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

A
Prefeitura de Vespa-

siano, através das Se-

cretarias de Planeja-

mento e Desenvolvimento

Municipal e Cultura, Lazer e

Turismo, em parceria com a

Vila do Papai Noel, CDL e Se-

brae, realizou, na noite do dia

21 de setembro, a assinatura

do Termo de Responsabilidade

que vai viabilizar a montagem

da Vila do Papai Noel/Mega

Feirão de Natal no município. 

A Vila é uma exposição de

Papais Noéis que a ex Depu-

tada Federal e Estadual, Pro-

fessora Maria Elvira Salles

Ferreira, vem colecionando ao

longo de mais de 40 anos. A

exposição, que já passou pela

Assembleia Legislativa, Pre-

feitura de Belo Horizonte,

Praça do Papa, Casa do Conde,

agora vai ter Vespasiano como

sede no período de 2 a 23 de

dezembro. O acervo natalino

foi adquirido pela coleciona-

dora, uma coletânea de mais

de três mil peças sobre o Natal,

vindas de 90 países. A exposi-

ção vai ter representações do

Bom Velhinho, Mamães Noéis,

presépios, anjos, renas, trenós,

casinhas de madeira, árvores

de Natal e muito mais.

Depois de exibido o vídeo

institucional da Prefeitura de

Vespasiano, a Prefeita Ilce Ro-

cha, amiga de longa de Maria

Elvira, salientou que vai ser

uma honra abrigar a Vila do Pa-

pai Noel em Vespasiano. “É um

momento difícil, de crise, de

ansiedades, porém precisamos

procurar novas vocações para

nossa cidade. Precisamos pen-

sar em soluções em conjunto,

coletivamente, é assim que es-

tamos fazendo em nosso muni-

cípio”, frisou Ilce Rocha. 

Para a ex Deputada Federal

e Estadual, Professora Maria

Elvira, destacou a alegria de re-

tornar a Vespasiano. “Tenho

grandes amigos aqui. Conheço

Ilce Rocha de longa data, so-

mos companheiras de longa ca-

minhada e sei o quanto ela ba-

talhou para chegar até aqui. E

pudemos perceber o trabalho

carinho e humanizado que está

sendo desenvolvido em Vespa-

siano. Trazer a Vila do Papai

Noel para Vespasiano vai ser

um prazer”, disse Maria Elvira.  

O Presidente da Câmara de

Dirigentes Lojistas, CDL, Ro-

drigo Barbosa Silva, agradeceu

os parceiros. “Quero agradecer

parceiros pela confiança e sa-

lientar que precisamos de en-

volvimento para realizarmos o

desenvolvimento sócio econô-

mico de nossa cidade”, falou

Barbosa. Na oportunidade, o Di-

retor Administrativo Financeiro

da CDL, Leonardo Rodrigo

Silva Novais, apresentou o pro-

jeto do Mega Feirão De Natal. 

A analista Técnica do Se-

brae, Pollyanna Mara Gontijo,

parabenizou a iniciativa da Pre-

feitura de Vespasiano. “É um

prazer fazer parte deste grande

projeto. Tenho certeza que a ci-

dade de Vespasiano e a comu-

nidade tem muito a ganhar, o

comércio principalmente, pois

vai proporcionar um grande

fluxo de pessoas neste território

e esta é uma oportunidade para

que os vespasianenses mostrem

o potencial que o município

tem”, falou. 

Fique ligado
• Chegada do Papai Noel

Dia 2 de dezembro - 18 ho-

ras - Centro de Convenções Ri-

soleta Neves

• No local também vai ser

realizada a Vila do Papai Noel

- Entrada franca

A visitação para escolas de-

verá ser agendada pelo tele-

fone (31) 3621-4444.

• De 6 a 10 de dezembro irá

acontecer o Mega Feirão de

Natal, também no Centro de

Convenções Risoleta Neves.

Vespasiano recebe Vila do Papai Noel

A Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Municipal, Margarete Gelmini; o Presidente da CDL -Ves pasiano,
Rodrigo Barbosa Silva; Maria Elvira, Ilce Rocha, Bete Viana; a Secretária de Cultura, Turismo e Lazer, 

Mônica Regina da Cruz e a representante do Sebrae, Pollyanna Mara Gontijo.

Desde o dia 19 de setem-

bro, os moradores do Bairro

Santo Antônio e região estão

convivendo com uma nova rea-

lidade: as obras de construção

da ponte da Avenida Afonso

Pena. A ponte sobre o Córrego

Sujo foi danificada devido às

chuvas ocorridas em dezembro

de 2016 e desde então estava

interditada pela Defesa Civil e

pelos engenheiros técnicos do

DER e da Prefeitura de Vespa-

siano.  

