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

ANO XXXIX

- Nº 366

EM NOTÍCIAS

Março 2018

39

Anos
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Escola Municipal Cacilda dos Passos Bastos
é reformada e entregue à comunidade
N

o último dia 10 de
março, a atual administração entregou mais
um prédio escolar totalmente
reformado. Mesmo com as dificuldades financeiras, que assolam o País, a prefeitura de
Vespasiano não tem medido esforços para melhorar a estrutura dos espaços destinados ao
Ensino Público Municipal, que
hoje atendem mais de quinze
mil alunos.
Na Escola Cacilda dos Passos Bastos foram reformados os
banheiros, cozinha, área de serviço. Foram feitos novos pisos
no pátio e estacionamento, confecção de piso nas salas do nível superior, revisão no telhado, revisão hidráulica e
elétrica, reforço do alambrado,
instalação de corrimão de escada, pintura de marcação da
quadra, reforma do guarda
corpo da rampa de entrada lateral e reforço do sistema de
canaletas de água pluvial.
Os alunos da Escola Municipal Cacilda dos Passos Bastos
realizaram duas apresentações
para comemorar a entrega das
reformas. E os professores Ana
Laporais, Lucas Cândido, Vânia Fagundes e Tatiana Pessoa
apresentaram um número musical. A Diretora da escola
Adriana das Graças agradeceu
a prefeita Ilce Rocha pelo empenho e dedicação que tem
tido com todas as escolas municipais e a educação do município.
Sempre pensando na valorização de toda a comunidade escolar a prefeita Ilce Rocha destacou que a administração irá
continuar realizando uma minuciosa vistoria em todos os
prédios escolares da rede municipal de ensino, sempre com o
objetivo de buscar melhorias
nas estruturas e que todos serão
reformados. Em um discurso
firme a prefeita destacou o
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Prefeita Ilce Rocha: “Não está sendo fácil administrar sem
receber os devidos repasses do governo estadual. As prefeituras
estão sofrendo e com isso a população sofre junto
grave momento político que
Minas vem passando, quando
os municípios estão sendo deixados à margem do processo.
“Não está sendo fácil administrar sem receber os devidos repasses do governo estadual. As
prefeituras estão sofrendo e
com isso a população sofre
junto. Aqui em Vespasiano
ainda estamos, com fé e muito
trabalho, com os salários dos
servidores em dia e realizando
diversas ações em várias frentes. E ainda existem pessoas
que criticam por estarmos reformando prédios públicos.
Esquecem que a manutenção é
fundamental para que a população possa ser bem atendida e
receba serviços de qualidade.
Vamos continuar arrumando a
casa sempre investindo nas
pessoas para a cidade crescer”,
finaliza.
De acordo com a Secretária
de Educação, Laís de Castro
Brant, a prefeitura já entregou
as reformas e ampliações das
Escolas Maria Cecília de
Araújo Vale, no Caieiras; Nazi-

Vice-prefeita Bete Viana, ex-vereador Carlinhos Bastos, Prefeita Ilce Rocha, vereadores
e várias autoridades descerraram a placa inaugural

nha Conrado Silva, no Morro
Alto; José Silva, no Nova Pampulha e da Creche Maria das
Neves de Oliveira, no Bairro
Célvia.

Mais obras
E as obras não param! Já
estão programadas a entrega de
melhorias em várias escolas.
No próximo dia 24 de março vamos inaugurar a reforma da Escola Municipal João Roque da
Costa. No dia 07 de abril será a
vez da Escola Municipal Maria
Aparecida Barros dos Santos.
Ainda em abril, teremos também
a Escola Municipal Elza Maria
Drummond Toledo, no dia 14, e
a Escola Municipal Bárbara Maria Salomão no dia 21.
Também estão previstas
para serem entregues (em meados de maio), as reformas das
Escolas Deputado Jorge Ferraz,
no Sueli, Maria Miguel Issa, no
Jardim da Glória e Manuel da
Fonseca Viana, no Bairro Vila
Esportiva. É a administração
municipal valorizando a educação para a cidade crescer.

Pais e alunos e membros da comunidade prestigiaram a inauguração lotando
a quadra de esportes da Escola Calcilda Bastos
Lucas Cândido,
Ana Laporais,
Vânia Fagundes e
Tatiana
Pessoa
abrilhantaram
as comemoraçãoes
apresentando
números musicais

Estudantes da Rede Municipal
recebem kits de material escolar
A

entrega dos kits
foi realizada
em todas as
unidades de ensino com
a presença de alunos,
pais e professores. A
Prefeita Ilce Rocha, a
Vice-prefeita
Bete
Viana e a secretária de
Educação Laís Castro
Brant, foram entregar
pessoalmente os materiais para os estudantes.
Veja matéria na
página 3

Na foto a prefeita Ilce Rocha, a vice-prefeita Bete Viana, professores pais
e alunos na Escola Municipal Elza Maria Drumond Toledo

Visite o site do Vespasiano em Notícias.
Lá você vai encontrar muitas
informações, além de poder visualizar
as edições do jornal.

www.vespasianoemnoticias.com.br

Tambem foram entregues os Kits na Escola Municipal Bárbara Maria Salomão
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FASEH lança cursos de
Engenharia Civil e Produção

A

EXPEDIENTE

FASEH - Faculdade
da Saúde e Ecologia
Humana – agora também oferece a graduação em
Engenharia Civil e de Produção. O anuncio do lançamento dos cursos foi feito durante o evento “Vetor Norte.
Alicerces para o Futuro” e representa uma enorme conquista para toda região norte
do estado. A chegada dos cursos de engenharia traz novas
possibilidades de formação
profissional, além de atrair
novos empreendimentos para
a cidade. A expansão da principal faculdade de Vespasiano ainda fortalece a formação de um ecossistema
acadêmico, econômico e social capaz de trazer prosperidade para a região.
Além do anuncio dos cursos de Engenharia, ainda foram divulgados os planos de
expansão do campus com o
intuito de dar mais infraes-

trutura aos estudantes da faculdade. O “Vetor Norte. Alicerces para o Futuro” ocorreu
no Cine Teatro Capucho, no
campus da FASEH, e foi
aberto com uma palestra realizada pelo presidente da
mantenedora da FASEH,
Prof. Dr. Ricardo Guimarães,
seguido de uma breve fala assessor do educacional da faculdade, Prof. Dr. Aécio Lira,
e de uma mesa redonda sobre
os rumos do Vetor Norte.
O evento contou com a
presença de empresários, professores e representantes do
setor público convidados a
debater as melhores estratégias de crescimento para a região norte, em uma conversa
mediada pelo jornalista
Benny Cohen. Os presentes
abordaram pontos como sustentabilidade, transporte coletivo e desenvolvimento industrial das ‘cidades do
futuro’. Outro tema explo-
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rado foram os entraves que
impedem que Vespasiano se
torne uma ‘cidade do futuro’,
segundo o presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros, Ronaldo Gusmão,
“as cidades do futuro serão
cidades inteligentes, afetivas
e sustentáveis”.
A pequena Santa Rita do
Sapucaí, do interior de Minas Gerais, e a famosa região
do Vale do Silício, na Califórnia, foram usadas como
exemplos desse modelo em
que a sinergia entre poder público, empreendedores e fundações de ensino trouxe prosperidade para a região. As
autoridades ainda concordaram sobre a necessidade de
um planejamento estratégico
capaz de reunir todos os envolvidos para o desenvolvimento do Vetor Norte e da região de Vespasiano.
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 ARTISTAS DA TERRA

