de determinadas re-

giões do planeta são fatores que

estão intimamente ligados com

o meio ambiente e que contri-

buem para a transmissão da

doença.

Portanto, diariamente é

possível presenciar várias si-

tuações que nos revelam como

a degradação ambiental causa

problemas na saúde e nas con-

dições de vida do homem.

Prevenção e Precaução
O princípio da prevenção

se caracteriza pela  prioridade

que deve ser dada às medidas

que evitem o nascimento de

atentados ao ambiente, de

molde a reduzir ou eliminar as

causas de ações suscetíveis de

alterar sua qualidade. 

Permite-se a instalação de

uma determinada atividade ou

empreendimento, impedindo

que ele cause danos futuros,

por meio de medidas preventi-

vas.

O principio da precaução,

por outro lado, é um estágio

além da prevenção, à medida

que o primeiro (precaução)

tende à não realização do em-

preendimento, se houver risco

de dano irreversível, e o se-

gundo (prevenção) busca, ao

menos em um primeiro mo-

mento, a compatibilização en-

tre a atividade e a proteção am-

biental. 

Assim, quando existe risco

ou incerteza científica de dano

ambiental, a atividade sequer

poderá ser licenciada.

Percebe-se que tais princí-

pios visam restringir e até

mesmo proibir a implantação

de novos empreendimentos, na

hipótese dos mesmos oferece-

rem risco ao ambiente e a saúde

das pessoas.

Afinal, o Direito Ambiental

possui caráter preventivo, pois

é praticamente impossível a re-

paração integral nos casos de

degradação ambiental, já que

na maioria das vezes a região

afetada jamais voltará ao es-

tado em que se encontrava an-

tes do evento danoso.

E, da mesma forma, são

várias as doenças causadas por

danos ambientais cujas seque-

las se tornam irreversíveis para

o homem.

Conclusão
Quando se fala em questões

ambientais e de saúde humana,

não basta indenizar o vexame,

a dor e as irreparáveis sequelas

causadas pelas doenças surgi-

das por conta da degradação da

natureza. É preciso agir antes,

empregando de forma efetiva

o princípio da prevenção e, ser

for preciso, o da precaução.

Afinal preservar e conser-

var o meio ambiente se traduz

na garantia de sobrevivência da

própria espécie humana e,

nesse sentido, a natureza não

pode se adequar às leis criadas

pelo homem, muito pelo con-

trário, o direito deve ser for-

mulado em respeito às limita-

ções naturais, submetendo às

atividades econômicas às exi-

gências naturais.

Fonte: Blog - oecochato.com
acesso em 22/11/2016

Saúde e Meio Ambiente
Falar e defender os di-

reitos dos animais não é so-

mente uma questão ética,

é também uma atitude de

saúde pública, de econo-

mia e de sociologia. O

abandono desses seres,

sem sombra de dúvidas,

pode trazer sérios danos,

tais como: acidentes de

trânsito, disseminação de

doenças, gastos em con-

trole populacional, dentre

outros inúmeros entraves. 

Segundo informações

prestadas pela Organização

Pan-Americana de Saúde,

em sua publicação cientí-

fica “Saúde nas Américas –

2007”, a saúde dos animais

está intimamente ligada à

saúde dos próprios seres

humanos. Infelizmente, os

maus-tratos ou crueldade

contra animais é uma reali-

dade da sociedade brasi-

leira.

Diante disso, a Comis-

são de Constituição e Jus-

tiça (CCJ) da Câmara apro-

vou o Projeto de Lei n°

3670/2015, de autoria do

senador Antonio Anastasia,

que visa modificar o nosso

Código Civil, tratando com

mais dignidade esses seres

adoráveis. 

De acordo com o PL n°

3670/2015 os animais dei-

xarão de serem considera-

dos como coisas e passarão

a ser tratados como bens

móveis. O senador Anas-

tasia pontua que “os ani-

mais não serão considera-

dos coisas”. “Eles são

dotados de sensibilidade e,

por isso, não podem ser

mantidos de qualquer ma-

neira pelos donos. Haverá

punições”, alerta.