A obra está sendo execu-

tada em etapas, através de

medida compensatória, com

recursos advindos de contra -

partida de um empreendimento

que vai ser instalado na cidade,

o que vai gerar economia para

o município, além de agilizar o

andamento da mesma.  

A primeira etapa começou

com a demolição total da

ponte. Nesta segunda etapa

estão sendo estão sendo

construídos os gabiões, uma

estrutura metálica para a con-

tenção de encostas, popular-

mente conhecido como “muro

de arrimo”. Os gabiões estão

sendo construídos antes e de-

pois da ponte para dar mais

segurança aos moradores do

entorno. Concluída essa se-

gunda etapa vai começar a

construção da ponte.  

De acordo com o Secretário

de Obras e Serviços Públicos,

Ricardo Wilson Martins da

Costa, a duração das obras têm

previsão de 120 dias. “Estamos

trabalhando duro para que os

transtornos sejam mínimos e

para realizar uma obra que

atenda às necessidades dos mo-

radores do Bairro Santo Antô-

nio e região, prova disso é a

construção dos gabiões que vai

proporcionar mais segurança e

melhor infraestrutura”, afirmou

Ricardo. 

A ponte do Bairro Santo

Antônio vai medir 12 metros,

sendo 9,00m de pista de rola-

mento e dois passeios de 1,50m

para cada lado, atendendo mo-

toristas e pedestres. 

Obras da ponte do Bairro Santo
Antônio estão dentro do cronograma

Já começou o

recadastramento

biométrico obriga-

tório do eleitorado

das cidades de

Vespasiano e São

José da Lapa. To-

dos os eleitores

dessas cidades de-

verão comparecer

ao cartório eleito-

ral para coleta das digitais e da

foto, além de comprovarem o

vínculo com a cidade. Para se

recadastrar o eleitor deverá

comparecer ao Cartório Elei-

toral de Vespasiano no horário

de 12 às 17:30 levando carteira

de identidade e comprovante

de endereço.  

O recadastramento ocorrerá

ao longo dos próximos seis me-

ses e quem não comparecer até

abril de 2018 (inclusive aquele

que não é obrigado a votar),

terá o título cancelado. Para

evitar filas enormes e de última

hora sugere-se que o eleitor

faça o recadastramento o

quanto antes.

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

título pela primeira vez; com-

provante de endereço (conta

de água, luz, telefone etc), pre-

ferencialmente em nome do

eleitor, emitido nos três meses

anteriores à data de com pa -

recimento; título eleitoral e

CPF (se possuir); e compro-

vante de quitação com o ser-

viço militar (para os eleitores

do sexo masculino, maiores de

18 anos, que forem fazer o tí-

tulo pela primeira vez).

Eleitor poderá ter título cancelado

A
Prefeitura de Vespa siano,

através da Secretaria de

Saúde, está trabalhando

para deixar a infraestrutura e a

acessi bilidade cada vez melhor

para os pacientes que procuram o

CEO - Centro de Especia lidades

Odontológicas - de Vespasiano.

A unidade que está situada atrás

da Secretar ia  Municipal  de

Desenvol vimento Social, em

breve vai ter uma nova sede. 

O antigo terminal rodoviário

vai abrigar o novo CEO. O espaço,

que é central e amplo, vai oferece

ainda mais  serviços de

odontologia gratuitos à população,

com instalações amplas  e

modernas. No CEO é oferecida à

população vespasianense o

diagnóstico bucal com ênfase no

diag nóstico e detecção do câncer

bucal, periodontia especia lizada,

c i ru rg ia  o ra l ,  endo  don t ia ,

atendimento aos portadores de

necessidades especiais e prótese

removível. A demanda na atual

unidade de saúde é grandes nas

especialidades, prova disso é que

são  rea l i zadas  mais  de  50

próteses dentárias por mês.  

No novo espaço, pacientes vão

ter mais conforto e comodidade

e funcionários vão ter melhor

condições de trabalho. O local vai

abrigar 10 consultórios individuais

e separados por especialidades,

além de sala  de Raio X

odontológico,  central  de

esterilização, sala para reuniões,

copa, banheiros, recepção, sala de

espera, tudo de acordo com as

normas da Anvisa. O espaço vai

abrigar também o almoxarifado

odontológico, diminuindo assim,

mais um custo de aluguel para o

município. 

Para o Coordenador de Saúde

Bucal, Erick Pinheiro, a Prefeita

Ilce Rocha, sem medir esforços,

entendeu a real necessidade de

transferir e adequar as instalações

do CEO de forma a  a tender

melhor  os  pacientes  e  os

funcionários. “No atual CEO os

pacientes são atendidos em box

apertados e sem a privacidade

adequada. Nas futuras instalações

do CEO vão ser atendidos mais

pacientes e vai abrigar também o

almoxarifado odontológico,

diminuindo assim, mais um custo

de aluguel para o município”,

informou Erick.

