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Bolsonaro ou Haddad? Zema ou Anastasia?

Bolsonaro

O país passa por decisões
históricas. Nunca houve uma
disputa tão acirrada com dois
candidatos tão polarizados à esquerda e à direita. No primeiro
turno Bolsonaro conseguiu
46,03% dos votos válidos enquanto Haddad ficou com
29,28%. Os dois vão para o segundo turno cuja votação acontece no dia 28 de outubro.
Conforme pesquisa do
IBOPE de 15 de outubro último,
para o segundo turno Bolsonaro
conta com uma boa vantagem
sobre Haddad. Bolsonaro tem
59% dos votos enquanto Haddad
chega a 41% dos votos válidos.
É hora dos candidatos superarem suas fragilidades e abrir caminho em direção ao Palácio do
Planalto. Bolsonaro busca melhorar o seu desempenho no Nordeste,
um reduto petista onde ele não foi
bem votado. Haddad se volta para
as regiões Centro e Sul onde sua
votação não foi tão expressiva.
Haddad enfrenta ainda uma
tradição histórica: desde a redemocratização, nunca um segundo colocado no primeiro
turno na eleição presidencial
conseguiu inverter a vantagem
do candidato que alcançou a primeira colocação. De fato, a tendência do eleitorado é votar no
candidato que obteve melhor desempenho no primeiro turno.

Bolsonaro ganha
disparado em
Vespasiano. 65.564
eleitores foram às urnas

De acordo com o boletim
da Justiça Eleitoral o candidato
a Presidente da República, Jair
Bolsonaro, obteve 51,91% dos
votos válidos, ou seja, 30.326
votos em Vespasiano. Seu maior
concorrente Fernando Haddad
ficou com 14.174 votos, menos
da metade de seu opositor Bolsonaro.
Também foram votados para presidente:
Ciro Gomes com 6.597
votos; Geraldo Alckmin com
2.129 votos; João Amoedo com
1.351 votos; Cabo Daciolo com
1.319 votos; Henrique Meireles
com 1.022 votos. Os demais
candidatos obtiveram menos de
1.000 votos.

Em Minas, Zema ou
Anastasia?

Em Minas, outra acirrada
disputa será para o Governo do
Estado. Anastasia e Zema almejam o gabinete da Cidade Administrativa.
Saindo do terceiro lugar nas
pesquisas eleitorais o candidato
Romeu Zema deu uma grande
arrancada superando Fernando
Pimentel que era o 2º colocado

Haddad

e Antônio Anastasia que ocupava a 1ª colocação nas pesquisas. Conquistou surpreendentes
42,73% dos votos válidos assumindo o primeiro lugar na apuração tornando-se o mais votado
em Minas. Anastasia ocupou a
2ª colocação com 29,06% dos
votos.
Agora, Zema conta com o
apoio de Bolsonaro, (PSL) e
com sua experiência empresarial. Anastasia, senador e ex-governador de Minas, tem mais
experiência política e na administração pública.

2º turno: Zema tem
73,6% e Anastasia 26,4%
dos votos válidos, diz
pesquisa

Grande surpresa do primeiro turno das eleições em
Minas, o candidato do Novo ao
governo do Estado, Romeu
Zema, ampliou sua vantagem
sobre o tucano Antônio Anastasia, de acordo com pesquisa do
Instituto Paraná. O empresário
tem 73,6% dos votos válidos,
contra 26,4% do senador.
Nos números gerais, Zema
acumula 64,7% das intenções de
voto, contra 23,1% de Anastasia.
Brancos e nulos somam 7% e
5,1% não souberam responder.
Em relação à rejeição dos

Zema

candidatos, 52,2% dos entrevistados disseram que não votariam
em Anastasia em hipótese alguma, enquanto 17,7% falaram
o mesmo sobre Zema.
A pesquisa, registrada no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) com o número MG06869, foi realizada entre os dias
9 e 10 de outubro e ouviu 1.750
eleitores em 82 municípios. A
margem de erro é de 2,5%.