Na prática a mudança é

singela. No entanto, para o

professor de Direito Civil

da UFPR, Rodrigo Xavier

Leonardo, a mudança prin-

cipal está no parágrafo

único a ser incluído no ar-

tigo 83 do Código Civil:

“Os animais não serão con-

siderados coisas”. Isso se-

ria, na visão do professor,

“uma abertura normativa

para eventualmente, no fu-

turo, desenvolver um re-

gime jurídico intermediá-

rio aos animais irracionais,

por considerá-los seres do-

tados de sensibilidade e,

portanto, diverso das coi-

sas”. 

Essa definição englo-

bará todos os tipos de ani-

mais, sejam eles silvestres,

domésticos, com valor eco-

nômico, etc. 

Trata-se de um tema

atual e de caráter mundial.

A jornada é longa. É pre-

ciso conscientização de to-

dos nos aspectos éticos,

bioéticos e socioambien-

tais. Em vários países, essa

luta jurídica já proporcio-

nou mudanças no status de

animais. 

Embora simbólica, a

mudança é, inquestiona-

velmente, uma passo para

construção dos direitos

desses seres indefesos.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada 

Coluna Jurídica

Direitos dos animais: Nós defendemos essa ideia e você?

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.

P
or meio de sua campa-

nha Eu Ajudo a Mu-

dar!, a Legião da Boa

Vontade (LBV) está mobili-

zando a sociedade a contri-

buir para a manutenção dos

programas socioeducacio-

nais que realiza diariamente

em todo o Brasil. Nesta edi-

ção, a iniciativa apresenta

ações de educação ambien-

tal, com o objetivo de sensi-

bilizar a população ao com-

bate do desperdício de água

e à separação do lixo para

reciclagem. 

Desde 1950, a LBV pro-

move ações ambientais em

suas escolas, Centros Co-

munitários e lares para ido-

sos. São palestras, oficinas

lúdicas e atividades práticas

sobre a importância de pre-

servar os recursos naturais.

A separação correta do lixo,

a reciclagem e a economia

de água são temas constan-

tes abordados nas unidades

da Instituição. As crianças,

por exemplo, ensinam por

meio de ações simples, mas

importantes, como preservar

o meio ambiente. 

Vale ressaltar que os re-

cursos angariados por essa

campanha são investidos na

melhoria e na ampliação das

unidades de atendimento da

Instituição, que diariamente

promovem diversos serviços

em prol das populações em

situação de vulnerabilidade

social. 

Para dar continuidade a

esse amplo trabalho, a LBV

conta com a ajuda do povo

para mudar! Torne-se, tam-

bém, parte desse time soli-

dário. Colabore: www.lbv.

org/doar. 

Se preferir, entre em con-

tato com uma das unidades

da Instituição acessando os

endereços na página

www.lbv.org/ enderecos.

Acompanhe também a LBV

pelas redes sociais: Face-

book/LBVBrasil, YouTube/

LBVBrasil e Insta-

gram/@LBVBrasil. 

Eu Ajudo a Mudar! 
Iniciativa da LBV leva amparo às famílias e promove

maior conscientização sobre os recursos naturais
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NEGOCIAÇÃO COLETIVA –

Agora o negociado prevalecerá

sobre o legislado, exceto para sa-

lário mínimo, FGTS, aviso prévio,

férias, seguro desemprego, 50% de

adicional de horas extras etc. O

empregador poderá reduzir salário

e/ou jornada de trabalho, mas pre-

cisa garantir proteção ao emprego

enquanto perdurar a redução. Para

empregados de nível superior com

remuneração acima de 11 mil

reais, o acordo individual prevale-

cerá sobre o Acordo Coletivo e a

Convenção Coletiva do Trabalho,

logo dispensando a intervenção

sindical.

ARBITRAGEM – Empregados

com remuneração superior a 11

mil reais e que tenham curso supe-

rior poderão eleger o foro arbitral,

mas será preciso cautela quanto

aos direitos indisponíveis, tais

como impostos e contribuições fe-

derais.

DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA

– Para que o juiz desconsidere a

personalidade jurídica da empresa

com o objetivo de que a execução

recaia sobre a pessoa de seus só-

cios e/ou gerentes, será necessário

o processo incidente, o qual sus-

penderá o processo da execução,

oportunidade em que sócios e/ou

gerentes poderão defender-se da

desconsideração.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL –

Passa a ser opcional, tanto para

empregados quanto para empre-

sas. Mas para que isso aconteça,

será necessária uma autorização

escrita.

