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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Festival de Inverno comemora 10 anos ao som
da Banda Titãs e com muitas atrações culturais

Durante nove dias a cidade de
Vespasiano respirou arte e cultura,
através de um dos maiores eventos
culturais da região Norte Metropo-
litana, o Festival de Inverno de Ves-
pasiano, que já se consolidou no
calendário cultural da cidade.  O
FIV2018 movimentou a cidade, no
período de 21 a 29 de julho, com
uma programação diversificada e
que agradou todas as idades e levou
para as ruas a família vespasia-
nense. A produção cultural da Es-
cola de Artes Capitão Carambola,
com a Mostra Semestral Processos,
as Oficinas de Música, Canto e Ins-
trumentais e os shows animaram o
público, que compareceu em massa
e prestigiou os artistas.  

Para este ano, em comemora-
ção a uma década de FIV, o Festival
recordou todos os artistas que foram
homenageados, no decorrer dos dez
anos, fazendo um Tributo a Música
Brasileira. Cada cantor e banda que
se apresentaram este ano prestaram
homenagens, cantando os grandes
sucessos dos homenageados. Como
já ocorrido no ano anterior, os artis-
tas da cidade, mais uma vez, foram
valorizados, pois dos 20 artis-
tas/bandas que se exibiram no FIV,
13 foram de Vespasiano, que mos-
traram ao público que a cidade tem
muitos talentos. Nesta edição de
2018 as apresentações foram na
Praça JK, que recebeu dois palcos, o
Palácio das Artes Nair Fonseca Lis-

boa e a Escola de Música Nila Faraj. 
Na cerimônia de abertura do

FIV, no Palácio das Artes, entre as
apresentações e intervenções cultu-
rais, em seu discurso, a Prefeita de
Vespasiano, Ilce Rocha, salientou
que investir na cultura e no lazer é
uma preocupação constante da Pre-
feitura de Vespasiano, por isso,
mesmo com todas as dificuldades
enfrentadas neste ano de 2018, a
atual administração fez questão de
realizar o Festival de Inverno.  “A
arte ensina e engrandece o cidadão,
é por isso que é necessário investir
sempre para que talentos da terra
possam ser revelados e para que a
cidade pulse, exale e respire cul-
tura”, falou a Prefeita. 

A Secretária de Cultura, Tu-
rismo e Lazer, Mônica Regina da
Cruz, enfatizou que a arte é trans-

formadora. “A arte é capaz de tor-
nar as pessoas cada vez mais felizes,
mais humanas. Ela é capaz, mesmo
com toda a desilusão vivida nos dias
de hoje, de mostrar que ainda é pos-
sível promover e de mudar um mu-
nicípio”, afirmou a secretária.  

O show especial na noite de
abertura do FIV foi com os Titãs.
Mais de seis mil pessoas cantaram
seus grandes sucessos, como ‘Soní-
fera Ilha’, ‘Marvin’, ‘Família’, ‘En-
quanto houver sol’, ‘Cabeça
Dinossauro’ dentre outros. O FIV
foi uma realização da Prefeitura de
Vespasiano através da Secretaria de
Cultura, Turismo e Lazer, com o
apoio da Lei Estadual de Incentivo
à Cultura, patrocínio da Cimentos
Liz e apoio da Faseh - Faculdade da
Saúde e Ecologia Humana e da
Medquallis.

Curtindo o show da banda
convidada, Amplitude 80, o cidadão
vespasianense Carlos Cruz, 44 anos,
do Bairro Bela Vista, enfatizou a
qualidade das apresentações do FIV.
“Essa edição de 10 anos do FIV foi
boa demais! A Prefeitura de Vespa-
siano acertou em todas as atrações,
principalmente no show principal,
Titãs. A gente espera esse investi-
mento constante na cultura”, afir-
mou Carlos. 

Para Claudinei Luiz, 25 anos,
Bairro Vale Formoso, a comemora-
ção do FIV 10 anos foi muito boa.
“Para mim todas as apresentações
foram excelentes e de grande quali-
dade, mas o quê me chamou a aten-
ção foi à apresentação do grupo
Boneco de Pano. Foi uma apresen-
tação sensacional!”, exclamou
Claudinei. 

Segundo Edneia Lopes, 40
anos, moradora do Bairro Célvia, A
10ª edição do FIV foi toda muito es-
pecial. “É muito bom apreciar apre-
sentações artísticas e culturais de
grande qualidade como foi essa edi-
ção especial de 10 anos do FIV.
Nossa cidade e nosso povo merecem
cultura de qualidade”, afirmou ela. 

Oficinas
Durante a realização do FIV,

quem se inscreveu, pôde participar
das oficinas de Big Band, Metais,
Canto e Coral, DJ e Violão, que
aconteceram no período de 21 a 27
de julho, no Palácio das Artes Nair
Fonseca Lisboa. Os inscritos pude-
ram aprender mais, através dos cur-
sos, que foram gratuitos. 

O aluno Carlos Alexandre de
Oliveira participou da Oficina de DJ
e ficou satisfe ito com o aprendi-
zado. “Eu sou músico e fiquei muito
interessado em aprender a fazer o
som eletrônico que tem feito muito
sucesso em festas e shows, agora
quero fazer mais cursos para me
profissionalizar”, disse ele.

Mostra Processos
Inserido no FIV 2018, a Mos-

tra Semestral Processos da Escola
Municipal de Artes Capitão Caram-
bola, aconteceu no período de 21 a
24 de julho. Na oportunidade, alu-
nos e professores dos cursos de Lin-
guagens Contemporâneas, Figu-

rino, Percussão, Artes Visuais, Coral
Infantil, Teatro Infantil, Teatro I,
Dança Contemporânea, Teatro
Adulto II, Flautas, Ballet Infantil e
Música puderam apresentar para o
público o que foi alcançado, nos en-
sinamentos, neste primeiro semes-
tre de 2018. 

A estudante Ana Julia Guima-
rães Batista falou sobre as apresen-
tações da Mostra Processos no
Palácio da Artes e elogiou o inves-
timento na área cultural. “Este é o
primeiro ano que eu venho no FIV,
sou moradora de Lagoa Santa e vim
prestigiar meus amigos que fazem o
curso de teatro. Gostei muito da
programação e da organização do
evento”, falou a estudante.

Estrutura
Em 2017, um novo layout foi

adotado para a melhor circulação
das pessoas, mais segurança e tran-
quilidade. Nesta edição de 2018 a
organização do FIV manteve o pla-
nejamento e a mesma disposição de
palcos, banheiros e Praça de Ali-
mentação, que inclusive contou
com a montagem de um palco, onde
também ocorreram apresentações
dos artistas do festival. A infraestru-
tura facilitou a circulação do pú-
blico, que conseguia se orientar
melhor, com rapidez, visibilidade e
segurança. A organização do evento
foi muito elogiada pelo público pre-
sente e participantes.

Titãs foi a banda que abriu o 10º FIV fazendo o povo vibrar

O Coral Infantil abrilhantou a abertura oficial do FIV A Prefeita Ilce Rocha fez a abertura oficial do 10º FIV  no Palácio das ArtesPúblico compareceu em massa para a abertura do FIV

Conscientização da violência
contra a pessoa da melhor idade
Terceiro Encontro com a Melhor Idade reúne pessoas de todo o município

Coral Municipal da Terceira Idade Lia Viana se apresnetou no evento

Ilce Rocha fala aos seis grupos
da Melhor Idade

Vanessa Arruda fala da importância
da qualidade de vida na melhor idade

Nem mesmo a manhã chuvosa
de sábado, 4 de agosto, foi obstáculo
para as pessoas que compõem os gru-
pos da Melhor Idade de Vespasiano.
Cerca de 300 pessoas se reuniram na
quadra de Esportes, ao lado da Lagoa
do Morro Encantado, no Bairro Morro
Alto, para uma manhã de alegria e
saúde, preparado pela Prefeitura de
Vespasiano, através da Secretaria de
Desenvolvimento Social. 