Vespasiano

Em Vespasiano a disputa

foi muito acirrada para governador. Romeu Zema conquistou
17.876 votos (35,26%) e Antônio Anastasia obteve 17.352
votos (34,23%). Uma diferença
de apenas 524 votos.
Governador Pimentel ficou
em terceiro lugar com 10.585
votos (20,88%) e Adalclever
Lopes teve 3.452 votos
(6,81%).
Para o Senado: Carlos
Viana – 35.555 votos; Dinis Pinheiro – 18.938 votos; Rodrigo
Pacheco – 13.711 votos; Dilma

Anastasia

Rousseff – 10.957 votos; e Miguel Côrrea – 4.151 votos.
Para Deputado Federal: Pinheirinho – 3.512 votos; Marcelo Aro – 2.887 votos;
Gilberto Abramo – 2.403 votos;
Edson Moreira – 1.811 votos;
Walter Tosta – 1.629 votos.
Para Deputado Estadual:
Luciano Costa (Zoião) 9.424
votos; Mauro Tramonte – 8.424
votos; Bete Viana – 3.838
votos; Carlos Henrique – 1.919
votos; Ronaldo Batista – 1.365
votos.

Bolsonaro ganha disparado
em São José da Lapa
Apurada a votação em São José da lapa, um reduto considerado petista, o candidato a Presidente da
República, Jair Bolsonaro, conseguiu uma expressiva
votação sobre o seu opositor Fernando Haddad.
Bolsonaro obteve 7.117 votos enquanto Haddad
ficou com 2.967 votos, menos de 50% do primeiro colocado.
Para Senador não houve surpresas: Carlos Viana obteve 8.461 votos; Rodrigo Pacheco – 3.880 votos; Dinis
Pinheiro – 3.540 votos e Dilma Rousseff – 2.674 votos.

Governador

Em São José da Lapa, o candidato Romeu Zema
conquistou 4.942 votos (41,06%) enquanto seu con-

corrente Antônio Anastasia conseguiu 3.471 votos
(28,84%); Fernando Pimentel ficou com 2.394 votos
(19,89%) e Adalclever Lopes obteve 867 votos
(7,29%).
Para Deputado Federal os candidatos mais votados foram Nilton Rodrigues com 670 votos; Luiz Henrique – 658 votos; Rogério Correia – 556 votos;
Gilberto Abramo – 552 votos; e Álvaro Damião – 550
votos.
Para Deputado Estadual o mais votado foi Francisco Fagundes de Freitas com 2.436 votos; Mauro
Tramonte obteve 1.806 votos; João Vitor Xavier – 684
votos; Carlos Henrique – 419 votos; Iran Barbosa –
400 votos; e André Luciano – 323 votos.

Dia 20 de outubro é o Dia D da campanha Outubro Rosa
Dia 20 de outubro, sábado, acontece o Dia D da campanha, em todas as unidades de saúde de Vespasiano,
onde serão realizados exame clínico das mamas, papanicolau e encaminhamento para mamografia

O Município de Vespasiano
está participando efetivamente
da campanha nacional Outubro
Rosa, que busca mobilizar a
atenção da sociedade para o
combate e prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero.
Durante todo o mês de outubro, em todas as unidades de
saúde de Vespasiano serão realizados exames preventivos do
colo de útero e mamografia,
com agendamento prévio. No
dia 20 de outubro será realizado
o Dia D de mobilização geral,
quando todas as unidades de
saúde municipais estarão abertas
para o mutirão dos exames.
No dia 1º de outubro a prefeitura organizou uma ação em
parceria com a Faculdade Pitágoras, para marcar a abertura oficial do Outubro Rosa. No pátio
da prefeitura foram disponibilizadas diversas ações de saúde,
para orientar as servidoras e servidores públicos sobre os cuidados de atenção básica à saúde e
exames preventivos. Três tendas
foram montadas para atender as
pessoas com informações e
agendamento de mamografia,

aferição da pressão arterial, teste
de glicemia, massagem e atualização do cartão de vacina.
A Prefeita Ilce Rocha participou da ação e atualizou seu
cartão. “Nós mulheres temos
que cuidar da gente e da família,
por isso é muito importante estarmos com a saúde em dia. A
Prefeitura tem esse compromisso de priorizar a saúde da
população e cuidar para que
todas as pessoas tenham acesso
às consultas e exames na rede
pública”, declarou a prefeita.
A Banda Jovem de Vespasiano esteve presente para alegrar o ambiente com músicas da

atualidade. Os Enfermeiros da
Alegria também se apresentaram animando o público com
dança, intervenção teatral e entrega de algodão doce.
O Enfermeiro e Supervisor
de Ensino da Faculdade Pitágoras, Marcus Tavares reconheceu
a prioridade que a Prefeitura
vem dando à saúde da mulher,
“as mulheres são a maioria da
população, cuidar delas é cuidar
das famílias e também da cidade,
em nossa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, temos
visto essa valorização sendo
praticada em toda rede de atendimento médico”, disse Marcus.