Unidade de saúde vai ter nova localização e melhor infraestrutura

Na antiga rodoviária vai funcionar o centro 
o centro de especialidades odontológicas
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Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

AMBIENTE 
EM NOTÍCIASMEIO

A Região Metropolitana de

Belo Horizonte tem a pior seca

dos últimos 100 anos, de

acordo com o diretor de Ope-

ração Metropolitana da Com-

panhia de Saneamento de Mi-

nas Gerais (Copasa), Rômulo

Perilli. De janeiro a setembro,

choveu praticamente a metade

da média histórica. Ele descarta

a hipótese de racionamento na

região metropolitana nos pró-

ximos meses e disse que "há

incerteza daí pra frente".

"Nós estamos vivendo, não

só na Região Metropolitana,

mas em boa parte do estado,

dentro da Região Sudeste, a

pior seca do últimos 100 anos.

É a seca que nunca houve. Não

só aqui, é no Sudeste inteiro",

disse. A declaração foi dada em

coletiva convocada para falar

sobre prevenção de crise hí-

drica e importância do con-

sumo consciente. O tempo seco

reacendeu a preocupação com

o volume dos reservatórios.

Chuvas acumuladas de ja-

neiro a setembro de 2017

(Foto: Copasa/Divulgação)

No Rio Paraopeba, por

exemplo, foi registrado o nível

mais baixo dos últimos 60 anos

e, por isso, a Copasa anunciou

que a captação de água nele

está paralisada desde 19 de ou-

tubro. O retorno vai depender

das chuvas. "Voltou a chover,

aumentou a vazão do Parao-

peba, voltaremos a trabalhar

nesta captação", afirmou Pe-

rilli.

Ele afastou a possibilidade

de racionamento, mas demos-

trou preocupação. "Possibili-

dade de racionamento, rodízio,

nenhum. No sistema integrado,

nós estamos tranquilos neste

sentido. Claro que preocupa-

dos porque uma seca desta tem

que nos preocupar. A previsão

para outubro é de chuva abaixo

da média. A gente está vivendo

esta incerteza daí pra frente",

disse.

De acordo com o diretor,

somando os três sistemas - Rio

Manso, Serra Azul e Várzea

das Flores -, ainda tem água

para abastecer a cidade para os

próximos dez meses, e o alerta

é pra economizar.

"Hoje a gente tem um vo-

lume nas represas que dá para

abastecer durante dez meses.

Somando os três lagos, nós te-

mos 140 milhões de metros cú-

bicos, isso dá para dez meses.

Neste período como nós vamos

ter um período de chuva, nós

estamos tranquilos com o abas-

tecimento", afirmou.

A Copasa orienta que a po-

pulação use a água de forma

consciente. "A água é um bem

finito, nós estamos vendo isso

aí. Ela não pode ser usada de

forma predatória.", alerta o di-

retor. Segundo ele, em função

da crise econômica, houve um

crescimento de ligações de rede

de água clandestina e a Copasa

iniciou um trabalho de repres-

são. "Quem não paga, consome

mais água e está prejudicando o

seu vizinho", disse.

Perguntado sobre a possi-

bilidade de não chover o espe-

rado, o diretor disse que o es-

tado pode enfrentar uma

situação crítica. "A repetição

disso dois, três anos, significa

medidas que vão ser tomadas

de crise, emergenciais, absolu-

tamente anormais. São pontos

fora da curva que a gente não

conta com isso no momento",

afirmou Perilli.

FONTE : SITE G1 MG

ACESSO EM 25/10/17 

Região Metropolitana de BH tem a pior
seca dos últimos 100 anos,  diz Copasa

O que é uma ação revisional

de financiamento?

A Ação Revisional Bancária

nada mais é do que uma demanda

que busca revisar cláusulas de um

contrato de financiamento fir-

mado entre o consumidor e a Ins-

tituição Financeira. Tem como es-

copo reduzir ou extirpar o saldo

devedor, a fim de equilibrar a re-

lação outrora estabelecida entre

as partes. Por meio dessa ação

também é possível alterar valores

das parcelas e/ou prazos, até

mesmo resgatar valores já quita-

dos.

Comumente as revisionais

são ligadas a contratos de finan-

ciamento de veículos, imóveis,

crédito pessoal, cheque especial,

cartões de créditos, dívidas agrí-

colas, dentre outros. Essa análise

busca evitar juros abusivos, bem

como limita ou anula tarifas con-

sideradas ilegais, nos termos do

Código de Defesa do Consumi-

dor.

Quem pode ingressar com

uma ação revisional de contra-

tos?

Qualquer pessoa pode in-

gressar, seja ela pessoa física ou

jurídica, sempre que for consta-

tada a cobrança de juros onerosos

e tarifas ilegais.