O Encontro com a 3ª idade teve
como objetivo de conscientizar este
público em relação à violência sofrida
pela pessoa Idosa, um problema que
atinge idosos de todas as classes so-
ciais, pois a violência não é só física,
mas psicológica também. O abandono
nos asilos, a falta de carinho e o des-
caso são formas de agressão que mui-
tas vezes passam desapercebidas e em
grande parte acontecem dentro das
próprias famílias.

No evento, que reuniu os seis
grupos da Melhor Idade do município
(Ação Ativa – Bairro Bernardo de
Souza; Saúde em Forma- Bairro Bon-
sucesso; Renascer – Bairro Morro
Alto; Bela vista – Bairro Bela Vista;
Alegria de Viver – Bairro Jardim da
Glória e Quadra de Esportes Raio de
Luz – Bairro Názia), os idoso tiveram
a oportunidade de fazer esclarecimen-

tos, atualização de vacinas, aferição de
glicose e pressão, ginástica rítmica,
dançar forró e ainda apreciar o Coral
Municipal da Terceira Idade Lia Viana. 

Para a Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, é importante investir em
todas as idades. “A Melhor Idade é a
que já têm a experiência, a sabedoria,
aquelas pessoas que precisam de um
carinho maior da administração e por
isso temos buscado forças, buscado re-
cursos para que possamos investir na
Melhor Idade. Ver todas essas pessoas
aqui e felizes é muito gratificante”, en-
fatizou a Prefeita.   

A Secretária de Desenvolvi-
mento Social, Vanessa Duguet Arruda,
salientou que é preciso investir no pú-
blico da melhor idade. “Hoje, no Bra-
sil, a Melhor Idade corresponde cerca
de 30% da população. Um número que
tende a crescer cada vez mais e por
isso é preciso de mais políticas pública
para os idosos e em Vespasiano a Pre-
feita Ilce Rocha tem consciência disso
e tem buscado levar cada vez mais
qualidade de vida para eles”, disse Va-
nessa. 

Marinalva da Silva, 60 anos,
aposentada, moradora do Bairro Santa
Cruz, se sente feliz em participar do
grupo da Melhor Idade. “Tem um ano
que comecei a frequentar as aulas da
Roberta e do Raí no grupo da Melhor

Idade e foi uma das melhores coisas
que me aconteceu, pois fiz novas ami-
zades, conheci pessoas que levam uma
vida semelhante a minha e estou com
a saúde cada vez melhor”, afirmou
Marinalva. 

Conforme Antônio de Oliveira,
68 anos, aposentado, morador do
Bairro Jardim da Glória, é muito im-
portante participar do projeto da Me-
lhor Idade, “tem dois anos que
participo do projeto para conservar a
saúde. Depois que comecei com a gi-
nástica não sinto mais dor no corpo.
Lá também conheci muitas pessoas,
fiz novas amizades. Estou muito
feliz!”, disse contente.
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AMBIENTE 
EM NOTÍCIAS

Limpeza Urbana
A Limpeza Urbana não se resume ao embe-

lezamento das ruas e bairros da cidade. É um
processo de responsabilidade da Administração
Pública abrangendo diversos tipos de sanea-
mento,com impacto direto em vários aspectos do
nosso dia-a-dia.

Para a Organização Mundial de Saúde
(OMS), a Limpeza Urbana é o saneamento e o
controle de todos os fatores do meio físico onde
o homem habita, que exercem ou podem exercer
efeitos prejudiciais ao seu bem-estar físico, men-
tal ou social.

O lixo descuidado e mal destinado pode atin-
gir o dia a dia do cidadão em vários aspectos.

Aspecto Sanitário
Lixo acumulado pode obstruir escoamentos

de água, causar deslizamentos nas encostas dos
rios, contaminar lençóis d’água e proliferar doen-
ças. É extremamente necessário conscientizar a
população da importância de não jogar lixo nas
ruas e nos rios.

Aspecto Estético e Bem-estar
O acúmulo de lixo nas ruas gera um odor de-

sagradável para os moradores e seu amontoamento,
além de poluir o ambiente, polui visualmente e de-
grada os espaços abertos da cidade.

Ruas limpas e cidades bem cuidadas contri-
buem para a melhoria da saúde da população e, prin-
cipalmente, para sua qualidade de vida. É preciso
que a população faça sua parte colaborando com a
limpeza pública. Manter a cidade limpa é uma ques-
tão de educação, de povo civilizado e de povo culto.

Vespasiano
Em Vespasiano a turma da varrição e capina

é gerenciada pela Secretaria de Meio Ambiente e
Serviços Urbanos que faz um belo trabalho para
manter a cidade limpa. Agora com a chegada das
chuvas é ainda mais importante a colaboração de
todos para uma cidade mais limpa e livre de ou-
tros problemas decorrentes da poluição como por
exemplo doenças como a dengue e chikungunya.

Hoje o tema é muito interessante e cor-
riqueiro em nosso dia-a-dia. 

Imagine a seguinte situação: 
Vou a uma lanchonete e faço o pedido,

cujo valor é de R$ 5,00. Ao informar ao
caixa sobre a forma de pagamento, anuncio
que pagarei com cartão de débito (ou cré-
dito). No entanto – para a minha surpresa -
sou informada pelo atendente que não será
possível efetuar a venda, pois o valor mí-
nimo aceito por eles nas compras em que o
pagamento é feito via cartão é de R$ 20,00.

Essa estipulação de valor mínimo é
legal ou abusiva? 

De acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, é considerado abuso por parte
do estabelecimento impedir que o interes-
sado leve o produto se ele possui meios para
pagar. Segundo o inciso IX do artigo 38, é
proibido “recusar a venda de bens ou a pres-
tação de serviços, diretamente a quem se dis-
ponha a adquiri-los mediante pronto
pagamento, ressalvados os casos de inter-
mediação regulados em leis especiais”.

Não obstante, o CDC ainda anuncia em seus
arts. 39 e 40, sobre asvedaçõesdas práticas abusivas
dos fornecedores de produtos e serviços, dentre
elas a exigência de limites quantitativos, vejamos:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de pro-
dutos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas:I - condicionar o fornecimento de
produto ou de serviço ao fornecimento de
outro produto ou serviço, bem como, sem
justa causa, a limites quantitativos.

Assim, as práticas elencadas nesses ar-
tigos são proibidas por lei e, em situações de
descumprimento, os estabelecimentos co-
merciais estão sujeitos a multa, suspensão
temporária e até a cassação da licença de
funcionamento do estabelecimento.

Muitas pessoas têm dúvidas sobre ques-
tões básicas na hora de fazer uma simples
transação comercial, mas isso não é privilé-
gio da classe consumidora: alguns comer-
ciantes também se perdem nas nuances do
Código do Consumidor (CDC).É relativa-
mente comum alguns estabelecimentos exi-
girem esse valor mínimo nas compras feitas
com o cartão, mas como salientado essa prá-
tica é ilegal e abusiva. 

Importante frisar que o fornecedor pode
até não aceitar a forma de pagamento nas
modalidades cheque ou cartão. Mas, a partir
do momento em que ele passa a aceitar, ele
se sujeita a qualquer valor que o consumi-
dor adquirir.

Fique ligado! Não abra mão dos seus direitos.

Coluna Jurídica

Vocêsabia?
Comerciantes não podem fixar valor
mínimo para compra com cartão de crédito/débito

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.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada MEIO
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De 21 a 29 de Maio foi
realizada na Praça JK, em
Vespasiano, a 10 edição do
Festival de Inverno. No in-
tuito de incentivar as ações
culturais na comunidade onde
está inserida e contribuir para
a valorização e o conheci-
mento da música, a FASEH
foi uma das patrocinadoras do
evento.

Além do patrocínio, a
FASEH esteve presente du-
rante todos os dias do festival
distribuindo brindes persona-
lizados, com a divulgação do
vestibular do 2º semestre. “A
Faseh quer estar cada vez
mais próxima da comunidade
e umas das formas é estar pre-
sente nos eventos da região”,

incentivando cultura e conhe-
cimento, conta a Gerente de
Marketing da FASEH, Raquel
Ratton.