Nivea Rocha de Souza, zeladora da Prefeitura há 18 anos,
ficou animada com a ação da
saúde e aproveitou para aferir a
pressão e medir a glicemia, “a
gente só vai ao médico quando
está sentindo dor, essa campanha é boa para nos lembrar de
fazer os exames e cuidar mais da
saúde”, disse Nívea.

Dia Nacional
dos ACS e ACE

Dentro da programação do
Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde inseriu a
comemoração do Dia Nacional

dos ACS – Agentes Comunitários de Saúde e dos ACE Agentes de Combate às
Endemias. No dia 4 de outubro,
na Praça de Esportes Crispim
Jacques Bias Fortes, no Bairro
Jardim Itaú, foi realizada uma
grande confraternização para
todos os agentes de saúde de
Vespasiano. Os servidores foram
homenageados com um dia de
descontração com música,
dança, maquiagem, massagem e
sorteio de brindes doados por
voluntários e comércio local.
O Secretário de Saúde, Fabiano Bretas declarou a impor-

tância do trabalho de todos os
agentes que atuam ativamente
no dia a dia da cidade, “são
essas pessoas que vão até as
casas, dar orientação e prestar
o atendimento básico de saúde”
são profissionais essenciais
para o funcionamento do serviço público de saúde, humanizado e de qualidade.
Segundo o Ministério da
Saúde, o ACS representa o elo
entre o sistema de saúde e a comunidade onde atua, realiza atividades de prevenção de doenças
e promoção da saúde, por meio
de ações educativas em domicílios ou nas Unidades de Saúde.
Aos ACE cabem a vistoria de residências, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para
buscar focos endêmicos. Esses
agentes também realizam a inspeção de caixas d’água, calhas e
telhados e fazem a aplicação de
larvicidas e inseticidas. Essas
atividades são fundamentais para
prevenir e controlar doenças
como dengue, chagas, leishmaniose e malária e fazem parte das
atribuições do agente de combate de endemias.

Leia também no site: www.vespasianoemnoticias.com.br

2 - outubro - 2018

MEIO

E M NOT Í C I AS

AMBIENTE
EM NOTÍCIAS

 ARTISTAS DA TERRA

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Urbanização & Favela

Dentro dos limites da cidade podemos distinguir dois tipos de terrenos:
Os que estão legalizados, pagam impostos e taxas e são reconhecidos
oficialmente, a denominada “cidade formal”, e os terrenos ilegais que
são frutos de invasão ou posse, acidade informal

EXPEDIENTE

As favelas, na sua maioria surgidas no início do
século, Brasil afora, são conseqüência do processo de
desenvolvimento econômico e políticas de governo.
Não são de forma alguma causa. Surgem como mecanismo de defesa e, de certo modo, contribuem para o
estabelecimento e prosperidade do capitalismo.
Desde o seu nascimento a favela é uma forma encontrada pela capital de diminuir seus custos de produção. Qualquer terreno apresenta um custo para a
cidade que é fruto da infra-estrutura que a cidade oferece. Ruas pavimentadas, esgoto, luz, água, linhas telefônicas, transporte, enfim uma série de serviços que
a cidade instala, mas que precisa cobrar.
Dentro da cidade dependendo da quantidade de
infra-estrutura disponível, uma certa taxa variável é
cobrada do usuário ou dono. Poderíamos dizer que
essa taxa está embutida, por exemplo, no item localização. O custo do terreno varia, ainda que apresentando mesma área e características, de acordo com os
serviços vinculados a ele.
O custo que existe para o cidadão da cidade formal está embutido em todas as taxas que se paga, no
preço do terreno e do imóvel e na localização. Por
outro lado o morador da favela está isento das taxas
legais, só pagando pelos serviços de que dispõem
(água, luz) e se beneficia da localização do seu terreno, muitas vezes próxima ao mercado de trabalho,
gratuitamente. Na sua utilização a habitação operária
não é apenas um abrigo mas também um conjunto de
equipamentos de infraestrutura a eles vinculados.”
(BOLAFFI).
Por tais fatos as vilas operárias reduziam, e hoje
as favelas reduzem, o custo de reprodução da força de
trabalho e, consequentemente, o salário, aumentando
o lucro do Capital. (BLAY).
Esta é a razão primordial da criação, da existência e manutenção das favelas. Conclui-se a priori que
lidar com favelas implica necessariamente em não extingui-las mas em criar melhores condições para a sua
existência e manutenção com digna qualidade de vida
para seus moradores
A ocupação e estabelecimento de favelas observa
alguns critérios.
Normalmente se localizam em áreas desprezadas
pelos agentes do mercado da terra. Em áreas desvalorizadas ou por sua localização ou qualidade ambiental