Adilson Ferreira: eu vi a banda passar
*Pamella Aguiar - jornalista

“Lembro que estava na
praça quando vi a banda passar; fiquei encantado e decidi fazer parte dela. Não me
preocupava com a escolha
do instrumento, tampouco
com a dificuldade da leitura
da partitura ou outras coisas
mais que a música iria exigir.
Acho que já confiava, antecipadamente, na ajuda que
os meus amigos músicos
iriam me prestar”, relembra
o início da sua jornada na
música o saxofonista Adilson Ferreira.
Desse dia até hoje já se
passaram 15 anos e ele agradece por ter sido apresentado
ao instrumento. “Não me recordo muito bem o motivo
que me levou a escolher o
saxofone, talvez a necessidade da banda no momento
que entrei”. Essa necessidade se tornou uma paixão
na vida do artista, presente
desta data até os dias atuais.
Ele revela que integrar a
Corporação Musical Nossa
Senhora de Lourdes foi a primeira oportunidade que teve
para lidar, de uma maneira
mais íntima, com um instrumento e com a música.
Nesse início o saxofonista
contou com a ajuda dos músicos mais experientes que já
pertenciam à banda, Roberto
Junior, Valdeci Gomes e
Cleubert.
Já tendo passado pela
Banda Sinfônica do Corpo
de Bombeiros de Minas Gerais, a Corporação Musical
São José e a Big Band da
UEMG, Adilson hoje compõe a Corporação Musical
Nossa Senhora de Lourdes, o
Quarteto de Sopros Lund, o
Grupo Matrimonius e a Minas Brasil Big Band, além de

se apresentar, ocasionalmente, no formato solo.
No que se refere ao seu
gosto musical, o artista conta
que costuma ouvir e tocar
MPB, bossa nova, jazz,
choro e samba, mas também
gosta muito dos dobrados –
tipo de marcha militar – e
das peças que o Maestro e a
equipe de partitura selecionam para os ensaios.
Com a Corporação Musical Nossa Senhora de
Lourdes o saxofonista se
apresenta em festividades religiosas, inaugurações, encontros de bandas, festivais e
diversas outras apresentações na cidade e região.

“Apresentar-me em Vespasiano tem um sabor especial.
Moro aqui há 30 anos e conheço muitas pessoas, é
muito bom ver rostos familiares”.
Outra experiência marcante em sua carreira foi a
turnê que a Corporação fez
pela Alemanha, em 2014.
“Foi muito legal levar o
nome de Vespasiano para
fora das fronteiras do nosso
país e divulgar a música da
nossa região para o continente europeu. Apesar da diferença cultural, fomos
muito bem recebidos e a
nossa música fez muito sucesso”, completa orgulhoso.
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Prefeita Ilce Rocha faz a entrega
de Kits escolares na rede pública
A Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de
Educação, fez a entrega dos
kits escolares para os alunos
nas escolas e creches municipais e creches que são conveniadas com a prefeitura.
A entrega dos kits foi realizada em todas as unidades
de ensino com a presença de
alunos, pais e professores. A
Prefeita Ilce Rocha, a Viceprefeita Bete Viana e a secre-

tária de Educação Laís Castro
Brant, foram entregar pessoalmente os materiais para os estudantes.
Os kits foram divididos
por nível escolar e obedeceram as necessidades de cada
um. De acordo com a Secretaria de Educação, A preocupação da equipe de ensino foi
entregar materiais escolares de
qualidade, para que os pais
consigam realmente economi-

zar durante todo o ano.
A prefeita Ilce Rocha ressaltou que, como educadora,
sabe bem o que é investir na
aquisição de material escolar
de boa qualidade para os alunos da rede pública municipal. “Esse Kit, é muito importante na vida escolar do aluno,
e também faz toda diferença
na economia familiar. Existem
pais que têm mais de um
aluno em idade escolar e ad-

quirir o material não é uma tarefa fácil. Muitos falaram nas
redes sociais que era uma obrigação do governo. Pode até
ser, mas nós estamos fazendo
e muitos que passaram por
aqui não fizeram. Isso é compromisso com uma educação
de qualidade. É um investimento real nas pessoas, pois
só assim a cidade continuará
crescendo em harmonia”.
A prefeita continua: “E

tem muito mais: os alunos
também irão receber uma mochila para poderem acomodar
o kit e ter comodidade ao
transportarem seus cadernos,
livros e lápis. Também estaremos entregando novo uniforme escolar para cada aluno
da rede pública municipal.
São mais de 15 mil alunos
atendidos”, finalizou.
Os kits foram montados
com cola branca, lápis de cor

comum, cadernos com pauta
espiral, caneta esferográfica
azul, borracha branca, apontador com depósito, transferidor, compasso, régua 30 cm,
tesoura com ponta arredondada, lápis grafite nº2. Os materiais dos kits tiveram pouca
diferença entre os oferecidos
aos alunos dos diversos períodos ou anos.
Veja algumas fotos:
FOTOS LUCAS CUNHA

Escola Vovó Mariquita

Escola Sebastião Fernandes

Escola Prefeito Marconi Issa

Escola Eliaci Cândido Rocha

Escola Carlos Moura Murta Filho

Escola Jussara Galego

Escola Manoel Fonseca Viana

Escola Maria da Glória de C. Veado

Escola GCriva

Escola João Roque da Costa

Escola José Silva

Creche Maria das Neves

Agradecimento – UPA Vespasiano
Pedro Dionísio Soares Fonseca vem a público agradecer a toda equipe da UPA – Vespasiano que o atendeu na data de 12 de fevereiro de 2018, segunda-feira de carnaval, quando necessitou de atendimento médico de urgência. Quer destacar o respeito, competência e carinho com os quais foi atendido. A todos, envia sinceros agradecimentos. Deus lhes pague!!! Pedro Dionísio Soares Fonseca
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“Até que a sogra nos separe” estará em cartaz
no Palácio das Artes no dia 24 de março