AUTÔNOMO – Trabalhador au-

tônomo não é empregado. Não im-

porta se a prestação de serviço seja

contínua ou não, com ou sem ex-

clusividade. Será preciso cumprir

as formalidades legais para afastar

os pressupostos do artigo 3º da

CLT. Recomenda-se a formaliza-

ção de um contrato.

PREPOSTO E REVELIA – O

preposto não precisará ser empre-

gado da parte reclamada. A confis-

são é ficta e será julgada segundo

o conjunto da prova. A ausência do

preposto não impedirá que o ad-

vogado junte contestação e docu-

mentos.

TERCEIRIZAÇÃO – A execu-

ção de quaisquer atividades de

uma empresa, inclusive sua ativi-

dade principal, poderá ser terceiri-

zada desde que o terceiro tenha

capacidade econômica compatí-

vel. Se os empregados da terceiri-

zada trabalharem nas

dependências da tomadora de ser-

viços, terão direito aos mesmos

benefícios básicos (alimentação,

transporte, atendimento médico

etc.). Não será possível a terceiri-

zação para empresas cujos sócios

ou titulares tenham sido emprega-

dos da contratante nos últimos 18

meses. Sendo assim, ex-emprega-

dos e recém-demitidos deverão

aguardar uma “quarentena” de 18

meses.

HOMOLOGAÇÃO E ACOR -

DO – A homologação de rescisão

de empregados com mais de um

ano poderá ser feita dentro da em-

presa. As partes, querendo, pode-

rão requerer ao juiz a homologa-

ção de acordo que ponha fim a

todos os potenciais direitos traba-

lhistas. Os advogados terão de ser

distintos. A petição do acordo sus-

pende o prazo da prescrição.

PERMANÊNCIA DO EMPRE-

GADO NAS DEPENDÊNCIAS

DA EMPRESA – Não será consi-

derada como tempo à disposição

do empregador a permanência do

empregado na empresa após a jor-

nada normal de trabalho quando

esta ocorrer por escolha própria,

para que o empregado busque pro-

teção pessoal, quer em razão da in-

segurança das vias públicas ou de

condições climáticas; ou, ainda,

para atender às suas necessidades

particulares.

PRESCRIÇÃO TOTAL DE DI-

REITOS NA CONSTÂNCIA

DO CONTRATO – A suspensão

de obrigações sucessivas decor-

rentes de alteração ou descumpri-

mento do que tenha sido pactuado

com o empregado prescreveem

dois anos a contar da interrupção

do trato, “exceto quando o direito

a parcela esteja também assegu-

rado por preceitos de lei”. No

caso, a reforma trabalhista adotou

o enunciado da Súmula 294 do

Tribunal Superior do Trabalho.

PRESCRIÇÃO FRACIONADA

– A interrupção do prazo prescri-

cional se dá apenas quanto aos pe-

didos idênticos, formulados em

segunda reclamação. Títulos não

reclamados na segunda oportuni-

dade terão o prazo prescricional

iniciado na data do arquivamento

da primeira reclamação.

HORAS EM TRÂNSITO – O

tempo despendido pelo empre-

gado desde sua residência até o

início do trabalho não será com-

putado na jornada de trabalho.

FÉRIAS – Havendo concordân-

cia, elas poderão ser fracionadas

em três períodos, sendo um deles

de pelos menos 14 dias e os de-

mais nunca inferiores a cinco dias.

JORNADA 12 X 36 – Por acordo

ou convenção coletiva, ou ainda

em negociação direta com o em-

pregado, o regime observará o li-

mite de 44 ou 48 horas semanais,

neste último caso acrescidas de

duas extras e observadas as 220

horas mensais.

INTERVALO – O intervalo para

jornada de oito horas poderá ser

reduzido para 30 minutos.

UTILIDADE – INTEGRAÇÃO

– Ajuda de custo, auxílio alimen-

tação (não pago em dinheiro), diá-

rias de viagens, prêmios por

liberalidades, abonos, planos mé-

dicos e odontológicos não inte-

gram o salário para fins da CLT e

do INSS.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL –

Somente ocorre entre trabalhado-

res no mesmo estabelecimento

empresarial. Mantida a regra dos

dois anos na função, foi criada a de

quatro anos de vínculo com o

mesmo empregador. O paradigma

deverá ser contemporâneo do re-

clamante e exercer a mesma fun-

ção ou cargo.