Quando ingressar uma ação

revisional?

É recomendado o ajuiza-

mento destas ações quando a pes-

soa/empresa estiver em um ciclo

de endividamento crescente,

sendo constatada a presença de

cláusulas abusivas e ilegais.

O Banco pode entrar com

ação de busca e apreensão do

bem?

Enquanto a dívida está sendo

discutida é possível que a Insti-

tuição Financeira ingresse com a

ação de busca e apreensão /rein-

tegração de posse do bem. Entre-

tanto, existe a possibilidade de

rebater a ação ajuizada pelo

banco com medidas liminares e

cautelares incidentais, visando o

prosseguimento regular da de-

manda, sem prejuízo ao consu-

midor.

Ao entrar com revisional, a

pessoa nunca mais terá crédito?

O banco não pode negar cré-

dito a quem já ingressou com

uma ação revisional. Todavia, é

comum ocorrer uma das seguin-

tes situações: 

• O cliente não consegue cré-

dito porque, apesar de não estar

com o nome negativado no

SPC/SERASA, ainda está ins-

crito no SISBACEN (sistema que

registra as movimentações ban-

cárias do consumidor junto ao

Banco Central). Nestas situações,

comprovada a inscrição em juízo,

é determinada a baixa do registro

e o crédito volta a ficar liberado.

•  Durante o curso da ação o

cliente não consegue crédito no

banco contra o qual ajuizou a

ação. Entretanto, após a revisio-

nal, a situação se normaliza. 

•  Se ficar demonstrado que

algum banco negou crédito a uma

pessoa porque consultou e en-

controu uma revisional em seu

nome, pode-se solicitar que a Jus-

tiça passe o processo para se-

gredo de justiça, de forma que

ninguém poderá mais consultá-

lo.

É importante destacar que

qualquer retaliação pelo ajuiza-

mento de uma ação revisional é

ilegal, podendo o banco respon-

der por danos morais se assim

proceder.

As Parcelas mensais são su-

periores a 30% por cento da mi-

nha renda. E agora?

A lei veda essa prática, sendo

certo que, o desconto em quanti-

dade superior a 30% do salá-

rio/aposentadoria do cidadão, é

uma conduta ilegal e deve ser re-

chaçada. 

Para saber mais sobre seus di-

reitos, entre em contato no seguinte

telefone (31)3621.1262.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada 

Coluna Jurídica

REVISIONAL BANCÁRIA: DÚVIDAS FREQUENTES 

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.

Diretor de Operação
Metropolitana, Rômulo
Perilli, descartou 
racionamento pelo período
de dez meses e disse que
"há incerteza daí pra
frente".
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N
o último dia 21 de ou-

tubro, a comu nidade do

Bairro Nova Pampulha

se reuniu para conhecer a re-

forma da Escola Municipal

José Silva. Os moradores

compareceram em peso para

conferir de perto as melhorias

realizadas, pela atual adminis-

tração, para maior conforto e

segurança de funcionários,

professores e alunos na uni-

dade escolar. 

É uma preocupação do

Atual Governo que toda a co-

munidade escolar tenha um

ambiente confortável, seguro e

com a infraestrutura necessária

para que o período escolar se

torne ainda mais agradável para

todos. Por isso a Prefeitura de

Vespasiano não tem medido es-

forços para melhorar a estru-

tura dos espaços destinados ao

Ensino Público Municipal.

Desde janeiro, quando tomou

posse, a prefeita Ilce Rocha rea-

lizou uma visita a todas as es-

colas e creches da cidade e con-

cluiu que a maioria delas

precisa passar por reformas e

ampliações.  

Neste primeiro pacote de

reformas e ampliações estão

contempladas cinco escolas e

uma creche. A primeira unidade

escolar a ser entregue para a

comunidade foi a Escola Mu-

nicipal Maria Cecília de Araújo

Valle, no Bairro Caieiras, dia

27 de agosto. Em seguida, no

dia 3 de setembro, foi à vez da

comunidade do Bairro Célvia

receber as obras de reforma e

ampliação da Creche Maria das

Neves de Oliveira. A terceira

comunidade a receber a inau-

guração das obras de reforma e

ampliação foi a do Morro Alto

com a Escola Municipal Nazi-

nha Conrado Silva, em 17 de

setembro. No sábado, 21 de ou-

tubro, a comunidade do Bairro

Nova Pampulha recebeu a en-

trega das obras de reforma da

Escola Municipal José Silva.

Em breve serão entregues as re-

formas das escolas municipais

João Roque da Costa e Bárbara

Maria Salomão.

A Prefeita de Vespasiano,

Ilce Rocha ficou emocionada

com a presença da comunidade

e com o resultado das obras.