ou níveis de declividade ou problemas geológicos. Se
instalando em tais áreas o favelado vai ocupar espaço
não demandado por outros setores. Fica assim excluído de seu reduzido orçamento o item: valor de
mercado da terra urbana.
Pela sua alocação no início do século e manutenção de sua localização na cidade que se caracteriza
hoje, o favelado agregou valores imobiliários historicamente só absorvidos pelos especuladores do mercado. Garante-se o favelado de especificidades
reservadas somente a ele o diferenciando sobremaneira do resto da chamada classe operária, atualmente
se estabelecendo ao longo de periferias que oferecem
muito menos às vezes por preço superior.
Podemos dizer que os moradores de favela, usufruem da localização de suas residências, isentos de
impostos (claro! que continue assim), próximos a uma
infra-estrutura urbana que paulatinamente assistem à
implantação. Bastante coesos e próximos nos interesses comuns. Se abrigando, como as classes de mais
alto poder aquisitivo em gueto protegido próprio, segundo seus parâmetros.
Atualmente a favela continua existindo e continua necessária ao sistema de produção brasileiro. As
condições que, mais uma vez, o operário-trabalhador
apresenta apontam a favela como única solução possível. Erra grotescamente quem aponta o favelado
como um vagabundo e preguiçoso. Se estudarmos detalhadamente as razões que levaram tal morador a assumir esta condição tais fatos se apresentariam de
forma mais clara.
Com a implantação da Lei do Profavela e do SE4 os favelados conseguiram assegurar os seus direitos
e os que ainda não tinham sido removidos tanto de terrenos públicos quanto privados remanesceram nos terrenos, agora protegidos pela Lei.
Uma vez conseguido o início do processo de regularização fundiária, o ideal é investir na melhoria da
qualidade de vida da população com o devido cuidado.
É primordial promover o desenvolvimento como um
todo, não só físico-territorial, mas também sócio-econômico. Um grande exemplo desse trabalho é o Programa Alvorada que prevê uma reintegração total do
favelado na cidade formal, não só como morador mas
como cidadão.
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Andrea Felipe, mais um
valor que se destaca

“Meu irmão tocava na
Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes e eu sempre
o acompanhava. Em uma dessas apresentações, me emocionei com um solo de clarinete
feito por um dos músicos,
então decidi aprender o instrumento”. Assim surgiu a paixão
de Andrea Felipe pelo clarinete, paixão esta que já dura
mais de 10 anos e a cada dia
que passa se torna mais sólida.
Andrea conta que desde
pequena amava ver as pessoas
tocando (qualquer instrumento
que fosse) também gostava
muito de dançar e cantar. Além
do irmão, que toca saxofone,
seu avô materno e alguns tios
sempre foram envolvidos com
música e costumavam se apresentar em folias de reis.
Em 2005 ela iniciou os
estudos em clarinete, na Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes, onde os
próprios músicos instruíam os
iniciantes. Em seguida fez um
ano de aula particular com o
professor Alphonsos Melo Siqueira e posteriormente, em
2009, fez dois anos de curso
básico na UEMG, com o professor Wagno Macedo.
Ao longo dos anos ela revela que já integrou outras
bandas da cidade e região. “Já
fiz parte da Banda Sinfônica
da UFMG, participei, como
convidada, de bandas locais
como Corporação Santa Cecília, de Lagoa Santa e a Corporação São José, de São José da
Lapa. Atualmente, além da
Corporação Musical Nossa Se-