TRABALHO INTERMITEN -

TE – O trabalho poderá ser pres-

tado por horas ou diárias, desde

que o valor e os critérios sejam

disciplinados em contratos escri-

tos. O valor não poderá ser inferior

ao salário mínimo em sua fração

hora, ou inferior dos demais em-

pregados. A convocação deverá se

dar com a antecedência mínima de

três dias e o empregado terá um

dia útil para responder. O período

de inatividade não será remune-

rado.

HOME OFFICE – Não serão de-

vidas horas extras neste caso. O

contrato será escrito e disciplinará

a concessão de instrumentos, tare-

fas, reembolsos de despesas e ine-

xistência de controle de jornada.

TRABALHO PARCIAL – Será

de no máximo 30 horas semanais;

ou 26 horas, com a possibilidade

de acrescer seis horas extras. Fé-

rias normais de 30 dias e o terço de

férias poderão ser vendidos e

pagos em dinheiro.

REPRESENTAÇÃO SINDI-

CAL – Os sindicatos atuarão nos

instrumentos coletivos. Já as co-

missões representativas para ne-

gociações do dia a dia, somente

nos casos de empresas com mais

de 200 empregados. Os mandatos

serão de apenas um ano, com esta-

bilidade assegurada; e a demissão,

nos mesmos moldes do cipeiro.

GESTANTES E LACTANTES

– Poderão trabalhar em local insa-

lubre (médio e mínimo). Reco-

menda-se uma declaração de von-

tades e atestado médico que exclua

o risco para a saúde da mãe e do

feto/bebê. O intervalo de 15 minu-

tos para horas extras será revo-

gado. O intervalo para

ama mentação pode ser livremente

negociado nos seis primeiros

meses.

BANCO DE HORAS – Foram

mantidas as regras anteriores, pas-

sando sua negociação a ser direta

entre empresa e empregado, toda-

via limitado a seis meses. Traba-

lho extraordinário habitual não

descaracteriza o banco de horas.

PRAZO PARA RESCISÃO – O

prazo para pagamento das verbas

rescisórias passa a ser de 10 dias,

qualquer que seja o tipo de tér-

mino.

ACORDO PARA LEVANTA-

MENTO DO FGTS – As partes

podem acordar sobre o término do

contrato de trabalho, podendo ser

reduzido até 50% do aviso prévio

e da indenização do FGTS. O em-

pregado, neste caso, poderá sacar

80% do FGTS, mas não terá di-

reito ao seguro desemprego.

*O autor é advogado e associado
ao Rotary Club do Rio de Ja-

neiro, RJ (distrito 4570).

Transcrito da Revista 
Rotary Brasil. 

O que muda com a reforma trabalhista
Conheça as principais novidades que alterarão o dia a dia de empresas e empregados

N
a essência, a reforma trabalhista

protegeu o empregado de

baixa renda. O que se percebe

é que o Estado diminuiu seu tamanho,

libertando as relações de trabalho en-

tre empregadores e aqueles emprega-

dos com remuneração acima de 11

mil reais e curso superior. É claro que

a reforma terá que passar pelo teste de

esforço; no caso, o Poder Judiciário.

Somente após a interpretação pelos

diversos Tribunais e sob a ótica jurí-

dica, poderemos concluir pelo acerto

ou desacerto das medidas. No final da

década de 1990, surgiram no Brasil,

basicamente, duas propostas de re-

forma trabalhista: a prevalência do

negociado sobre o legislado, capita-

neada pela Confederação Nacional da

Indústria; e afixação de um piso mí-

nimo, acima do qual a contratação de

mão de obra, por opção, estaria regida

por um Estatuto Civil do Trabalho –

esta, sugerida pela Associação Co-

mercial do Rio de Janeiro. A reforma

de 2017 saiu num formato híbrido,

convergindo as duas soluções.

Vamos tratar aqui, objetivamente,

das mudanças que importam à rotina

pragmática do dia a dia do departa-

mento de recursos humanos das em-

presas no trato direto com seus em-

pregados, deixando para uma

próxima edição as discussões jurídi-

cas mais acadêmicas e aquelas de na-

tureza processual.

Esse resumo tem o objetivo de si-

tuar o leitor acerca dos pontos mais

determinantes da mudança – sem,

contudo, esgotar a compreensão das

normas, que deverão ser discutidas

com a orientação de advogados. A re-

forma trabalhista entra em vigor no

mês denovembro.