Para Raquel, a ação foi
muito importante, pois nem
todos tem conhecimento de
todos os cursos que a facul-
dade oferece. “A FASEH hoje
é uma instituição de ensino
superior que traz para Vespa-
siano cursos na área de saúde,
humanas e exatas. Com isso a
população local não precisa ir
para outras cidades fazer fa-
culdade. Além de Medicina e
das Engenharias Civil e de
Produção, a FASEH também
oferece os cursos de Direito,
Enfermagem e Fisioterapia”,
ressalta.

A flexibilidade do
Vestibular Agendado

Para facilitar à prova, a
FASEH adota hoje o Vestibu-
lar Agendado (com exceção de
Medicina). Com isso o vesti-
bulando tem uma maior flexi-
bilidade para fazer a sua prova
no dia e horário de sua prefe-
rência. “Estamos finalizando
as inscrições para as turmas de
agosto e ainda temos algumas
vagas para os cursos de Di-
reito, Enfermagem, Engenha-
ria Civil, Engenharia de
Produção e Fisioterapia”, lem-
bra Karina Borges, Superin-
tendente de Ensino da FASEH.

Inscrições abertas pelo
site www.Faseh.edu.br /Ves-
tibular

FASEH apoia Festival de
Inverno de Vespasiano

Após ampla reforma, o Centro Veterinário Vespasiano está reinaugurando
com novos espaços e muito mais conforto. Dr. Haroldo Martins Vieira e
Dr.Raphael Moisés de Souza Castilho, pensaram em cada detalhe com muito
carinho, para que nossos clientes se sintam acolhidos. O banho e tosa todo
repaginado, a loja está ampla, com variedades de rações e acessórios, pre-
paramos uma sala de espera confortável para quem aguarda atendimento,
além de mais consultórios, para diminuir o tempo de espera. Venha nos co-
nhecer, estamos na rua Santa Luzia, nº 138, bairro Célvia, esquina com Av.
Thales Chagas, nosso telefone é 3621-8640.

Centro Veterinário Vespasiano

A Câmara de Diri-
gentes Lojistas e a As-
sociação Comercial e
Empresarial de Vespa-
siano e São José da
Lapa realizarão o Mé-
rito Empresarial com o
objetivo de homena-
gear os dirigentes de
empre s a s / en t i d ade s
que exercem atividades
relevantes no fomento
e/ou valorização do co-
mércio, serviços e in-
dústria da nossa região
e que participam ativa-
mente no movimento
associativista, além de
promoverem ações so-
ciais de interesse cole-
tivo em 2018.

Mais informações
(31) 3621-3700.

Câmara de
Dirigentes Lojistas

O flagrante desrespeito
com quem trabalha

É de causar estranheza como certas pessoas sentem-se bem em inventar e/ou disseminar fal-
sas notícias em nosso município.Quando a gente acha que apenas pessoas mais simples gostam
de disseminar inverdades,somos surpreendidos quando representante do Legislativo sai fomen-
tando mentiras e induzindo trabalhadores a acreditar em suas “ verdades”.Pessoas que deveriam
estar lutando para a melhoria dos órgãos de atendimento à população,sentem prazer em fazer o
contrário.Fazem terrorismo com os colaboradores,disseminam falsas informações, não se sabe a
troco e a serviço de quem.O Hospital de Vespasiano, tem sido alvo destes desocupados.Ao invés
de ajudar, sentem prazer em denegrir a imagem de quem trabalha.Quando tais fatos envolvem ve-
readores que entram na Instituição,na ausência dos gestores e ficam disseminando boatos infun-
dados caracteriza-se como flagrante desrespeito e abuso de autoridade, para os quais existem
remédios jurídicos competentes.Melhor seria se cuidassem melhor de suas funções legislati-
vas,sem tempo para denegrir a imagem dos outros.

Fundação Municipal de Saúde
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O Rotary Club de Vespasiano
está em festa, pois nesta segunda
feira, dia 06 de agosto, recebemos
em nossa sede os intercambistas
Vitor Froes, Henrique Oliveira e
Chang Hang-Thu.

O Outbond Vitor Froes acaba
de voltar de seu intercambio pelo
Rotary International da Holanda,
onde passou 01 ano aprendendo a
cultura e a língua. 

O Outbound Henrique Oli-
veira está ansioso para seu embar-
que que será no dia 14 deste mês
rumo ao México. 

Já o Inbound Chang Tung-
Han, seu apelido Beckham, chegou
em nossa cidade no sábado, dia 04,
vindo da cidade Taipei, Taiwan. O
jovem tem 16 anos e ficará conosco
por 01 ano.O jovem estará hospe-
dado na casa da família anfitriã Del
e Ana Cristina. Contamos também
com a Escola Max Educacional que
nos deu bolsa escolar de 100% para
o jovem continuar seus estudos e
nossa amiga Ana Paula da
ACHIEVE LANGUAGES com
bolsa de 100% em Português. Con-
tamos também com bolsa de 100%
RONMER TECH Centro de Trei-
namento. A todos, nosso muito ob-
rigado, agradeceu a presidente do
Rotary Club de Vespasiano, Tâmara
Marani Albano.

Jovens de 15 a 19 anos de
idade tem a oportunidade de conhe-
cer outras culturas, aprender novos
idiomas, e ampliar seus horizontes.
Os RotarysClubs patrocinam o pro-
grama em mais de 100 países, trans-
formando os nossos jovens em

verdadeiros cidadãos do mundo. Os
principais benefícios aos jovens são:
desenvolver suas habilidades de li-
derança, conhecer novas culturas e
idiomas, fazer amizades com jovens
de outros países e se tornam verda-
deiros cidadãos globais. Dê a um
jovem a oportunidade de uma vida
inteira através do Intercâmbio.

Rotaract em Ação
Atendendo aos anseios de vá-

rios jovens de Vespasiano o Rotary
Club está restabelecendo o Rotaract
Club que é formado por jovens que
têm entre 18 e 30 anos de idade.

O Rotaract já conta com a par-
ticipação de 15 jovens que atendem
aos requisitos da entidade. São eles:
Saulo, MyllanFróes, Marilivia,
Ester, Priscil a Ireno, Arthur, Vitor,
Larissa, Rafael Esteves, Arthut

Maia, Stéfany, Bruna, Alexandra,
Aline Melo e Ana Paula.

A primeira reunião do pessoal
de Vespasiano aconteceu no último
sábado na sede do Rotary. Elas vão
acontecer sempre aos sábados às 10
horas.

Festival de Inverno
Foi intenso o trabalho dos ro-

tarianos durante o Festival de In-
verno realizado pela Prefeitura de
Vespasiano no período de 21 a 29
de julho último quando atuaram
numa barraca oferecendo o tradi-
cional pão com linguiça e muita cer-
veja gelada. A renda foi destinada a
aquisição de equipamentos de fisio-
terapia.

Governador
No dia 25 de setembro o Ro-

tary Club de Vespasiano estará re-
cebendo a visita do Governador
Adelmo Ferreira Amantes, do Dis-
trito 4520. Em sua visita ao Clube o
Governador participa do plantio de
uma árvore, visita autoridades mu-
nicipais, se reúne com o Conselho
Diretor do Clube e, ao final, parti-
cipa de reunião festiva na sede do
Rotary Club.

Feijoada
O Rotary Club de Vespasiano

está organizando uma ótima fei-
joada no dia 16 de setembro, do-
mingo, a partir das 11 horas. Quem
cuida de tudo é o companheiro Lulú
Durães. Antes da feijoada teremos
vários petiscos, cerveja e refrige-
rantes bem gelados e música ao
vivo.

Rotary Club amplia
programa de intercâmbio

� ARTISTAS DA TERRA
Vitória Laporaes: meu sonho

desde criança é ser cantora solo
*Pamella Aguiar - jornalista

Jovem e muito talentosa
a cantora Vitória Laporaes
conta que sua infância sem-
pre foi permeada de muita
música. Com apenas cinco
anos de idade sua afinação já
chamava a atenção da sua
mãe e da sua tia, ambas mu-
sicistas (voz e violão).