*Pamella Aguiar - jornalista

nhora de Lourdes, faço parte também
do
Ministério
Música Sagrada Família, em Pedro
Leopoldo”.
A partir de 2006 a artista começou a dar aulas de clarinete
para os iniciantes da Corporação
Musical Nossa Senhora de Lourdes, na antiga sede da banda.
De 2008 a 2010 ela integrou o
projeto PETI/Curumim – pela
Secretaria de Ação Social de Vespasiano – onde ministrava aulas
de musicalização infantil, com
prática em flauta doce, para
crianças e adolescentes do projeto, nos bairros Célvia, Morro
Alto e Maria José.
“De 2010 a 2014 me dediquei à faculdade de nutrição,
(minha formação atual). Logo
após me formar, comecei a dar
aulas de clarinete na Escola de
Artes Capitão Carambola, onde
permaneço até hoje. Também mi-

nistro aula de clarinete no projeto Todos os Tons, da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo de Confins”, completa.
Muito atuante na música,
a artista se apresenta sempre
com a Corporação Musical
Nossa Senhora de Lourdes e
com o Ministério de Música
Sagrada Família, na igreja São
Sebastião, em Pedro Leopoldo,
com este último, as apresentações acontecem todos os segundos fins de semana do mês.
Também é presidente da Associação dos Amigos da Banda
Nossa Senhora de Lourdes,
com a qual promove projetos
com o intuito de divulgar a
música de banda e a difusão
musical.
“Atualmente estamos com
o projeto Retreta com Convidado, no qual organizamos
mensalmente uma apresentação da Corporação com a presença
de
um
maestro
convidado. As apresentações
acontecem sempre no primeiro
domingo do mês, sempre às 19
horas”, explica.
Para Andrea, a música é
de extremo valor, tanto para os
músicos quanto para o expectador que a recebe. Ela considera
muito importante as apresentações e a interação com as pessoas. “É emocionante poder
transmitir aquilo que se sente
ao público, sem o uso de palavras. Também é desafiador,
mas quando se faz com verdade, no fim é uma enorme satisfação ver que o objetivo foi
alcançado”.

Coluna Jurídica

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Sancionada lei que dispensa reconhecimento
de firma e autenticação de documento

No dia 09 de outubro de 2018, foi publicada
a Lei nº 13.726/2018, que tem como objetivo racionalizar (desburocratizar/simplificar) atos e
procedimentos administrativos dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Para fazer isso, a Lei suprimiu ou
simplificou formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas.
A lei prevê - dentre outras medidas - o fim
da obrigação de reconhecimento de firma, a dispensa de autenticação de cópias e a não-exigência de determinados documentos pessoais para o
cidadão que lidar com órgãos do governo. O
texto também prevê a criação do selo de desburocratização na administração pública e premiação para órgãos que simplificarem o
funcionamento e melhorarem o atendimento a
usuários. Esse selo é destinado a reconhecer e a
estimular projetos, programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública e melhorem o atendimento aos usuários dos
serviços públicos.
Pela nova lei, órgãos públicos de todas as
esferas não poderão mais exigir do cidadão o reconhecimento de firma, autenticação de cópia de
documento, além de apresentação de certidão de
nascimento, título de eleitor (exceto para votar
ou registrar candidatura) e autorização com
firma reconhecida para viagem de menor se os

pais estiverem presentes no embarque.
A nova regra torna responsabilidade do funcionário público, seja ele federal, estadual ou
municipal, a comparação entre os documentos
originais e suas cópias. Pretendendo, com isso,
facilitar a checagem da autenticidade dos dados
dos trabalhadores, bem como a confirmação da
semelhança entre as assinaturas presentes nos
documentos e as escritas na frente do servidor.
A lei estipula que a apresentação da certidão
de nascimento poderá ser substituída por cédula
de identidade, título de eleitor, identidade expedida por conselho regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho, certificado de
prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por
órgão público. Quando não for possível fazer a
comprovação de regularidade da documentação,
o cidadão poderá firmar declaração escrita atestando a veracidade das informações. Em caso de
declaração falsa, haverá sanções administrativas,
civis e penais.
Os órgãos públicos também não poderão
exigir do cidadão a apresentação de certidão ou
documento expedido por outro órgão ou entidade
do mesmo poder, com exceção dos seguintes
casos: certidão de antecedentes criminais, informações sobre pessoa jurídica e outras previstas
expressamente em lei.