Rotary Club comemora
113 anos de fundação
Conheça um pouco mais sobre a entidade

No dia 24 de março, estará em cartaz no Palácio das
Artes Nair Fonseca Lisboa
em Vespasiano com a premiada comédia “Até que a
sogra nos separe” do ator e
autor Anderson Oliveira. A
comédia que está há mais de
10 anos em cartaz no Rio de
Janeiro teve recentemente
sua grande estreia em Portugal.
Ganhadora de prêmios
consagrados da comédia, a
peça trata de um assunto
bastante comum em todas as
famílias brasileiras: a convivência com a sogra. Passando por diversas cidades
como Santa Rita do Sapucaí, Itaúna, Pará de Minas, a
comédia sempre é um

grande sucesso fazendo com
que o público se identifique
em diversos momentos a comédia atinge um grande público. Classificação: 12
anos.
Sinopse
“Casados desde primeiro
o ano da faculdade, o biólogo Beto e a atriz Bia enfrentam a primeira grande
crise.
Para o azar deles, esse
momento coincide com o retorno da mãe de Beto da Itália, Dona Gioconda. Uma
sogra manipuladora e intrometida que aproveita a instabilidade do relacionamento do filho com a nora,
para se mudar para a casa

Comédia: Até que a sogra nos separe
Teatro Palácio das Artes Nair Fonseca Lisboa
Sábado - dia 24/03 às 20:30h
Ingressos antecipados R$15, na Lojas Bença
Na bilheteria do Teatro R$40,00 inteira e R$20,00 meia

dos dois e separá-los de vez.
Para aumentar ainda mais a
confusão o irmão de Bia,
Mauricinho, aparece pra
uma visita de última hora, o
que deixa Beto louco. E
dona Gioconda coloca a
casa de pernas pro ar. Poderá o amor sobreviver a ira
de uma sogra??”
A peça foi apresentada
na 42ª campanha de popularização do teatro e dança de
Belo Horizonte. Autor: Anderson Oliveira; Diretor:
- Diney Vieira; Elenco: Josh Oliveira, Cauan Miller,
Camila Camanzi e Joel de
Carvalho.

Oficialmente Rotary Club é definido como sendo uma organização internacional composta de homens e mulheres de profissões
diversificadas, que no mundo inteiro, prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão
de ética em todas as profissões e
ajudam a estabelecer a paz e a boavontade no mundo.
O Rotary é, na verdade, um
clube de serviço e como tal pode
ser compreendido como uma organização de homens e mulheres dispostos a servir à comunidade onde
vivem e trabalham, através de sua
profissão e de colaborações individuais ou coletivas, com iniciativas
próprias ou auxiliando outras entidades, visando à melhoria do meioambiente, do bem-estar social, não
somente no campo restrito à localidade em que habitam, mas também
de modo universal, considerando a
família humana como um todo e
cada ser humano como um irmão,
sem preconceitos de raça, cor, religião ou política.
Como uma pessoa pode entrar
para o Rotary?
Costumamos dizer que uma
pessoa não escolhe o Rotary, mas
sim o Rotary escolhe a pessoa. Afinal para ser rotariano homens e mulheres precisam estar dispostos a
doar parte de seu tempo em prol da
sociedade, do próximo e acima de
tudo cultivar em seu interior a ética
e os bons costumes. Ser uma pessoa
de bem.
Geralmente um sócio apresenta
um candidato, que deve ser avaliado
eticamente por todos os membros.
Após a análise a pessoa começa a
frequentar algumas reuniões, descobre o que realmente é Rotary ai
estará apta para ser um novo integrante.
Quais são os objetivos do Rotary?
- Estimular e fomentar o Ideal
de Servir promovendo e apoiando o
desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir;
- O reconhecimento do mérito
de toda ocupação útil e a difusão
das normas de ética profissional;

- A melhoria da comunidade, a
começar pela conduta exemplar de
cada um na sua vida pública e particular;
- A aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando à
consolidação das boas relações, da
cooperação e da paz entre as nações.
Quais os principais lemas
rotários?
Mais se Beneficia Quem Melhor Serve e Dar de Si Antes de Pensar em Si.
Qual o símbolo do Rotary?
O símbolo oficial de Rotary é a
roda denteada. Os seus 24 dentes
representam as 24 horas do dia onde
cada rotariano deve viver o Rotary
em ação e pensamento.
Os 6 raios representam as qualidades essenciais do rotário em relação à:
1. FAMILIA – Ser bom chefe
de família;
2. AÇÃO – Cumprir os deveres
de cidadão;
3. AMIZADE – Cultivar a capacidade de fazer e manter amigos;
4. PROFISSÃO – Ter ética profissional, agindo sempre de acordo
com os princípios rotários;
5. RELIGIÃO – Respeitar normas e princípios religiosos;
6. INSTITUIÇÃO – Manter a
integração no movimento rotário,
cooperando sempre.
Programa Pólio Plus - erradicando a poliomielite no mundo
Pólio Plus é um programa especial do Rotary Internacional ao qual
foi dada a mais alta prioridade entre
todos os outros programas até que a
completa erradicação da poliomielite seja alcançada. A meta do programa é a certificação da erradicação global da poliomielite. Após
vários anos de envolvimento com
atividades relacionadas ao combate
à doença, o Rotary lançou o programa Pólio Plus em 1985.
Todos os anos, e isto já há muitos anos, os meios de divulgação: rádio, TV e jornais, convocam a população brasileira para a vacinação
das nossas crianças, em todo o país,
contra a poliomielite. Da forma
como é apresentada a campanha, até
parece uma realização exclusiva-

mente das autoridades governamentais. Mas não é. Na verdade, o
Governo só assume o ônus da aplicação da vacina, usando a sua estrutura hospitalar, prontos socorros,
postos de saúde, e mais a sua estrutura de distribuição, elementos de
que o Rotary não dispõe. Mas é o
Rotary que fornece as vacinas. E
isto não só no Brasil, mas em todos
os países do mundo. O Rotary serve,
assim, silenciosamente aos seus semelhantes, sem esperar nada em
troca. Só esta missão já seria significativa para um rotariano orgulharse de sua organização.
O que é a Fundação Rotária?
A Fundação Rotária do Rotary
Internacional é uma organização
sem fins lucrativos que promove a
paz e a compreensão mundial através de programas internacionais humanitários, educacionais e de intercâmbio cultural. É patrocinada
exclusivamente por doações de rotarianos e outros que compartilham
a visão de um modo melhor. A Fundação Rotária transforma as contribuições em projetos que mudam vidas perto de você e no mundo todo.
Os programas humanitários da Fundação Rotária patrocinam inúmeras
atividades de prestação de Serviços
internacionais.
Com o objetivo de aumentar
nosso impacto local e global, trabalhamos em prol de causas específicas e, ao mesmo tempo, entendemos que cada comunidade tem suas
próprias necessidades. Por meio dos
Subsídios Globais e de outros recursos, ajudamos os clubes a concentrarem suas iniciativas nas seguintes áreas:
1. Paz e resolução de conflitos;
2. Prevenção e tratamento de
doenças;
3. Água e saneamento;
4. Saúde materno-infantil;
5. Educação básica e alfabetização;
6. Desenvolvimento econômico
e comunitário.
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Paulo Diniz em Sociedade
Traia
Nosso amigo Antônio
Domingos Albano, o popular Traia, comemorou seus
78 anos no dia 20 de fevereiro último. Na ocasião reuniu os filhos, netos, genros e
amigos para um jantar à base
da costelinha com cansanção. Estava uma delícia!
Teve até bolo e o tradicional
parabéns pra você. Ao Traia,
desejamos muita saúde e paz.