Vitória cresceu vendo as
duas se apresentarem em
festivais, shows e comemo-
rações. Hoje, a mãe é inte-
grante de uma banda gospel
da Igreja Batista da Lagoi-
nha e Professora de Musica-
lização Infantil. Sua tia,
Márcia Alves, é Professora
de Música e Maestrina do
Coral da Terceira Idade, de
Vespasiano.

“Meu avô materno to-
cava instrumentos de sopro
na banda local de Congo-
nhas do Norte. Ele é de uma
cultura musical muito
grande e um apaixonado por
orquestras. Presenciou mui-
tos concertos e óperas
quando veio para a capital.
Meu bisavô também era in-
tegrante da banda aqui da ci-
dade. Era seresteiro, também
tocava instrumento de sopro,
violão e cantava”, relembra.

Por influência da mãe,
Vitória aprendeu a tocar vio-
lão e fez aulas de piano na
Escola de Música Nila Faraj.
Em 2016 começou a fazer
aulas de canto com a tia,
para aperfeiçoar suas técni-
cas. A partir daí a jovem co-
meçou a se apresentar em
eventos da cidade, casamen-
tos e comemorações particu-
lares.

Hoje, em suas apresen-

tações solo, a cantora gosta de
interpretar músicas do pop in-
ternacional, MPB, bossa nova,
rock nacional e gospel, mas de-
fine seu estilo musical como
pop.

Em abril deste ano, passou
a integrar uma banda. “A
minha tia, por ser professora de
canto, soube que dois dos seus
alunos estavam à procura de
uma vocalista para montarem
uma banda. Foi aí que ela me
disse sobre eles e me apresen-
tou aos mesmos. Conversamos
e entrei para o grupo”. 

A partir daí, a banda co-
meçou a se encontrar com fre-
quência para ensaiar, pois
desejavam participar do Festi-
val de Inverno de Vespasiano.
Em apenas dois meses eles
montaram o repertório, ensaia-
ram e inscreveram a MPRock
no Festival.

A banda – composta por
ela e José Machado, nos vo-
cais; João Pedro e Rafael, nas
guitarras e violões; Emmanuel,
no baixo e Samuel, na bateria
– apresenta uma mistura de
MPB com rock nacional, que
vai de Tom Jobim a Legião Ur-
bana. 

Logo após o término do
Festival eles descobriram
que já havia outro grupo com
o mesmo nome e rebatizaram
a banda de MPRockers. 

Outra apresentação de
destaque na carreira da can-
tora foi o show de abertura
para Fafá de Belém, no dia
das mães desse ano, fazendo
participação especial junta-
mente com o Coral Lia
Viana.

“Apresentar em público
é muito gostoso. Eu passo o
dia inteiro imaginando como
será minha apresentação,
fico pensando nas pessoas
que estarão ali para me ver e
ouço muitas vezes as músi-
cas que irei cantar”, revela a
artista.

A jovem, que ainda
cursa o Ensino Médio, disse
que conciliar os estudos e a
carreira musical tem sido
muito tranquilo. “As apre-
sentações não tem me atrapa-
lhado e gostaria de seguir
com minha banda. Mas meu
sonho, desde criança, é ser
cantora solo e se tudo conti-
nuar dando certo é o que
serei”.

Ana Paula, diretora da APEC ofereceu
uma bolsa de estudos da língua

portuguesa ao intercambista Beckham

Intercambista Vitor Fróes apresentou relatório sobre sua
viagem – 1 ano na Europa

Os intercambistas Henrique Oliveira,
 Beckham e Vitor Fróes



Kayque Alexsander,
de apenas 13 anos, é um
garoto sonhador e acredita
na sua carreira de mo-
delo.Ele já passou por di-
versas barreiras, não
desistiu de seus sonhos e
continuou buscando o que
mais gosta.

As lentes do fotó-
grafo revela um olhar se-
reno, esperançoso e
carismático, de uma
criança com objetivos de
adulto: “Eu sei do que sou
capaz, e é isso que quero
para a minha vida, as pes-
soas não conseguem e dizem que também não vou conseguir, sigo minha intuição
e corro atrás daquilo que eu acredito que é para a vida toda!”- diz modelo ao falar
sobre sua carreira. 

Kayque foi agenciado recentemente pela agencia The Agent e promete ser a
sensação do momento no mundo kids.
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Paulo Diniz em Sociedade
Aline

Alice

1ª Feijoada da OAB

Máscaras e Bonecas

Kayque Alexsander

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  AAGGOOSSTTOO
Dia 1: Célio Pena, Tony de Oliveira Xavier; Dia 2:Larissa Celiaque de Almeida; Dia 3: Marcos Vinícius de Souza Lima, Sandro Carvalho Ma-

rani, Ricardo Alexandre Pimentel; Dia 4: Sérgio Paulo Perdigão; Dia 6: Elizabete Fonseca Diniz, Gracielly Martins Henriques, Daniel Elias Viana;
Dia 7: Rodrigo César Silva; Dia 10: Ricardo Martins da Costa; Dia 11: Magda Costa Luz, Roberto Drumond Silva; Dia 13: João Luiz Mussa, An-
tônio Jorge Fonseca; Dia 14: Kaline Emanuelle S. Queiroz, Belchior Vieira; Dia 15: Gustavo do Vale Fonseca Ferreira, Maria Cristina Cataldo Silva;
Dia 16: Humberto Silva; Dia 17: Kênia Lima Perdigão, Hamilton Silva Ferreira, Maria Margareth Barros; Dia 18: Ilacir dos Santos Viana; Dia
19: José Marani, Larissa Mansur dos Santos, Lorena Mansur dos Santos; Dia 20: Fabiana Cardoso Guimarães; Dia 21: Daniel Soares Fonseca, An-
dréia Fernandes, Paulo Cesar Meireles; Dia 22: Amália Barbosa Soares Salvador, Edna Mara Durães, Euler Miranda Costa; Dia 23: Cláudia Lu-
ciene Salomão Carvalho; Dia 24: Nely Aparecida Araújo, Marcos Guirelli Batista; Dia 25: Bruno Luiz Schamber Reis, Ilca Pereira, Nízio Júnior
Ziderich Xavier; Dia 26: Daniel Vinícius de Morais; Dia 27: Valter Carvalho Lima, Antônio Alves Carvalho; Dia 28: Dr. José Ferreira Pinheiro,
Ivana Maria dos Santos; Dia 29: Volga Celiaque Almeida, Dr. Rui Carlos Barbosa, Wilma Marcial Palma, Janete Araujo Silva Franca; Dia 30: Sávio
C. Guimarães, Paulo da Silva Guimarães Neto; Dia 31: Camila Lorraine Pereira Perdigão
A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!

Aline Ioly comemorando mais um aniversário em 12 de agosto. Ela
é filha de Maria Júlia Lopes Xavier e Paulo Henrique Lemos. As come-
morações aconteceram em sua residência que ficou superlotada de amigos
e familiares. A Aline, excelente funcionária da Loja Opções, em Vespa-
siano, os nossos cumprimentos. Felicidades!!!

Alice Pedrosa
Aviz Salles nasceu
em 23 de julho. Ela é
filha de Bianca Pe-
drosa e Bruno Salles.

Muito felizes
com a chegada da
netinha os vovôs
Aurelio Salles e
Sheyla de Aviz Sal-
les. À garotinha e
seus familiares, nos-
sos cumprimentos
d e s e j a n d o - l h e s
muita saúde e paz.
Felicidades!!!

Em comemoração ao
Dia do Advogado a 113ª
Subseção, de Vespasiano,
realizará a 1ª Feijoada no
dia 19 de agosto a partir das
13 horas. A festa acontece
na sede do Lions Clube no
bairro Jardim Itaú.