“Estou presenciando aqui hoje

uma das coisas que sempre so-

nhei como educadora: ver uma

escola bonita e bem organizada,

onde os funcionários e alunos

tivessem o prazer de estar. E

hoje, aqui, eu estou compro-

vando isso, vocês conseguiram

fazer com que a minha utopia

virasse realidade”, disse ela. A

Prefeita salientou ainda: “vivi

durante 33 anos na educação.

Sei da importância de cada

gesto e de cada melhoria rece-

bida por uma unidade escolar,

ainda mais nos dias de hoje,

que educar está cada vez mais

difícil, porém o professor tem

esse papel de inspirar e trans-

formar a vida dos alunos”. Ilce

Rocha frisou ainda a valoriza-

ção do professor. “É de extrema

importância a valorização do

professor e de todos os profis-

sionais da educação. Por isso

pedi tanto, no início do man-

dato, para que o plano de car-

reira e o piso nacional dos pro-

fessores fossem colocados em

prática”, falou ela. Para con-

cluir, a Chefe do Executivo,

afirmou ainda que todas as

ações estão sendo realizadas

com muita segurança e cautela.

“Para o ano letivo de 2018,

além dos novos uniformes que

todos os alunos da rede muni-

cipal vão receber, eles irão re-

ceber também um kit escolar”,

finalizou sob aplausos.

Segundo a Secretária Mu-

nicipal de Educação, Laís de

Castro Brant, o quê para muitos

é pouco, para quem está dentro

da escola é muito. “Para as pes-

soas de fora, a reforma da es-

cola pode parecer uma coisa

pequena, mas para nós, educa-

dores, é fundamental. As refor-

mas que estão sendo realizadas

é para mantermos a escola bo-

nita, com melhor infraestrutura

e com qualidade para os alu-

nos”, falou Laís. Para finalizar,

Laís enfatizou que a atual ges-

tão não está medindo esforços

para transformar a educação de

Vespasiano. “Este ano temos,

na educação integral, 2300 alu-

nos que estão sendo atendidos

com aulas no horário normal,

almoço e reforço escolar. Além

disso, 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 pela atual gestão”,

concluiu ela.      

De acordo com a Diretora

da Escola Municipal José Silva,

Joana D´Arc Rocha Almeida,

os alunos são a razão de tudo o

que a escola está vivenciando

hoje. “É no ambiente escolar

que vocês, queridos alunos, vão

encontrar os recursos humanos,

físicos e materiais necessários

para se tornarem pessoas capa-

zes de realizarem e, acima de

tudo, serem felizes. Além disso,

peço para que vocês cuidem e

zelem pela nossa escola para

que vocês tenham um bom es-

paço de aprendizado. Agradeço

a prefeita Ilce Rocha e a Secre-

tária Laís, pelo carinho e em-

penho”, disse a diretora. 

Para a representante da co-

munidade escolar, Joelma Ce-

lestino Pereira Souza, mãe de

quatro filhos matriculados na

unidade de ensino, a escola tem

uma grande importância na

vida dos alunos. “O trabalho

realizado pela escola tem como

objetivo mudar a história de

vida de nossos filhos, ensi-

nando que os sonhos podem se

tornar realidade”, falou ela. 

Moradores do Nova Pampulha recebem
melhoramentos na Escola José Silva

Comunidade do Bairro Nova Pampulha agora conta com uma escola mais moderna, com toda infraestrutura e
mais bonita. A reforma era um antigo anseio da comunidade, funcionários, professores e alunos da escola

� ARTISTAS DA TERRA

Banda Nosso Tom foi destaque no FIV/2017

C
omposto por Tiago

Araújo (sax); Raphael

de Souza (teclados);

Eduardo Araújo (contra-

baixo); Tiago Turíbio (gui-

tarra) e Samuel Chaves (ba-

teria) o grupo Nosso Tom

surgiu na cidade há cerca de

três anos com uma proposta

diferente; interpretar grandes

sucessos do jazz, pop, bossa

nova, soul e samba somente

de modo instrumental.

A banda surgiu quando

os integrantes, admiradores

de músicas instrumentais de

diferentes estilos, percebe-

ram que há muitos anos já

vinham tocando juntos, fa-

zendo participações uns nas

apresentações dos outros.

“Tocávamos como músicos

de apoio de diversos cantores

do meio gospel e por sempre

estarmos juntos, entre um

ensaio e outro, nasceu a ideia

de montar a banda instru-

mental para podermos tocar,

trabalhar  e nos divertir”.

No repertório, músicas

de artistas consagrados, em

versões instrumentais, todas

com arranjos criados por

eles, dando uma repaginada

nas composições de grandes

nomes como Michael Jack-

son, Stevie Wonder, Marcus

Miller e Tom Jobim.