Esta é Flávia
Souza e Silva,
que aniversariou
no dia 6 de
março.
Comemorações
em família

O aniversariante Traia com os filhos Saulo, Tâmara e Priscila.
De Poços de Caldas, Thales mandou um abraço

O batizado de Lívia

Durante o almoço, Lívia
com os pais Samuel e
Gabriela e os padrinhos
Marcela e Renan

Aconteceu no domingo,
dia 25 de fevereiro, o batizado da garotinha Lívia, filha de Gabriela Fonseca Satiro e Samuel Silva Costa.
Foram padrinhos: Marcela e
Renan Satiro. Presentes os
avós Marilda e Rogério, e
Sônia e Nilton. Após a celebração religiosa, os familiares foram recebidos para o
almoço na residência da tia
Magda de Aviz. Felicidades
à Lívia e seus familiares.
Um beijo!

Estúdio Sorrir
Dra. Cristiane Vieira
reinaugurando o seu consultório odontológico. A
comemoração aconteceu
em 3 de fevereiro quando
ela ofereceu ótimo coquetel aos familiares, amigos
e clientes. O novo consultório oferece um novo
conceito em tratamento
odontológico com espaço
amplo e acessível com
conforto e qualidade. Sucesso à Dra. Cristiane.

Dra. Cristiane Vieira com o esposo
Rinaldo José da Silva e a filhinha Sofia

Happy Hours Dom Otto
Breninho com os pais Roberta e Breno e os primos

Sempre oferecendo o que de melhor existe na música
brasileira, interpretada por ótimos cantores, o Restaurante
Dom Otto continua realizando os seus happy hours.
Veja a programação até o final de abril. Dia 16/03: João de Ana – MPB – Voz e violão; Dia 23/03: Cristiano
Duarte – Sertanejo universitário – Voz e violão; Dia 30/03: Sexta-Feira da Paixão – Restaurante fechado ao Público; Dia 31/03: Sábado de Aleluia com Maurício Urutau – Tarde no Jardim Dom Otto a partir das 14:00 hs;
Dia 06/04: Deth Viana e Timponi – MPB e diversos estilos; Dia 13/04: Felipe Santos - O melhor do sertanejo
– Voz e violão; Dia 20/04: Urutau Pop Rock – Voz e violão; Dia 27/04: Welisson Alves. São shows incríveis para
todos os gostos. O cardápio excelente. Um ótimo lugar para curtir.

solution

Breninho

O aniversariante
Breninho com os avós
Bicalho e Fátima,
Elzinha e Paulo Diniz

Breno Bicalho
Diniz Cruz, filho de
Breno e Roberta, aniversariou no dia 24
de fevereiro. Seus 8
anos foram comemorados na casa dos
vovôs Paulo Diniz e
Elzinha; presentes os
vovôs Bicalho e Fátima, tios e primos.
Festa em família. Parabéns Breninho. Felicidades pra você!!!

Cidinha e Leonardo

CONFIANCA
Experimente ter mais

na hora de cuidar da saúde.

O Hermes Pardini está sempre perto de você, com a qualidade, a
tecnologia e a estrutura de um dos maiores laboratórios do Brasil,
referência nacional em medicina diagnóstica. Aqui, você conta com
agilidade e precisão em todos os tipos de procedimentos: exames
laboratoriais, vacinas, check-ups, avaliação nutricional, exames por
imagem e muito mais. Tudo para manter sua saúde sempre em dia.
Hermes Pardini. Confiança faz bem pra saúde.
Unidades Vetor Norte
Lagoa Santa: Av. Pref. João Daher, 1.233
Santa Luzia: Rua Pres. Afonso Pena, 40
São Benedito: Av. Brasília, 1.396
Venda Nova: Av. Vilarinho, 1.101
Vespasiano: Av. Portugal, 27

hermespardini.com.br
(31) 3228-6200

(31) 98498-8968

Responsável Técnico: Dr. Ariovaldo Mendonça - CRMMG 33.477 - RQE 21.876 - Inscrição CRM 356 - MG

Maria Aparecida e
Leonardo estarão se
unindo durante cerimônia religiosa no altar da
Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, em
Vespasiano, às vinte horas do dia 7 de abril. Cidinha é filha de José
Francisco de Aquino e
Maria Dalva Araújo
Aquino; Leonardo é filho de Aloísio Patrício
de Ananias e Selma
Silva Ananias. Aos nubentes os nossos cumprimentos. Felicidades.

Cidinha e Leonardo vão se casar em 7 de abril
na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes

Algodão Doce Kids & Teens
Esta loja é a nova curtição principalmente das mamães na busca de novidades para crianças
e adolescentes. No seu estoque as melhores marcas de roupas e acessórios. Ela está situada na
Praça Joel Fonseca Lisboa, atrás do Supermercado Cidade. É bom ir até lá para conferir!!!

Aniversariantes de abril - veja na página 9
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VN MULHER
Culinária
Moqueca de
peixe fácil
Ingredientes:
• 1 kg de peixe
cação em postas
• 1 pimentão
verde em rodelas
• 1 pimentão vermelho em rodelas
• 1 pimentão amarelo em rodelas
• 1 tomate em rodelas
• 1 cebola em rodelas
• 1 fio de azeite de oliva
• Molho shoyu
• Vinagre (ou limão)
• Açafrão
• Sal
• Pimenta-do-reino
• 1 maço de coentro (ou cheiro verde) e cebolinha
• 1 tablete de caldo de peixe (ou camarão ou
frango)
• 1 vidro pequeno de leite de coco (200 ml)
Modo de preparo:
1) Em uma panela (de preferência que seja
de barro) coloque no fundo uma camada de
cebola, tomate e pimentões coloridos.
2) Coloque as postas de peixe.
3) Vamos temperar: um fio de azeite, um
pouquinho de vinagre (ou limão), regue com
molho shoyu, uma pitada de sal, uma pitada
de açafrão; uma pitada de pimenta do reino
(ou molho de pimenta).
4) Coloque na panela o tablete de caldo de
peixe (camarão ou frango).
5) Coloque o restante das rodelas de cebola,
tomate e pimentões.
6) Lembre-se que o peixe pega tempero
muito fácil e o que faz ficar gostoso é a
suavidade no sabor, portanto coloque um
pouquinho de cada ingrediente (sal, vinagre,
azeite, shoyu, pimenta, açafrão).
7) O peixe vai soltar uma água, tampe a panela e deixe cozinhar até ficar mole, cuidado
para não cozinhar muito e desfazer as postas.
8) Se necessário coloque um pouquinho de
água filtrada.
9) Quando o peixe estiver cozido, tempere
com o coentro e a cebolinha e derrame o
leite de coco (que nesta receita pode ser opcional).
10) Servir com pirão e arroz branco.