Os convites poderão
ser adquiridos na Subseção
entre os dias 7 e 15 de
agosto. Crianças menores
de 10 anos têm entrada franca.

A confraternização será open bar (água, suco, refrigerantes e cerve-
jas) e open food (entrada, feijoada completa e sobremesa).

Vamos lá aproveitar a festa e a deliciosa comida.

Patrícia Perdigão - Chefe de Gabinete da Prefeitura de Vespasiano; o artista
Marco A. Fonseca Viana; Jornalista Ângelo Osvaldo - Secretário de Estado da
Cultura; Mônica Regina da Cruz - Secretária Municipal de Cultura e Valéria

Araújo - Diretora da Escola de Artes Capitão Carambola

A exposição de artes Máscaras e Bonecas, do artista plástico vespa-
sianense Marco Antônio Fonseca Viana, está sendo realizada no Palácio
das Artes Nair Fonseca Lisboa no período de 7 a 30 de agosto, dentro do
mês do folclore. A visitação acontece diariamente de 14 às 19 horas.

Ela relembra os grandes carnavais de Vespasiano com as Escolas de
Samba Raízes, Amantes da Folia e Improvisados do Ritmo bem como ou-
tras grandes festas da cidade. Um grande número de máscaras relembram
os antepassados e outros povos.Trabalhos de alto nível estão expostos
para a apreciação dos amantes da arte.



Coceiras, inchaços, ardências e vermelhidão. Esses
são alguns dos sinais que surgem com a doença de pele.
Saiba o que fazer para evitar esse problema de saúde!

O que é?
É um tipo de alergia cutânea que tem como causa

o contato direto da pele com substâncias que ocasio-
nam irritação e inflamação. Existem vários produtos
que podem provocar a dermatite de contato, como
metal, antibióticos de uso tópico, cosméticos, substân-
cias derivadas de borracha e produtos de limpeza. O
problema pode se manifestar em qualquer parte do
corpo, mas ocorre principalmente em mãos, pés, couro
cabeludo e pálpebras. Pescoço, punhos e a região ao
redor do umbigo também podem apresentar sinais.

Sintomas
Geralmente, eles ficam restritos à região afetada.

Inicia-se comumente com prurido (coceira) e com uma
vermelhidão local. Além disso, há inchaço, ardência e
sensação de queimação. Com a evolução do quadro,
podem surgir bolhas (vesículas), formação de crostas e
descamação. Em alguns casos, os indivíduos podem
sentir dor na região.

Diagnóstico 
O diagnóstico da doença é essencialmente clínico,

ou seja, o especialista examina a pele do paciente. Bió-
psias de pele só são necessárias quando é importante
excluir outras doenças. Para identificar o produto que
desencadeou a alergia, é necessário realizar um teste de
contato, no qual são colocados na pele adesivos por 48
horas com uma pequena quantidade de substâncias po-
tencialmente causadorasda dermatite de contato. De-
pois, o material é retirado e depois de dois dias é
possível identificar o tipo de alergia, uma vez que al-

gumas demoram a se manifestar. O resultado é dado de
acordo com a intensidade da reação observada na pele
para cada um dos adesivos aplicados.

Prevenção
A principal forma de prevenir a doença é evitar en-

trar em contato com algum agente desencadeante. Além
disso, o uso de vestuário adequado (luvas, sapatos e ma-
cacões, por exemplo), assim como o uso de produtos hi-
poalergênicos são medidas preventivas de muita eficácia.

Tratamento 
O tratamento é feito basicamente removendo-se o

agente desencadeador. Depois, tratam-se as alterações
de pele com medicamentos que combatam a inflama-
ção causada pela alergia. Um especialista pode indicar
remédios por via oral ou injetáveis e, em alguns casos,
são receitadas pomadas ou cremes para uso local.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

Cebola 
Esse vegetal não deve estar murcho, mas a maior dica está em uma de suas extremida-

des: se ela estiver ficando melada na mão, isso indica que a cebola está perto de apodrecer!

Alho 
Na hora de comprar, aperte o bulbo entre os dedos e veja se está firme e não mostra

sinais de umidade. Evite o alho que é macio, murcho ou que já tenha começado a brotar.

Batata
O ideal é que a batata não tenha furos ou marcas. Isso indica insetos. Batatas com

manchas esverdeadas ou começando a brotar não estarão tão boas para consumo.

Cenoura
A cenoura deve ser firme e ter a superfície lisa com cor alaranjada uniforme, partes

verdes significam que ficou muito tempo ao sol. Evite também as meladas ou brotando.

Berinjela
Escolha os vegetais mais rijos, coma pele

bem brilhante e de cor uniforme, sem manchas.
Se apresentar manchas mais claras, rosadas ou
amareladas, ela não está boa.

Alface
Verifique se há folhas secas e viçosas, mas

evite as úmidas, já que este é um truque para
que pareçam frescas. Nada de folhas murchas ou com furinhos e insetos!

Beterraba
Evite as beterrabas que apresentem manchas, hematomas ou que estejam úmidas. Se

estiverem murchas ou flácidas também deixe, pois as raízes devem estar envelhecidas e fi-
brosas.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    --  Como escolher os vegetais

“Existe um homem que se esmera no cumprimento
do dever para dar bom exemplo;

que fica humilde, quando poderia se exaltar;
que chora à distância, a fim de não ser observado;
que, com o coração dilacerado, se embrutece para

se impor como juiz inflexível;
que, na ausência, usam-no como temor para evitar

uma ação menos correta;
que, quase sempre, é chamado de desatualizado;
que, apenas fisicamente, passa o dia distante, na

labuta, por um futuro melhor;

que, ao fim da jornada, avidamente, regressa ao lar
para levar muito carinho e, às vezes, pouco receber;

que está sempre pronto para ofertar uma palavra
orientadora ou relatar uma atitude benfazeja que possa
ser imitada;

que, muitas vezes, passa noites mal dormidas a de-
cifrar os segredos da vida, para transmitir ensinamentos
sem as naturais vicissitudes;

que, quando extenuado, ainda consegue energias
para distribuir confiança;

que é tão humano e sensível, por isso, normal-

mente, sente a ausência do afeto que lhe é dado rara-
mente e de forma pouco comunicativa;

que vibra, se emociona e se orgulha pelos feitos
daqueles que tanto ama.

Esse homem, geralmente, se agiganta e passa a ser
valor inexorável quando deixa de existir para sempre.

Nunca perca, pois, a oportunidade de devotar
muito carinho e amizade àquele que é seu melhor
amigo: SEU PAI.”

Autor: Desconhecido

MMeennssaaggeemm  --  Imagem de pai

Ingredientes:
2 latas de leite condensado
2 colheres (sopa) de manteiga
2 gemas
2 colheres (sopa) de leite em pó
1 caixa de morangos limpos e picados
Cobertura:
1 lata de creme de leite
200g de chocolate meio amargo picado
1 xícara (chá) de gotas de chocolate branco
Modo de preparo:
Leve ao fogo o leite condensado com a man-
teiga, as gemas e o leite em pó, mexendo até sol-
tar da panela.
Transfira para um refratário e deixe esfriar.
Espalhe os morangos picados por cima.
Cubra com filme plástico e leve à geladeira por
2 horas.
Cobertura: leve ao micro-ondas o creme de
leite com o chocolate por 2 minutos. Misture
bem e deixe esfriar. Cubra o doce e leve à gela-
deira por 1 hora. Decore com as gotas de cho-
colate.
Dica: use raspas de chocolate, se preferir.

SSaaúúddee  --  Dermatite de contato

Bombom
delícia na
travessa

Ingredientes:
500g de macarrão tipo parafuso cozido
2 latas de creme de leite
300g de queijo gorgonzola picado
½ xícara (chá) de queijo parmesão picado
2 colheres (sopa) de conhaque
Sal, se necessário
Salsa picada a gosto
Modo de preparo:
Coloque o macarrão cozido em um refratário. Re-
serve.
No liquidificador, bata bem o creme de leite, o queijo
gorgonzola, o parmesão, o conhaque e o sal.
Despeje a mistura sobre o macarrão e leve ao forno,
preaquecido, até aquecer
Salpique a salsa e sirva logo em seguida.