Laudelino da Costa Mendes Neto*
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Coluna  do Pescador 

Paulo Diniz
Colaboraram Kioshi e Mituo Ishihara da 

Loja O Pescador, de Lagoa Santa

A Prefeitura de Vespa-

siano, através das Secretarias

de Cultura, Turismo e Lazer e

Juventude e Esportes, em

parceira e apoio da Federa-

ção Mineira de Volei e do

Vespasiano Esporte Clube,

com organização do Pró Vol-

ley realizou, nos dias 2, 3 e

17 de setembro último, a pri-

meira e a segunda etapas, res-

pectivamente, do III Open

Vespá de Vôlei de Praia, no

campo do Vespasiano, que

abriga uma quadra de areia. 

O espaço ficou pequeno

para receber as talentosas du-

plas de Vespasiano, Betim,

Contagem e Belo Horizonte.

O primeiro dia de competi-

ção foi marcado pela disputa

de oito duplas da categoria

sub 19, no naipe masculino.

No dia seguinte, foi à vez das

oito duplas femininas da ca-

tegoria sub 19 disputarem o

torneio. A segunda etapa foi

disputada por oito duplas da

categoria sub 15, no naipe fe-

minino. A torcida presente

pôde ver de perto jogos dis-

putados ponto a ponto com

muita garra e determinação

das duplas, o que proporcio-

nou grandes rallys e muita

emoção.  (Confira a classifi-

cação abaixo) 

Para o organizador do III

Open Vespá de Volei de

Praia, Luiz César, a palavra

que expressa essa etapa do

torneio é evolução. “Foi

muito gratificante ver as du-

plas brigando pelo título,

ponto a ponto, com garra e

determinação o tempo todo”,

falou vibrante.

O III Open Vespá ainda

não acabou. A competição

vai ter ainda mais uma etapa

na quadra de areia do campo

do Vespasiano, nos dias 2 e 3

de dezembro, para a catego-

ria sub 17 nos naipes mascu-

lino e feminino, respectiva-

mente. As disputas dos jogos

acontecem a partir das 08:30

horas. 

Até que enfim, as chuvas tiveram início neste final de se-

mana. Chegou de mansinho mas aliviou aquele clima seco,

aquele calor bravo e trouxe a esperança de que brevemente nos-

sos rios, lagoas e represas voltarão aos niveis normais. Que

Deus nos ajude!!!

Rios mineiros sem água
Os rios no Estado de Minas Gerais estão sentindo a estiagem

prolongada e estão com o nivel d’água muito baixo. Os peixes

procuram proteger procurando os poções que ainda existem.

Aqui notamos que os ditos pescadores profissionais aqueles que

tem licença para pescar com redes e tarrafas estão varrendo os

poções dia e noite matando qualquer peixe, sem observar os ta-

manhos mínimos. Por outro lado não temos vistos nenhuma

ação das autoridades para coibir esses abusos.

Pesca com arpão
Temos notícias que muitos pescadores estão pescando com

arpão; mergulham e matam também toda variedade de peixes,

não respeitando os tamanhos mínimos nem a quota individual.

Estão praticando em qualquer rio. São predadores mesmo. Tam-

bém neste caso não temos visto nenhuma ação das autoridades

responsveis pela fiscalização.

Represa de Três Marias
Apesar de pouca água, em alguns lugares estão sendo fisga-

dos tucunarés, curimatãs e piaus três pintas. Notamos também a

pesca com redes e tarrafas com malhas pequenas, matando tudo

que é malhado. 

Rio São Francisco abaixo da represa
No Rio São Francisco abaixo da Comporta da Cemig a quan-

tidade de água é muito pouca. Além disso está descendo muito

lodo que cobre os anzois em pouco tempo impedindo que os pei-

xes peguem as iscas. Para solucionar somente depois que cho-

ver muito para limpar o fundo do rio.

Pedro Henrique, filho do Dr Rodrigo Pereira, 
exibindo um Jaú fiscado no Pantanal

� VOLEI DE PRAIA

Vespasiano sedia o III Open Vespá

Categoria Sub-15 Feminino

Categoria
Sub-19

Feminino

Categoria Sub-19 masculino

OS CAMPEÕES