Elzinha Viana

Saúde -

Consequências de uma glicemia descontrolada

Problemas de cicatrização, nos rins,
visão e até mesmo cardiovasculares
podem estar relacionados com o descontrole do diabetes. A doença acaba
levando a complicações na microcirculação e isso afeta principalmente os rins, olhos e os sistema
nervoso. A seguir, confira como o
distúrbio pode prejudicar cada parte
do corpo.
Cérebro: Diabetes mal controlado é
fator de risco para o acidente vascular cerebral (AVC), que pode deixar
sequelas como perda de movimento
de um lado do corpo.

OLHOS: A retinopatia diabética,
doença que afeta os vasos sanguíneos dos olhos, pode provocar visão borrada e até levar à cegueira. O
risco de desenvolver glaucoma
(pressão intraocular alta) e catarata
também são maiores.

CORAÇÃO:
O aceleramento
da arteriosclerose (estreitamento ou
endurecimento das artérias) e a deposição de gordura nas paredes dos
vasos aumentam os riscos de infarto.

BOCA: Pesquisas indicam que diabéticos têm maior propensão à gengivite e doença periodontal. Por isso,
usar fio dental e enxaguante bucal
todos os dias é fundamental, assim
como visitar o dentista a cada seis
meses.

PELE: Quando não controlado, o
diabetes gera problemas dermatológicos como: furúnculos, micoses na
pele, escurecimento e ressecamento
de áreas do corpo com dobras, como
pescoço, virilha, axila.

RINS: Qualquer vaso sanguíneo do
corpo pode ser afetado com a glicemia descontrolada, inclusive os dos
rins, que podem ter sua função prejudicada.
PERNAS: A doença arterial periférica (endurecimento das artérias das
pernas) pode causar perdas de equilíbrio e coordenação.

Mensagem - Acreditar na vida... é ter esperança no amanhã
Acreditar na vida
É ter esperança no amanhã.
Saber que após a noite vem o dia.
Viver intensamente as emoções!
Apreciar o nascer e o pôr-do-sol.
Aproveitar todos os momentos…
Vencer a depressão!
Fazer trabalho voluntário
Confiar na voz da intuição.
Perdoar...
Estimular a criatividade.
Não se prender a detalhes.
Chorar de felicidade…
Deixar para lá.
Ter pensamento positivo.
Respeitar os sentimentos dos outros.
Rir sozinho.
Ser sincero.
Encontrar a felicidade nas pequenas coisas.

Entender que somos pessoas únicas.
É dançar sem medo.
Não se apegar a bens materiais.
Respirar a brisa do mar.
Ouvir a melodia suave de uma fonte.
Observar a natureza.
Adorar um dia de chuva.
Ter motivação!
Enxergar além das aparências.
Descobrir que precisamos dos outros.
Esquecer o que já passou.
Buscar novos horizontes.
Perceber que somos humanos.
Vencer a nós mesmos.
Ver a beleza da alma.
Sair da passividade.
Saber que a vida é consequência de nossas atitudes…
Não adiar decisões.

Mimar a criança interior.
Deixar acontecer…
Praticar a humildade.
Curtir as pequenas vitórias.
Viver apaixonado pela vida!
Entender que há limites.
Ter autoestima.
Colocar sua energia positiva em tudo que realizar!
Ver a vida com outros olhos…
Só se arrepender do que não fez.
Fazer parcerias com os amigos.
Dormir feliz.
Amar…
Saber que estamos só de passagem.
Aproveitar as oportunidades.
E... Ouvir o coração…
texto de Noelson Paim

Dicas úteis para o Lar - Cuidados com o Tricô
Tricôs exigem ainda cuidados especiais. A maneira de lavar e conservar os
tricôs influi na sua durabilidade.
• Lave os tricôs sempre com água fria e sabonete neutro.
• Não torça. Deixe secar sobre uma toalha para que o excesso de umidade
seja absorvido. Se preferir, envolva o tricô numa toalha e dê uma leve apertada para retirar o excesso de água.

• Seque sempre à sombra: o sol pode
desbotá-lo.
• Depois de lavar, não pendure.
• Nunca guarde a malha úmida.
• Sempre guarde o tricô dobrado.
• Não use secadora nem secador elétrico porque o tecido pode envelhecer.
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Lagoa Santa elabora Plano de Saneamento Básico
A Prefeitura assinou, em janeiro, um contrato com a SHS
Consultoria para a realização
de um Plano de Saneamento
Básico da cidade para os próximos 20 anos. A proposta é
elaborar um programa de planejamento que contemplem os
sistemas de esgotamento e
abastecimento de água, drenagem pluvial urbana e manejo
de resíduos sólidos.
O Plano de Saneamento
Básico é um instrumento que
capacita o município a receber
recursos dos Governos Estadual e Federal para projetos e
ações. Para assegurar estes investimentos a partir de 2019
conforme lei federal, ele deve
ser entregue para votação pela
Câmara Municipal até o final
deste ano. A expectativa é que
sua implementação aconteça a
partir de 2019.
A responsabilidade é
grande e a execução deve ser da
Prefeitura em conjunto com a
sociedade civil organizada, inclusive das áreas rurais, da Câmara Municipal e demais entidades envolvidas com o setor.
O contrato de concessão
entre a Prefeitura e a Copasa,
Companhia de Saneamento de
Minas Gerais, está em vigor
até 2020. E este projeto servirá de base para as negociações de um novo acordo de

Várias reuniões foram realizadas dando início à elaboração do Plano de Saneamento Básico
prestação de serviço, que poderá ser renovado ou não pela
atual gestão.
Um comitê de coordenação
foi criado com representantes dos
setores envolvidos e comunidade
para dar início aos trabalhos e,
assim, garantir seu caráter dinâmico e participativo, apto a desenvolver mecanismos de controle social a partir da nomeação
de agentes articuladores.