Parafuso
com creme
de queijo
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Supermercado Cidade: Empresa Cidadã
O Programa Empresa Ci-

dadã atesta a responsabilidade
social de sua empresa ao torná-
la parceira do Rotary em sua
obra reconhecida de transfor-
mar o Brasil.

Através da ABTRF – Asso-
ciação Brasileira de The Rotary
Foundation, suas contribuições
são destinadas aos projetos hu-
manitários da Fundação Rotária
no Brasil. São aplicadas em
fundos gerenciados pela Funda-
ção Rotária e financiam proje-
tos sociais sustentáveis
realizados por mais de 2.400
RotarysClubs atuantes no terri-
tório nacional. Em seus 14 anos
de atuação, a ABTRF, através
da Fundação Rotária, já trans-
formou contribuições de em-
presas em 165 projetos,

investindo mais de RS 15,5 mi-
lhões em iniciativas que muda-
ram a vida de milhares de
pessoas no Brasil.

O Supermercado Cidade,
através de seus diretores volta-
dos para as causas humanitá-
rias, participou ativamente
destes Programas e foi com este
espírito de promover a respon-
sabilidade social e por ser uma
empresa socialmente responsá-
vel e agregar valores é que teve
seu trabalho reconhecido pelo
Rotary International.

A história do
Supermercado Cidade

Em agosto de 1991, com a
cisão da empresa Pedra do Anta
Supermercados, os sócios Abel
e Mara fundaram o Supermer-

cados Cidade Ltda., na região
central de Vespasiano. A nova
empresa adotou o mote “O
cliente em primeiro lugar”, de-
senvolvendo uma série de es-
tratégias para atrair, valorizar e
fidelizar os consumidores. Em
26 anos de história, com foco
em sua loja central, foram rea-

lizados muitos investimentos
em infraestrutura com sucessi-
vas ampliações físicas, maqui-
nários, treinamentos e
tecnologias que propiciaram
prestígio e conceito na região.
Os sócios, repetindo os feitos
de 1988, quando receberam
pela primeira vez o título de su-

permercado do ano pela Asso-
ciação Mineira de Supermerca-
dos – AMIS, continuaram
colecionando homenagens ao
longo dos anos, incluindo a úl-
tima edição do tradicional Tro-
féu Gente Nossa.    Em 2017, a
trajetória inovadora continuou
com a criação do E-commerce
e inauguração do novo layout
da loja, acompanhada de uma
modernização dos equipamen-
tos de consumo eficiente alme-
jando o crescimento
sustentável. Em 2018, a res-
ponsabilidade social da em-
presa com a sociedade
vespasianense é reconhecida
com o Certificado Empresa Ci-
dadã Rotary Club de Vespa-
siano, marca relevante na sua
trajetória empresarial. 

Títulos Paul Harris
Dando prosseguimento à

solenidade de entrega do Tí-
tulo Paul Harris foi convidado
para receber a homenagem o
senhor Rodrigo Barbosa da
Silva diretor do Supermercado
Cidade. Esta honraria é entre-
gue àqueles que efetivamente
tenham prestado relevantes
serviços ao Rotary Internatio-
nal através de seus inúmeros
programas.

Costuma-se dizer, que
cada título de “Companheiro
Paul Harris”, outorgado a um
membro de um clube ou da co-
munidade a qual pertence, é
responsável pela libertação do
perigo da poliomielite de cerca
de 2000 mil crianças em qual-
quer parte do mundo.

Lions Clube programa ano leonístico
A nova diretoria do Lions Clube de Vespasiano iniciou os tra-

balhos no último dia 6 de agosto. A presidente Marilza Cas-
tro,iniciou os trabalhos pedindo o apoio de todos os companheiros
para a continuidade dos bons serviços prestados pelo Lions Clube
Os demais membros da diretoria,muito entusiasmados também se
comprometeram a cumprir com eficiência o lema do Lions Inter-
nacional.O tesoureiro Mauro Viana fez a apresentação do plano
anual de trabalho que foi entregue a cada companheiro.Após a reu-
nião que deu início aos trabalhos do novo ano leonístico foi ofe-
recido delicioso jantar pela presidenteMarilza.

Reunião conjunta
das diretorias do
LC de Vespasiano
e de Lagoa Santa
com palestra de
orientação aos
novos dirigentes
pelo atual gover-
nador distrital Le-
andro Raphael.

A Governadora Tânia Diniz ladeada pelo casal Abel (Mara) Antônio
da Silva e o filho Rodrigo

Durante a homenagem: Rodrigo Silva, Mara e Abel, Cp. Elane,
Governadoras Regina Celi e Tânia Diniz

Rodrigo
Silva, Mara e
Abel Antônio

da Silva
exibem o
banner 

alusivo ao
título de
Empresa
Cidadã

Rodrigo Silva falou sobre o título de Companheiro
Paul Harris que lhe foi entregue
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� LAGOA SANTA

Atualmente, o Brasil en-
frenta dois surtos de sarampo,
em Roraima e Amazonas, e
casos isolados em São Paulo,
Rio Grande do Sul, Rondônia e
Rio de Janeiro. Todos importa-
dos da Venezuela. Por isso, a
preocupação com a doença,
uma vez que, em 2016, recebe-
mos da Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (OPAS)o
certificado de eliminação da
circulação do vírus do sarampo
no país.

Em Lagoa Santa, não há
casos identificados de sarampo,
uma doença infectocontagiosa
grave, altamente transmissível.
O contágio acontece através de
secreções respiratórias. O pe-
ríodo de incubação do vírus
varia de oito a doze dias e a
transmissão inicia-se antes do
aparecimento da doença, per-
durando até o quarto dia após o

aparecimento das erupções.
Os sintomas incluem indis-

posição inicial, com duração de
três a cinco dias, febre alta,
mal-estar, coriza, conjuntivite,
tosse e falta de apetite. Nesse
período, manchas brancas ca-
racterísticas da doença podem
ser observadas na face interna
das bochechas. As manchas
vermelhas na pele iniciam-se
atrás da orelha e se espalham
para a face, pescoço, membros
superiores, tronco e membros
inferiores. A febre persiste com
o aparecimento do exantema
(manchas).

O tratamento é sintomático
e podem ser utilizados antitér-
micos, hidratação oral, terapia
nutricional com incentivo ao
aleitamento materno e higiene
adequada dos olhos, pele e vias
aéreas superiores.

Campanha Nacional
A campanha nacional de

vacinação começa dia 06/08 e
vai até o dia 31/08. As crianças
de 12 meses a menores de 5
anos de idade devem ser vaci-
nadas contra o sarampo e a pa-
ralisia infantil. É importante
levar o cartão de vacinação.

Aproveite a semana para
vacinar com tranquilidade nas
Unidades Básicas de Saúde.
Confira os locais e horários, de
segunda a sexta-feira:

- UBS Campinho/UBS
Moradas da Lapinha/UBS Pal-
mital - 8h às 12h e 13h às 17h.

- Policlínica Centro Oeste -
8h às 12h e 13h às 16h.

- UBS Recanto do Poeta -
8h às 12h:30.

- UBS Aeronautas - 8h às
12h:30 (segunda, quarta, sexta).
Informações: 3688-1425

Campanha Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite e Sarampo 2018

A Prefeitura de Lagoa Santa
está alinhada com as tendências
mundiais das cidades inteligen-
tes, que utilizam da tecnologia
para melhorar a qualidade de
vida das pessoas. Dentro deste
contexto, algumas ações estão
previstas como a modernização
do sistema de iluminação pú-
blica.

Dentro de poucos dias, a Se-
cretaria de Desenvolvimento Ur-
bano - SDU, iniciará a
substituição de toda a ilumina-
ção do bairro Visão por luminá-
rias em LED. A intenção é

realizar, aos poucos, a troca em
todas as regiões da cidade. E
com isso, promover o uso efi-
ciente de energia elétrica.