Presentes na Virada Cul-

tural Metropolitana de Ves-

pasiano e Lagoa Santa, em

2016 e também no Festival

de Inverno de Vespasiano

nos anos de 2016 e 2017 o

grupo conta que costuma se

apresentar na capital mineira

e Região Metropolitana, nos

mais variados eventos.

“Por se tratar de música

instrumental, o nosso reper-

tório varia de acordo com o

público que teremos. Damos

preferência às músicas mais

conhecidas para que os pre-

sentes identifiquem o que

está sendo tocado e possam

participar do show conosco,

cantando e dançando”.

Segundo o saxofonista da

banda, Tiago Araújo, o ce-

nário musical no qual estão

inseridos ainda é bem des-

valorizado. Falta patrocínio,

o valor para uma boa produ-

ção é muito alto e é difícil di-

vulgar e comercializar o ma-

terial.

Mas apesar das dificul-

dades, o grupo segue se apri-

morando e apresentando seu

trabalho nas cidades minei-

ras, executando com amor

aquilo que escolheram fa-

zer. Em breve eles preten-

dem produzir alguns vídeos

de suas apresentações, além

de um EP com músicas au-

torais e releituras de alguns

clássicos nacionais e inter-

nacionais.

*Pamella Aguiar - jornalista

Autoridades descerram a placa de inauguração

Autoridades, professores e alunos comemoram as reformas da Escola José Silva
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A
Secretaria Municipal

de Saúde, realizou no

dia 06 de outubro um

encontro para o lançamento da

programação especial dedicada

à campanha de prevenção do

câncer de mama que acontece

nas unidades de saúde da ci-

dade.

Na abertura, os presentes

assistiram ao show intimista da

cantora Ana Carla e a apresen-

tação da dança do ventre da

Escola de Dança Belkiss Amo-

rim. As mulheres foram convi-

dadas a aprender a maquiar e

participar de uma sessão de

cuidados com a beleza.

O secretário de Saúde, Gil-

son Urbano, reforçou a impor-

tância do mês de prevenção ao

câncer de mama e destacou a

necessidade de atividades de

conscientização para todas as

mulheres não somente com o

objetivo da redução da doença,

mas também para quebrar o

tabu que permanece sobre o as-

sunto.

O prefeito Rogério Avelar

destacou o empenho nesta ges-

tão na busca da qualidade da

saúde da mulher. “Só quem

tem uma pessoa que viveu o

câncer, sabe a dor e a necessi-

dade do tratamento adequado.

Acredito na importância da

realização de exames preventi-

vos e tratamentos efetivos para

que alcance a cura da doença”

afirma.

Em seguida a palestra da

Dra. Liv Braga de Paula, mé-

dica ginecologista e coordena-

dora de saúde da mulher da Fa-

culdade de Medicina da

Faminas BH, foi importante

para alertar os participantes so-

bre a prevenção, diagnóstico

do câncer e saúde da mulher.

A cerimônia foi finalizada

com um desfile das mulheres e

suas profissões representando a

conquista e papel importante

da mulher na sociedade. Con-

tou com a participação e pre-

sença dos vereadores, Dr. Neil

e Pr. Dalson.

Prefeitura promove ações do Outubro Rosa

A transformação começa pela educação
A Prefeitura de Lagoa

Santa adotou um novo olhar

sobre a gestão e este conceito

se multiplicou em ações e

projetos. Neste sentido, a

secretaria de Desenvol vimento

Urbano por meio da Diretoria

de Meio Ambiente trabalha a

limpeza urbana em

consonância com a educação

ambiental como ferramenta

transformadora.

Formar cidadãos cons -

cientes da preservação do

meio ambiente que pro movam

o desenvol vimento de uma

sociedade sustentável é a

lógica de todas as ini ciativas

que serão adotadas nesta

administração.

Para realizarmos tudo isso,

precisamos ESCUTAR o

meio ambiente. ENTENDER

suas mensagens e REA -

LIZAR a nossa parte.

Ações simples como não

jogar lixo na rua, depositar o

lixo de casa nos dias e horários

corretos, não descarregar os

resíduos em local proibido,

separar os resíduos recicláveis,

tudo isso gera benefícios para

todos e não depende do poder

público. Preservar a natureza

e manter a nossa cidade limpa

é um dever de todos.

A Crueldade das maledicências
Por acaso chegou em minhas mãos um livro do His-

toriador Leandro Karnal que retrata muito bem sobre as

maledicências. Interessantissimo! Li o livro em dois dias

e assim, partilho a crítica do colega Jornalista Guilherme

Freitas, publicada no Jornal O Globo em 2016:

“Conta-se que certa vez o dramaturgo irlandês

George Bernard Shaw enviou a um de seus desafetos pre-

feridos, o estadista inglês Winston Churchill, um convite

para a estreia de sua nova peça: “Venha e traga um amigo,

se tiver”. Churchill respondeu com um bilhete: “Infeliz-

mente, não poderei comparecer à primeira apresentação.