A mobilização social está
prevista em todas as etapas do
plano desde a sua elaboração,
aprovação, execução, avaliação
e revisão, sendo essa última necessária a cada quatro anos.
A fase seguinte ao planejamento e engajamento é a do
diagnóstico da situação do saneamento e seus impactos nas
condições de vida da população. O parecer técnico leva em

consideração indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos que
apontam o que é necessário fazer para garantir que todos tenham acesso a este grupo de
serviços. E não só isso, mas a
discussão sobre os prazos e tarifas dos serviços.
Depois de consolidado o
diagnóstico, segue-se para a indicação de ações emergenciais

Hospital Lindouro Avelar realiza 40 cirurgias de catarata
A atual gestão assumiu o
compromisso de zerar a fila de
exames de alto custo, consultas
e procedimentos cirúrgicos. E
para isso os esforços estão concentrados em fortalecer a capacidade resolutiva do Hospital
Lindouro Avelar.
O ano mal começou e já foram investidos mais de R$ 2 milhões de recursos próprios do
município para realizar os mutirões de cirurgias eletivas, o que
possibilitou a realização de 116
intervenções, além de contribuir
para manter o hospital em pleno
funcionamento com ampliação
da oferta de serviços.
A Secretaria de Saúde segue de forma criteriosa a fila
única de procedimentos cadastrados no município, sendo que
quando existe relatório médico
solicitando prioridade no aten-

dimento, o mesmo é prontamente avaliado pela equipe médica da Regulação, para assegurar o fluxo normal dos
atendimentos de saúde e o tratamento igualitário para todos.
O setor de Regulação informa que vários pacientes cadastrados nesta fila até o ano de
2016 foram procurados para
realizarem seus procedimentos,
porém alguns destes contatos
não obtiveram êxito. O usuário
do sistema de saúde que se en-

quadre nesse perfil, deve procurar sua unidade CUIDAR de
referência, ou a própria Secretaria de Saúde, no horário das
9h às 12h, para normalizar o
seu processo. Já os pacientes
que tiveram suas guias emitidas
a partir de 2017, seguem o
fluxo normal de atendimento
da fila cadastrada.

Novo Mutirão
Mais um mutirão de cirurgias de catarata está prestes a
acontecer e vai contar com 90

cirurgias que atenderão toda
demanda reprimida desde 2016
e ainda as solicitações do ano
de 2017. Parte dos recursos já
foram viabilizados junto ao Ministério da Saúde e o restante
sairá do caixa da Prefeitura.
Para viabilizar as últimas
cirurgias que estão sendo realizadas desde março de 2017, no
município, o Hospital Lindouro
Avelar firmou uma parceria
inédita com o Hospital de
Olhos Dr. Ricardo Guimarães e
o Instituto Med Qualis. Isso
possibilitou trabalhar com técnicas modernas, que garantem
uma recuperação mais ágil,
com maior durabilidade da visão e, principalmente, mais
qualidade de vida para os pacientes.
Mais informações - (31)
3688-2240

e pontuais cujo prazo para realização é de até três anos. Seguida de outras a curto (de 4 a
8 anos), médio (de 9 a 12 anos)
e longo prazos (de 13 a 20
anos). O processo da sequência
com criação de mecanismos de
controle e avaliação da eficácia
daquilo que foi planejado.
Um Plano de Saneamento
Básico bem estruturado permite promover a segurança hí-

drica, prevenir doenças, reduzir
as desigualdades sociais, preservar o meio ambiente, reduzir
acidentes ambientais e desenvolver economicamente o município.
Investir no Saneamento Básico é garantir o crescimento
sustentável da cidade e a saúde
para toda a população. É imaginar uma cidade e saber que
ela é possível.

Prefeitura de Lagoa Santa não
reajusta valor do IPTU em 2018

O IPTU 2018 já está aí. Ao
contrário do que aconteceu em
diversos município do país, em
Lagoa Santa não houve reajustes inflacionários, assim como
a Taxa de Coleta de Resíduos
Sólidos.
Manter o IPTU em dia é investir na segurança, educação,
saúde, infraestrutura e desenvolvimento social e urbano de
sua cidade, já que são os recursos oriundos da arrecadação
municipal que promovem o desenvolvimento da cidade.
Um estudo nacional realizado pelo SPC Brasil mostrou
que sempre que o desconto for

maior que 1,5%, vale a pena pagar à vista. Em Lagoa Santa,
quem realizar o pagamento à
vista terá um desconto de 10%.
Lembre-se o seu investimento não é só no momento de
contribuir, mas de tempo para
acompanhar, fiscalizar e cobrar
como os recursos estão sendo
utilizados pelos gestores do
município.
Envolva-se ativamente com
as questões que são importantes
para o crescimento da sua cidade. Conecte-se, seja participativo, juntos e de forma construtiva, iremos realizar a cidade
possível.
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Coluna Jurídica

AMBIENTE
EM NOTÍCIAS

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Qualidade e Meio Ambiente
5W2H como ferramenta de gestão
Quando nos deparamos com
um problema ou necessidade, precisamos identificar meios para resolvê-los, pois não podemos agir
precipitadamente sem antes fazermos uma análise da situação.
Uma das ferramentas que podemos utilizar na gestão da organização é o método 5W2H, um
plano de ação simples e eficaz que
auxilia na solução dos problemas,
na tomada de ações corretivas e
preventivas e na elaboração de planos e atividades, identificando os
elementos necessários que deverão conter no projeto.
Para utilizarmos o 5W2H devemos fazer uso das seguintes perguntas:
– WHAT: o que será feito (etapas);
– WHY: por que será feito

(justificativa);
– WHERE: onde será feito (local);
– WHEN: quando será feito
(tempo);
– WHO: por quem será feito
(responsabilidade);

– HOW: como será feito (método);
– HOW MUCH: quanto custará fazer (custo).

QUADRO 5W2H

STF decide que grávidas e mães
de crianças até 12 anos podem
cumprir prisão domiciliar
No dia 20 de fevereiro de 2018, por 4 votos a 1, a 2ª Turma do Supremo Tribunal
Federal, concedeu habeas corpus coletivo
para converter - a prisão preventiva em prisão domiciliar - de todas as presas grávidas
e mães de criança até 12 anos.
O HC foi impetrado pela Defensoria Pública da União que defendeu a necessidade
de reconhecer esse direito a todas as mulheres nessa situação. O STF procurou reforçar
e dar efetividade ao previsto no art. 318, do
CPP, tornando-o regra e não mais exceção.
Segundo este diploma legal “Poderá o juiz
substituir a prisão preventiva pela domiciliar
quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta)
anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos
cuidados especiais de pessoa menor de 6
(seis) anos de idade ou com deficiência; IV
- gestante; V - mulher com filho
de até 12 (doze) anos de idade
incompletos; VI - homem, caso
seja o único responsável pelos
cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos.”
O relator do processo foi o
ministro Ricardo Lewandowski
que ressaltou que “2 mil pequenos brasileirinhos estão atrás da
grades com suas mães sofrendo
indevidamente" e pediu "coragem" à 2ª Turma para tratar do
tema”. Continuou ainda dizendo
que, caso fosse mantido as condições anteriores, estaríamos
“transferindo a pena da mãe para
a criança, inocente". Ressaltou que ao conceder o habeas corpus coletivo, o STF estaria contribuindo para dar mais isonomia às
partes nos litígios e permitindo que a lesão a
direitos fossem sanadas mais celeremente.

Afirmou, por
fim, que a rede
pública de saúde
brasileira não tem
conseguido dar
tratamento adequado nem para
mães que não estão presas, "muito
menos para aquelas que estão encarceradas".
Conforme dados fornecidos pelo IBCCrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e pela Pastoral Carcerária, com base
em números de 24 estados, aproximadamente 4 mil mulheres podem ser beneficiadas com a determinação, o que representa
praticamente 10% do total de presas no País.