As luminárias em LED
além de aumentarem a segu-
rança, proporcionam mais con-
forto visual e bem-estar na
utilização do espaço público. As
vantagens não param por aqui.
Com maior durabilidade, essas
novas luminárias são sustentá-
veis e permitem a inserção de
gerenciamento e monitoramento
remoto para controle do con-
sumo. Sem dizer que, a luz emi-

tida por elas é mais direcionada e
proporciona mais luminosidade.

Para solicitar serviços de
manutenção como lâmpada apa-
gada, oscilando ou acesa durante
todo dia e/ou luminárias quebra-
das, ligue para 0800 601 6688 ou
acesse o site:
www.lagoasanta.mg.gov/cidada
o/iluminacaopublica. É necessá-
rio o número da placa de identi-
ficação da luminária e o
endereço do local da manuten-
ção. O pedido poderá ser acom-
panhado através do número de
protocolo.

Lagoa Santa a um passo
da eficiência energética

*Vanessa Arruda

Onde há baratas é bem pro-
vável que também tenha escor-
pião.

O alerta é dado pelo Ser-
viço de Toxicologia do Hospi-
tal de Pronto Socorro João
XXIII, que já vê o escorpio-
nismo, ou seja, grande incidên-
cia de picada de escorpião,
como um problema de saúde
pública. A gravidade da picada
é tamanha que pode levar
crianças e idosos à morte. A
simples presença deste pe-
queno aracnídeo em casa é mo-
tivo de aflição e pânico.
Também pudera, pois o escor-
pião é o que mais causa aci-
dentes e está enquadrado no
grupo de animais venenosos.

Baratas, grilos e outros in-
setos são os alimentos preferi-
dos deste pequeno perigoso
animal carnívoro, que apresenta
hábitos noturnos, escondendo
durante o dia debaixo de tron-
cos, pedras, dormentes, entu-
lhos, telhas e tijolos. Muitos
deles se escondem dentro das
casas onde se regalam com ba-
ratas e pequenas aranhas. Eles
conseguem sobreviver por um
ano sem água ou sem alimen-
tos; o que torna seu extermínio
muito mais difícil.

O número de mortes por
escorpião cresceu 164% na úl-
tima década no País. Foram 45
casos registrados em 2005 con-
tra 119 mortes relatadas em
2015, ano em que os escorpiões
mataram, em números absolu-
tos, mais gente que as cobras.
Entretanto, na lista de picadas
que levam à morte, as cobras
ainda são responsáveis por mais
mortes. 

Segundo estatísticas, Mi -
nas Gerais é o Estado brasileiro
em que mais ocorrem aciden-
tes com escorpiões. O Hospital
João XXIII, que é referencia no
tratamento de vítimas de pica-
das no Estado, atendeu, em
2013, 1.436 casos. Somente
em janeiro de 2014 foram 182
vítimas deste tipo de acidente.

A pior constatação, no en-
tanto, é que no Estado Mineiro

está concentrada a espécie
mais perigosa dentre as 1.500
reconhecidas, devido aos fato-
res inerentes ao solo, como
áreas de pedreiras, barrancos,
marmorarias, construções anti-
gas e olarias. Túmulos de ce-
mitérios também são ótimos
habitat. Trata-se do escorpião
amarelo ou Tityusserrulatus e
seu veneno sai exatamente do
ferrão localizado na cauda. Sua
população é formada apenas
por fêmeas que podem repro-
duzir até 70 filhotes em seu
tempo de vida. 

Não existem “escorpionici-
das” que podem aniquilar os es-
corpiões. Quando se dedetiza
um local este animal tem um
sensor capaz de alertá-lo que
aquele ambiente está agressivo
e ele simplesmente não sai do
seu esconderijo até que o perigo
passe. Portanto, a dedetização
apenas afasta o aracnídeo do
local por alguns meses.

Mas há os inimigos natu-
rais que ajudam na sua extermi-
nação. As galinhas são as
“santas protetoras” do homem.
Elas se alimentam de escorpiões
e por isto, devem ficar soltas
pelo quintal como forma de de-
fesa da casa. Os sapos, rãs, co-
rujas, gaviões, louva a deus
também são considerados ini-
migos em potencial.

No entanto, alguns cuida-
dos são básicos e não devem ser
desprezados no combate ao ve-

nenoso, como deixar quintais e
jardins limpos, não por as mãos
em buraco no solo e troncos po-
dres, rebocar paredes e muros e
onde haja frestas ou vãos. Tam-
bém consertar rodapés despre-
gados, colocar telas em janelas,
tampar os ralos e deixar os lixos
bem acondicionados em sacos
plásticos bem fechados.

Um alerta importante é
examinar roupas e sapatos antes
de calçá-los e principalmente,
um aviso aos churrasqueiros de
nunca retirar carvão dos sacos
com as mãos sem luvas ou sem
pinças. Este é um dos lugares
preferidos dos escorpiões.

Para o caso de alguém ser
picado, recomenda-se levar a
vitima imediatamente ao posto
de saúde mais próximo para
que seja aplicado o soro anti-
aracnídico. Se possível capturar
o animal com muito cuidado e
levá-lo para identificação da es-
pécie.

OBS.: Matéria publicada
pela autora em julho de 2004, na
primeira edição da Revista
Montanhas, em Vespasiano/MG.
Os dados foram atualizados.
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Previna-se contra as
picadas de Escorpião
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Vespasiano encerra Jogos Escolares
de MG com saldo positivo

Terminou, no dia 5 de
agosto, a etapa estadual do
JEMG, Jogos Escolares de
Minas Gerais, em Uberaba, no
Triangulo Mineiro. Cinco alu-
nas-atletas, do Projeto Avança
do Judô, foram medalhistas
nessa fase: Rayane Machado da
Silva e Ana Julia Ramos Souza
conquistaram a Prata; Maria
Luisa Oliveira Cancio, Hevilly
Carolinny Alves e Deborah Mi-
rela Ferreira Teodoro alcança-
ram o Bronze, e agora vão
disputar a etapa nacional. 

O aluno do Colégio Tira-
dentes da PMMG, João Pedro
Alves, ficou em 5º lugar, no
Módulo II, do Xadrez. Partici-
param da Etapa Estadual, os
alunos-atletas das categorias de
Atletismo Feminino e Mascu-
lino, Futsal Masculino, Judô Fe-
minino e Masculino, Tênis de
Mesa Masculino e Xadrez Mas-
culino. 

De acordo com o Chefe de
Divisão de Esportes, Ailton de
Jesus Azevedo, este ano, Vespa-
siano surpreendeu os adversá-
rios e conseguiu chegar até a
final com várias modalidades.
“Pela primeira vez uma equipe
de esporte coletivo conseguiu
chegar até a última fase da com-
petição. O time de futsal mas-
culino – módulo II, da Escola
Estadual Padre José Senabre,
classificou-se em primeiro lugar
na Etapa Regional e deixou
boas expectativas para a moda-
lidade em outras competições”,
comemorou Ailton.

A Prefeita Ilce Rocha rea-
firmou o compromisso da atual
gestão com a juventude de Ves-
pasiano e disse estar orgulhosa
dos alunos-atletas e de todos
que contribuíram para que Ves-
pasiano participasse dos Jogos.
“Quero parabenizar e agradecer
a todos os alunos-atletas das

modalidades de atletismo, bas-
quete, futsal, handebol, judô,
voleibol, xadrez e tênis de
mesa, que participaram do
JEMG 2018, levando o nome
de Vespasiano, em todas as
fases e em outras cidades, de-
monstrando empenho, talento e
dedicação”, falou a prefeita. 

Para a Secretária de Juven-
tude e Esportes, Jéssica Palo-
maBoffo, a cada ano Vespa-
siano melhora seus resultados,
neste ano o município sediou a
etapa Microrregional do JEMG,
o que comprova que a cidade
tem infraestrutura para partici-
par de torneios deste porte.
“Nós queremos que Vespasiano
seja referência no Esporte, por
isso vamos continuar traba-
lhando para que mais alunos-
atletas estejam inseridos em
atividades esportivas e alcan-
cem sempre as melhores colo-
cações,” finalizou.