Irei à segunda, se houver”.

“Essa refinada troca de farpas é um dos muitos casos

evocados pelo historiador gaúcho Leandro Karnal em

seu novo livro, “A detração: breve ensaio sobre o maldi-

zer”. Em poucas páginas, ele explora a fascinação hu-

mana por falar mal dos outros, dos insultos literários

(como os que Churchill e Churchill e Shaw adoravam) à

fofoca mais cruel, das campanhas políticas aos lincha-

mentos virtuais. Karnal enumera histórias, desde a Bíblia

até as redes sociais, para mostrar que a detração existe em

várias formas. “Ela é política, é pessoal, é psicanalítica e

é cultural”, diz.

Com a internet e o anonimato possível, a fofoca fi-

cou mais segura e mais forte. Ela ocupa a maior parte do

fluxo da internet e sem ela quase não haveria troca de

mensagens nos celulares — brinca o professor de Histó-

ria na Unicamp. — Mas a detração é universal e está

acima da luta de classes. Ela é apartidária e não faz dis-

tinção de credos. A detração é o ar que a Humanidade res-

pira nas sacristias e nos prostíbulos, no metrô, no ônibus,

nas salas confortáveis de espera e nas reuniões ministe-

riais”.

Brasil, terra da fofoca
“Karnal encontra a origem da maledicência na ne-

cessidade humana de demarcar rivais e estabelecer alian-

ças. Ela também funciona como “válvula de escape”,

comenta. Na sociedade brasileira, onde as dimensões pú-

blica e privada frequentemente se misturam, a detração

encontra terreno fértil, diz o historiador.

O brasileiro é descrito como passional pelos viajan-

tes estrangeiros, densamente compilados por Sérgio Buar-

que de Holanda. Um inglês não entende o motivo de ter

de fazer amigos para fazer negócios no Brasil. Mas essa

passionalidade implica também dizer que temos um in-

teresse pessoal na vida alheia, porque nossa maneira de

dialogar com a sociedade passa pelo pessoal. Nesse sen-

tido, sim, somos muito fofoqueiros”. 

Para a Jornalista Márcia Saito “o falar mal dos outros

é algo quase tão inerente e natural desde por conhecemos

como seres sociáveis. Basta conviver com pessoas que não

demora a ocorrer um comentário que seja sobre qualquer

coisa que achemos em comum com outrem. O fato de exis-

tir se tornou tão natural que quase ninguém escapa desse

mal. O autor enfoca de tal maneira quase didática eloquente

e com as pinceladas de humor inteligente, marcas de seu

trabalho como estudioso, docente e filósofo que vem con-

quistando as massas que anseia por algo com mais con-

teúdo que o usual imbecil circulante nas redes sociais.

Ao menos o conto com algo que se pense e reflita faz

com que algo em mente das pessoas capte além da roti-

neira alienação que a maioria se sujeita. Tão positivo

quanto necessário exemplos de maior reflexão de con-

teúdo nos tempos áridos de socialização digital”.

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

Universitária, Escritora, Poeta. Novembro/2017

Vanessa Arruda *
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Aniversário do Monkey 
A Achieve realizou no dia 04 de outubro o

aniversário do mascotinho da escola: o MON-

KEY, numa festa beneficente. Os alunos doa-

ram muitas roupas e brinquedos e as doações

foram entregues a jovens e crianças carentes

de nossa região. O Dia das Crianças na escola

foi incrível... Brincando e ajudando o pró-

ximo. Parabéns à Manu e toda a equipe. 
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Paulo Diniz em Sociedade

É muito bom; é muito gostoso curtir as noites de sexta feira nos happy  hours do Restau-

rante Dom Otto. Os artistas contratados têm músicas para todos os gostos. Buffet de alta qua-

lidade. Chopp geladíssimo. 

Em novembro vão se apresentar: Dia 03/11: Carlos Timponi e Deth Viana -Voz e Teclado-

MPB; Dia 10/11: Cristiano Duarte -Voz e violão – Sertanejo; Dia 17/11: João de Ana -

Voz e violão – MPB; Dia 24/11: Mauricio Urutau - Pop Rock nacional e internacional.