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.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2018

EXEMPLO
– O QUE? Redução do consumo
excessivo de energia
– POR QUE? O consumo de
energia está muito elevado e precisamos identificar meios para po-

dermos baixá-lo.
– COMO? Diminuindo a utilização do ar condicionado (que
mesmo com a temperatura normal é
ligado) e conscientizando todos os
colaboradores para que quando forem os últimos a deixarem o am-

biente, apaguem as luzes.
– QUEM? Todos os colaboradores
– QUANDO? A partir de amanhã
– QUANTO CUSTA? A ação
terá um custo zero e o objetivo é reduzir o consumo de energia em 10%.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre
a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural,
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários”
ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o
pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade
com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22
de maio de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias foram
emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para
os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou
de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente,
à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo
optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN
Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu
Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 13 de março de 2018.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação
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ANIVERSARIANTES DE ABRIL
Dia 1: Luis Henrique Braga Viana, Hernely da Silva Gomes, Danilo Soares Fonseca; Dia 2: Cristina A.S.
Kodato, Fabiana Assis Salomão, Otávio Rocha Costa; Dia 3: José Camilo da Silva; Dia 4: Ligiane Soares
Meneses, Márcia Santos Soares; Dia 5: Thaís do Valle Fernandes, Sérgio Soares Fonseca, Gislaine Elias
Cruz, Luciano Diniz Carvalho, Thaís dos Santos Araújo Rocha, Sílio Alexandre F. Júnior; Dia 6: Mariza
Fernandes de Oliveira, Fernanda Salomão, Angélica Fernandes Gomes, Ronaldo Marcelino Fonseca, André
Luis Silva Avis, Rômulo Beghini; Dia 7: Carlos Jr. Fonseca Correa, Meire Thaís Fonseca Viana, Raquel
Rocha Dada, Gilson Boaviagem, Humberto Moura, Nilma Fonseca Martins da Costa, Elen Aparecida de
Aguiar, Carolina Sicari Guireli, Érica Vanessa Fonseca Diniz; Dia 8: Lourdes Bernadete Viana, Lorena Miranda Imbuzeiro Costa; Dia 9: Antônio Eustáquio Neves, Hélia Mara Aguiar Machado, José Acácio da
Cruz, Marcos Bruno S. Quirino, Maria Margarete Gonçalves Souza, Valéria Machado Costa; Dia 10: Rogério Albano Viana, Alice Barbosa Soares, Graziela Kamei Aarão, Felipe Viana Diniz Cruz, Sheila Regina
de Avis Salles, Luciano Faria; Dia 11: Wend Cristina Oliveira Silva; Dia 12: Norma Soares Fonseca, Gladmar Mary Gonçalves Souza, Estevão Luís Dada Durães; Dia 13: Márcio Diniz Cruz, Denize Alves de Azevedo; Dia 14: Ariane Karem Drumond Tomáz, Regina Célia Beghini de Araújo, Álvaro Lúcio Batista
Soares, Leonardo de Carvalho Araújo; Dia 15: Miriam Cristina Lara Barbosa, Leonardo de Carvalho Araujo;
Dia 16: Adelúzia Fernandes de Deus, Aécio Batista Alves; Dia 17: Regina Cerqueira Costa, Margareth
Guimarães M. Costa, Rosângela Resende Silva Oliveira, Leonor Sinai de Oliveira; Dia 18: Deise Cristina
Perdigão, Marco Antônio Fonseca Viana, Kelerson Eduardo Pena, Solange Vitória Fonseca, Edelbrando
Ramos Ribeiro, Marilda Falcão;
Dia 19: Tânia Marisa Colares M.
Rocha, Karem de Oliveira Bretas,
Leonardo Silva Franca; Dia 21:
Marília Luíza Campelo Diniz, Mariana Souto Murta; Dia 22: Edmeia Batista de Jesus, Marcelo
Fonseca do Vale, Myrllan Froes
Madeira, Dia 23: Mauro Magno
Viana, Lorena Prudente de
Aquino, Loren Prudente de
Aquino, Suellen Ziderech Xavier,
Mariângela Durães; Dia 24: José
Nascimento Bicalho Filho, Ana
Amélia Diniz Carvalho, Marco
Túlio Fonseca Viana, Dia 25: Ana
Paula Paixão Sacramento, Teresinha Viana F. Salomão; Dia 26:
Elizabeth Eduardo Silva; Dia 27:
Geraldo Moreira Gomes de Resende, Teresinha de Jesus Lara,
Roberta Resende Bicalho, José
Antônio S. Palma Jr., Jorge Antônio Salomão, Dia 28: Thales Soares Oliveira; Dia 29: Loren
Katiane dos Santos Alves, Iziz Geralda de Oliveira Gomes; Dia 30:
Cecília Viana Souza, Edilúcia
Aguiar Dornas Beghini.
A todos, os cumprimentos do
Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita
paz, saúde e prosperidade!

A primeira mensalidade no valor de
R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) é
valida exclusivamente para os
candidatos que se matricularem entre
os dias 02/10/2017 e 30/04/2018,
nos cursos de educação a distância
10 0 % o n l i n e e s e m i p r e s e n c i a 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
Superior em Tecnologia em Agro negócio, Química-Licenciatura, FísicaLicenciatura 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
c o n fo r m e v a l o r e s r e g u l a r e s d a
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
c o n fo r m e L e i d e M e n s a l i d a d e s
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
o u c a mp a n h a s v i n c u l a d a s p e l a
Universidade Pitágoras UNOPAR. Estas
condições podem ser alteradas sem
aviso prévio. Os cursos da modalidade
educação a distância (EAD) são
oferecidos pelo Pitágoras UNOPAR.
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E M N OT Í C I A S