A equipe vespasianense defendeu Vespasiano no JEMG em Uberaba

Atelas do Judô

Equipe de Futsal

Aprática regular do esporte contri-
bui de maneira significativa para
uma vida saudável. Além de ofe-

recer a qualidade de vida, proporciona a
formação de cidadania, inclusão social e o
respeito. Na vida das crianças e adoles-
centes, principalmente, é um grande passo
na construção de valores como agentes
transformadores da sociedade.

Dois grandes profissionaisvespasia-
nenses eamantes do futebol, Vandinho (ex-
jogador do América) e Palhinha II
(ex-jogador do Cruzeiro), promovem há
mais de 20 anos o esporte e a transferên-
ciado conhecimento para a transformação
social,de crianças e adolescentes dacidade
e região. “O futebol aproxima as famílias,
aumenta a autoestima das crianças, o res-
peito, a socialização e a concentração dos
alunos, tendo como consequência, um me-
lhor desempenho nos estudos”, exclamam
Vandinho e Palhinha.  

Desde 2015, por meio do Projeto
Interação, os professores ministram
aulas gratuitas de futebol de campo para
150 alunos. Todos recebem o material
esportivo para o treino, inclusive o uni-
forme. Este projeto tem como patrocina-
dor oficial, por meio da Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte, a Empresa de Ci-
mentos Liz.

Além da prática esportiva, aassistente
social do projeto, Marcele Costa, promo-
veu palestras e dinâmicas com os
temas:Alimentação Saudável, Bullying e
Combate à Pedofilia.A orientação para
promover a melhoria das relações sociais,
a saúde e educação, é um grande valor do
Projeto Interação!

Prestigie os futuros campeões do fute-
bol! O projeto acontece nas terças e quin-
tas-feiras, das 8h às 17h30, no Vespasiano
Esporte Clube.

Novo endereço:
Rua Cândido Soares, nº 195 - Centro - Vespasiano/MG

Telefone: 99331.1448

Futebol transforma a vida
de crianças e adolescentes

em Vespasiano
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou o sr. Mituo Ishihara da 
Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Rio Xingu
A turma do Abdallah retornando do Rio

Xingu. Foram na região de São Félix do Xingu.
Foram de avião até Marabá e, de lá, até São Félix,
foram de van numa viagem de 550 Km. Lá se en-
contraram com o ônibus com toda a tralha. Dalí su-
biram o rio numa chalana durante 8 horas
chegando no rancho. Este, por sinal, muito bom
com quatro quartos, banheiros, sala, copa e cozi-
nha e tem até televisão. Energia de gerador.

Segundo o Abdallah não pegaram a quanti-
dade de peixes que esperavam mas trouxeram
cerca de 450 quilos de jaús, cacharas, cachorras,
barbados, corvinas, bicudos, tucunarés e muitos
trairões. Valeu a pena. O Markinho Guadalupe

pegou o maior peixe: um jaú de 20 quilos. Paixão
e Mirim também pegaram bons jaús de 12 quilos
cada um.

Na volta um pequeno transtorno pois logo na
saída do rancho a chalana quebrou o arranque. Foi
um corre corre para conseguir socorro e chegarem
no Aeroporto de Marabá a tempo do voo de re-
torno. Mas tudo deu certo.

Participaram desta pescaria: Abdallah, Pai-
xão, Ricardo de Fiduca, Ricardinho, Rogério Sa-
tiro, Mirim, Jairo, Ilvinho e Markinho Guadalupe.
Também os mnotoristas Evandro e Canarinho e o
bom cozinheiro Raimundo Nonato. O ônibus do
Evandro, muito bom.

A Associação Atlética Alface representa a ci-
dade de Vespasiano no Torneio Corujão, organi-
zado pela Rede Globo e a Federação Mineira de
Futebol que tem início nesta terça-feira, dia 14,
às 20 horas, com a participação de 16 equipes na
chave metropolitana. 

O Torneio é disputado em duas chaves: Ca-

pital e Metropolitana. O Alface, logicamente, par-
ticipa da chave metropolitana da qual participam
ainda: Ideal F.C.; Juventus F.C.; A.E. Estrela de
Ouro; Vila Rica F.C.; Central Mário Campos F.C.;
Brasília F.C.; A. E. ABC; Ibirité F.C.; Sport Club
Vila Maria; Camarões; Coimbra; Recanto da
Pampulha; Contagem; Areias; União R. São Luiz.

Torneio Corujão

O campeonato amador
de 2018 teve início neste
final de semana, dia 12. Par-
ticipam 13 equipes dividi-
das em 2 chaves.

Na chave A disputam:
Minas, Imperial, Meninos
da Vila, Caieiras, Grêmio,
Vila Nova e Cruzeirinho. Na

chave B participam: Pais-
sandú, Operário, A.A. Al-
face, Águia Dourada, Santa
Clara e Serra Dourada.

O sistema será a classi-
ficação de 8 equipes que
disputam as quartas de fi-
nais; depois, as semi finais e
a final.

Daniel Afonso, presi-
dente da Liga Municipal de
Desportos, informando que
este ano ainda serão dispu-
tados os campeonatos sub
11, 13, 15, 17 e 20 movi-
mentando em torno de mil
jovens e adolescentes da ci-
dade.

Treze equipes disputam o
campeonato amador de 2018

Rogério Satiro pegou um barbado de 1,40 metros A turma faz pose com parte dos peixes fisgados

Confraternização dos Pescadores

A. A. Alface, campeã de Vespasiano em 2017, representa a cidade no Torneio Corujão

� FUTEBOL

As turmas das pescarias do Xingu e do Piquiri estão programando uma Confraternização para o dia 30 de
agosto, quinta-feira, a partir das 17 horas na Fazenda do Arnaldo Pereira. Paulo Diniz está organizando: 99981.0806.

Rio Paraguai/Cáceres – MT 2019
O Mituo está organizando o 4º grupo misto para pescar no Pantanal em julho de 2019; ainda

tem algumas vagas. Interessados poderão contactar pelo telefone(31) 9.9279-2628.

Agradecimento
Mituo agradece os votos de bom restabelecimento

da cirurgia para implantação de cateter para fazer diá-
lise peritoneal. É que os rins estão funcionando apenas
15%. O tratamento nestes casos são: transplante, he-

modiálise ou dialise peritoneal. A opção foi a última da
lista porque é feita em casa e permite mais liberdade. Já
está em treinamento de como usar o aparelho e prova-
velmente até o final do mês já esteja usando.

Rio Piquiri/Pantanal/MT
O Diogo (ex-Chalanadiminas), organizou uma

pescaria o período de 18 a 27 de julho deste ano.
Neste grupo estavam os pescadores Kioshi, Mar-
quinhos Baiano, Sub Mauro, os irmãos Geraldo do
Açaí e Sgt Carlos, Sgt Batista, Sgt Marcelo, Ander-
son mecânico, Sr Humberto, Lidson, Sr Jair e seu
filho Cristiano, Sangue Bom e os irmãos Otaviano
e Zezão de São Roque, além do cozinheiro Zezão e
dos motoristas e também pescadores Paulinho e
Gentil. O rio estava muito baixo e a temperatura
baixa dificultaram a pescaria mas mesmo assim

foram pescados vários peixes. O local é muito bem
conservado e vários animais foram vistos pelos pes-
cadores, inclusive o Kioshi conseguiu fazer a fil-
magem de uma anta atravessando o rio. A volta teve
alguns imprevistos mas a turma tirou de letra os obs-
táculos. O Geraldo, Batista e o Paulinho estão de pa-
rabéns pois mostraram que um ônibus de suspensão
a ar também vai bem nestas pescarias e com muito
conforto. Quem quiser ver o vídeo é só ir no insta-
gram @pescadordelagoasanta, ou no facebook  Pes-
cador de Lagoa Santa.