Pólo de Vespasiano: Av. Thales Chagas, 664 - Bairro Názia - Vespasiano

A primeira mensalidade no valor de
R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) é
va l ida  exc lus ivamente  para  os
candidatos que se matricularem entre
os dias 02/10/2017 e 30/04/2018,
nos cursos de educação a distância
100% on l ine  e  semipresenc ia l
ministrados pela Unopar para cursarem
o 1° semestre de 2018. O valor de
R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) se
aplica exclusivamente a 1° men -
salidade (matrícula) de janeiro de 2018.
para os cursos de Educação Física –
Bacharelado, Engenharias, Enfer -
magem, Nutrição, Curso Superior em
Tecnologia em Designer de Interiores,
Curso Superior em Tecnologia em
Estética e Cosmética, Arquitetura e
Urbanismo, Agronomia, Curso Superior
em Tecnologia e Gastronomia, Curso
Super io r   em Tecno log ia  em
Agronegócio, Química-Licenciatura,
Física-Licenciatura e Fisioterapia. A
primeira mensalidade será no valor a
partir de R$ 99,00 (nove e nove reais)
as demais mensalidades do semestre
letivo/curso deverão ser quitadas pelo
aluno  conforme valores regulares da
mensalidade escolar aplicáveis ao
curso, turno e local do curso escolhido
pelo aluno cuja informações estão
disponíveis para consulta na unidade
e contrato de prestação de serviços
educacionais. Caso o aluno evada,
tranque ou cancele o curso no semestre
em que se matriculou, deverá quitar o
valor da diferença entre a oferta e o
valor regular da mensalidade do mês
de janeiro de 2018. Anualmente, as
mensalidades serão reajustadas
conforme Le i  de  Men sa l idades
Escolares. Caso a instituição ofereça
determinada bolsa aos alunos, esta
pode se resumir a períodos específicos
do curso,  correspondendo a um
semestre letivo ou o parte dele. Consulte
as condições da oferta no momento
da contratação e as instituições
elegíveis. Os cursos estão sujeitos à
disponibilidade de vaga e a formação
de turma, conforme descrito no edital
de processo seletivo. Esta oferta não
é cumulativa com outras promoções
ou campanhas v in   cu ladas pela
Universidade Pitágoras UNOPAR. Estas
condições podem ser alteradas sem
aviso prévio. Os cursos da modalidade
educação a distância (EAD) são
oferecidos pelo Pitágoras UNOPAR.

(31) 3621-5153

Vespasiano e suas
mulheres ...... 

e suas histórias! 

D
esde sua fundação em 1985, a Alsa

Fitness Academia, muito bem diri-

gida pela coreógrafa Katya Salomão,

tem promovido anualmente os Festivais de

Dança e Peças de Teatro Musical, entre elas

o Quebra Nozes, peça mundialmente conhe-

cida. Este festival acontece pelo 29º  ano

consecutivo com muito sucesso.

Para este ano Katya Salomão e equipe or-

ganizou o espetáculo Vespasiano e suas mu-

lheres....e suas histórias, que será apresentado

no Cine Teatro Capucho nos dias 24, 25 e 26

de novembro.

A apresentação contra com a participação

de cerca de 100 integrantes, além de algumas

participações especiais de bailarinos brasi-

leiros, formados no exterior. Quem entende

e gosta de cultura, não vai perder!

Dani Barbosa
Danielle Caroline Bar-

bosa, advogada, nossa par-

ceira no ramo do Direito,

aniversariando no dia 31

de outubro. As comemora-

ções tiveram início na

noite deste dia e se prolon-

gam até o domingo dia 5. 

Também aconteceram

as festividades na Secreta-

ria de Planejamento da

Prefeitura onde a aniversa-

riante presta relantes ser-

viços. 

Parabéns à Dani! Um

abração!!!

Niver e noivado
surpresa 

Cidinha Aquino comemorou

seu último aniversário solteira ao

lado do noivo Leonardo Ananias,

familiares e amigos. Na comemo-

ração do aniversário, seu noivo fez

uma surpresa à aniversariante com

um pedido de casamento emocio-

nante. O noivo disse: "Coração

tudo tem sua hora... E por quê não

ser agora? Coração você quer casar

comigo?" O casamento já está mar-

cado para abril de 2018, mas o pe-

dido oficial só foi formalizado

agora. A aniversariante ficou emo-

cionada com o pedido. Aos noivos

desejamos muitas felicidades!!!!

Alex Pedrosa lança Bolsa de Pedrinhas
O vespasianense Alex Pedrosa lançará, no dia 1º de dezembro,

o livro infantil Bolsa de Letrinhas. O livro conta a história do me-

nino Miguel, que acredita ter uma bolsa de letrinhas na barriga, e

de acordo com o que fala, essas letrinhas vão saindo e não voltam

mais. A partir dessa descoberta, Miguel decide ficar calado para não

acabar com o seu estoque de letrinhas.

O livro, escrito por Alex e com ilustrações de Régis Santiago,

foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura da cidade de Ves-

pasiano e o lançamento acontecerá no Cine Teatro Capucho, no dia

1º de dezembro, às 19h. Não percam!