Corpo de Bebeto de Freitas
é velado na sede do Atlético
Dirigente faleceu nessa terça-feira (13), aos 68 anos, logo após
participar do lançamento do time de futebol americano do clube
O corpo de Bebeto de Freitas,
diretor administrativo e de controle do Atlético, está sendo velado, na manhã desta quarta-feira
(14), na sede do clube, no bairro
de Lourdes, na região Centro-Sul
de Belo Horizonte.
O velório que contou com
grande presença de personalidades ligadas ao futebol e política,
se encerrou pouco antes das 11h.
O corpo de Bebeto de Freitas seguiu para o Rio de Janeiro, onde
será velado na tarde desta quartafeira em General Severiano. O
enterro deve acontecer na quinta.
O corpo do dirigente chegou
ao local do velório escoltado pela
Guarda Municipal e pela
BHTrans, por volta das 6h30.
Às 8h, o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, acompanhado da sua esposa, o presidente do Conselho Deliberativo
atleticano Rodolfo Gropen e o
ex-presidente da Federação Mineira de Futebol, Castelar Guimarães Neto chegaram ao local.
O ex-presidente atleticano
Daniel Nepomuceno chegou a
sede atleticana acompanhada do
atual diretor de comunicação do
Galo Domênico Bhering.
Pouco antes das nove horas
da manhã a diretoria atleticana
juntamente com a família de Bebeto de Freitas autorizaram a entrada de torcedores a sede do
Galo para se despedirem do dirigente.
Nomes do vôlei, esporte que
marcou a vida de Bebeto de Freitas foram ao local para velar o dirigente. O ex-treinador Carlos
Castanheira, o Cebola e Nery
Tambeiro, atual comandante do
Minas Tênis Clube, foram os pri-
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tes de 58 e depois
de 58. O vôlei do
Brasil existe antes
do Bebeto de
Freitas e depois
do Bebeto", disse.
O velório na
capital mineira
acontece até as
11h. Depois, o
corpo de Bebeto
segue para o Rio
de Janeiro, onde
vai ser velado na
sede do Botafogo.
Ex-técnico Cebola acompanha
Mais personavelório de Bebeto de Freitas
lidades
Outros nomes
meiros a chegarem.
do esporte que compareceram ao
Outro a chegar bem cedo a
velório de Bebeto de Freitas: Nésede atleticana foi o atual presilio Brant, que foi presidente do
dente do Minas Tênis Clube, RiAtlético e trabalhou com o diricardo Vieira Santiago, acompagente no Galo, o ex-jogador de
nhado de Sérgio Bruno Zech
vôlei, Pelé, o técnico do FigueiCoelho.
rense, Milton Cruz, que será adPor volta das nove horas da
versário do clube mineiro na
manhã o médico do Atlético, Ronoite desta quarta-feira, pela
drigo Lasmar, que participou dos
Copa do Brasil, no estádio Indeatendimentos a Bebeto de Freitas
pendência.
na Cidade do Galo na terça-feira
Além deles, também estivechegou a sede. Bastante abatido,
ram presentes o vice-presidente
ele pediu para não conversar com
atleticano, Lásaro Cândido da
a imprensa.
Cunha, acompanhado da sua esPor volta de 9h30, o atual
posa, os ex-jogadores Lincoln e
prefeito de Belo Horizonte e exMarques, que hoje trabalha na
presidente do Atlético, Alexancategoria de base do Atlético. O
dre Kalil chegou ao funeral de
médico atleticano, Marcos ViníBebeto de Freitas. Muito abalado,
cius, que fez o primeiro atendiele atendeu a imprensa e falou
mento a Bebeto de Freitas tamsobre a perda do amigo, que foi
bém foi se despedir.
seu secretário de esportes na PreAinda ligado ao esporte esfeitura de BH.
pecializado, o treinador de vôlei,
"Difícil de falar. Eu tive priex-Minas Tênis Clube, Jarbas
vilégio de trazer ele da Itália para
Soares esteve na Sede. Pela Precomandar o futebol do Atlético.
feitura, Josué Valadão, Secretário
Digo que o futebol brasileiro ele
de Obras, também compareceu
nasceu depois do Pelé existe anao local.

Coluna do Pescador
Paulo Diniz

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

Piracema em Minas Gerais
O período da piracema
terminou no dia 28 de fevereiro. A represa de Três Marias já pegou bastante água,
mas está longe de alcansar a
cota máxima. Notícias vindas de Morada Nova de Mi-

nas dão conta de que os tucunarés estão atacando as iscas com muita intensidade
principalmente próximo dos
capinzais. Os mandis também estão com muita ação.
O Rio São Francisco

abaixo da represa está com o
nível d’água baixo, mesmo
assim está saindo curimatãs,
mandis e outras espécies.
Não temos informações se
os dourados estão sendo fisgados.

Pantanal 2019
Mituo da loja “O Pescador de Lagoa Santa”,
está organizando um grupo
misto para pescar no Pantanal-MT, em julho de

2019. Hospedagem em
Barco Hotel, viagem de
avião até Cuiabá. O número de participantes é
restrito e a formação do

grupo com antecedência
permite parcelar os custos
em maior números de meses. Informações pelo telefone 3681-2844.

Pantanal 2018
O Diogo da antiga
Chalanadiminas,
está
indo no mês de maio levando um grupo de pes-

cadores para o Rio Cuia bá. Desejamos boa sorte.
O Bodão do “Açougue
Lagoa” foi nesta semana

pescar no Mato Grosso,
vamos aguardar para dar
maiores informações.

Loja o Pescador
A loja “O Pescador” recebeu muitos materiais, reposição de estoque e novidades para o
pescador.

Pescaria do Flauber
Mais uma vez o Flauber
Fonseca Silva organizando
sua pescaria no Pantanal.
Para este ano conta com 33
grandes pescadores. Só
gente boa! Aliás, todo pescador é gente boa! Vão no
dia 11 de junho e retornam
no dia 17. Viajam de avião
no trecho Confins/Cuiabá;
de lá seguem de ônibus
leito até Cáceres embarcando aí no barco Sport
Fishing Pantanal. São 5
dias de pesca com muito
conforto. No barco, apartamentos com chuveiro

quente, frigobar e ar condicionado. Cozinha de primeira qualidade. Cerveja,
água, refrigerante e sucos
durante 24 horas à vontade.
Bons piloteiros, bons barcos
e motores.
Veja quem vai: Adevaldo,
Juan Feitosa, Anselmo Lara
Viana, Antônio Salomão
Neto, Cláudio Fonseca, Clermon Fonseca Silva, Délio
Dias, Edvaldo Santos, Flauber Fonseca Silva, Geraldo
Amaral, Geraldo Felismino
Aires, Gilson de Oliveira,
Hélio da Silva Júnior, Hugo

Silva Júnior, Jaci Abreu, João
Carvalho, Jorge Batista Diniz, Alvarez, José Antônio
Viana, Semi Trivelato de
Queiroz, Luiz Cláudio Fonseca, Osmar de Souza, Renann Oliveira Costa, Ricardo
Sales, Ricardo de Freitas,
Roberto Martins, Roberto
Martins Júnior, Rubner Rodrigues, Saulo Trivelato de
Queiróz, Semi José de Queiróz, Sergio Perdigão, Walter
Gonçalves dos Santos, Welliton Teixeira de Sousa.
Uma boa pescaria a todos. Sucesso e muito peixe!!!

Barco Sport Fishing Pantanal

Kênia, esposa do Pereira que foi
goleiro reserva do João Leite no
Atlético Mineiro, exibe um pacu de
11 quilos pescado na Fazenda Pacu

Gustavo Lima e Fábio Veloso,
participantes do Campeonato Brasileiro
etapa Minas Gerais

João Pedro Avelar, sempre pega peixes
maiores do que ele. Na foto com um pacu de
10,500 quilos que pegou no Pesque e Pague
Fazenda Retiro das Lajes, em Inhaúma