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.

Conselheiros Municipais tomam
posse para o biênio 2018/2020
outubro - 2018

E M N OT Í CI A S

Quarenta e sete novos
conselheiros, 22 titulares e 25
suplentes, tomaram posse em
quatro Conselhos Municipais
de Vespasiano: Fundo de Habitação de Interesse Social,
Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável, Bolsa
Família e de Políticas de Erradicação do Sub-registro
Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Docu-

mentação Básica, para o biênio 2018/2020.
A cerimônia de posse conjunta foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento
Social, dia 25 de setembro, no
auditório da Prefeitura. A nomeação dos conselheiros foi
ratificada por meio dos decretos municipais: 7.942/2018,
7.973/2018,
7.971/2018,
7.972/2018.

A responsabilidade do ser
*Vanessa Arruda

Responsabilidade é algo que nos acompanha todos os dias. Tudo
que fazemos surge um resultado. Seja em uma fala ou em um simples
gesto.
Às vezes não temos noção da repercussão de ser quem somos,
achamos que apenas as figuras públicas e os pais têm interferência nas
ações das pessoas, mas a verdade é que tudo que temos ao nosso redor
interfere de alguma maneira em nossas vidas. Temos que ter consciência que nossas ações são dominadas pelo o que nós somos e como
nós pensamos.
O papel que exercemos diante da sociedade traz a responsabilidade de sermos nossa melhor versão para refletir positivamente na vida
dos outros. Tudo o que fazemos interfere nos resultados. Interfere em
como queremos ser tratados e como achamos que o mundo deve ser
tratado. Nossa versão pode interferir em reflexões e comportamento
do próximo: Se você está andando na rua e alguém derruba algo sem
perceber, você avisa a pessoa ou finge que não viu e segue adiante? A
responsabilidade de agir como acha melhor é plenamente sua, ela mostra o mundo que você quer viver e como quer que as pessoas sejam.
Nosso comportamento costuma refletir em como os outros nos
tratam. Se você age de maneira boa com alguém você irá colher o fruto
que plantou. O mesmo acontece com o contrário, por isso, é importante refletir: Como você quer ser tratado?
Podemos já ser adultos, mas continuamos aprendendo coisas
novas todos os dias, e, consciente ou inconscientemente, as colocamos
em nossas ações e palavras. Quando convivemos muito com alguém
podemos acabar pegando costumes e manias daquela pessoa, e queremos pegar os melhores costumes ou os maus? Ninguém é perfeito para
viver em um mundo utópico, e nem queremos, com os erros aprendemos novos caminhos e criamos reflexões que nunca haviam passado na
cabeça antes, expandindo nossa visão de mundo e de nós mesmos,
porém, o erro tem que ser assumido e corrigido tanto dentro em nosso
interior como naquele que foi atingido pela nossa atitude.
Tenha consciência da sua ação diante de cada um em sua volta,
temos o poder de incentivar e ensinar a todos, e que seja o melhor com
amor, compreensão e respeito. Seja responsável por quem você é, seja
sua melhor versão.
Fonte: Revista Coaching Brasil – Letícia Lannes
* Mestra em Administração, Pós Graduada em Marketing Político,
Graduada em Jornalismo, Professora Universitária, Poeta e Escritora

Os conselheiros são voluntários que representam a
sociedade em um todo e a escolha é realizada mediante a
seguinte divisão: 50% pertencem ao poder público municipal e os outros 50% fazem
parte da sociedade civil. Formados por representantes do
poder público, com os secretários municipais e pela sociedade civil, com representantes

das instituições religiosas, filantrópicas e sociais, associações
comunitárias
e
organizações humanitárias.
Para a Prefeita Ilce Rocha,
administrar o Município é
muito mais do que fazer políticas públicas, é ser responsável,
leal, correta e coerente para
saber discernir o certo do errado, a vontade popular, da
prioridade municipal e acima

de tudo, governar para todos.
“Os conselhos são primordiais
para o direcionamento das
ações públicas em prol do cidadão e a participação direta
da sociedade é de muita valia
durante o processo”, explica a
prefeita.
De acordo com o Portal da
Transparência do Governo Federal, “os conselhos gestores
de políticas públicas são canais
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efetivos de participação, que
permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania
deixa de ser apenas um direito,
mas uma realidade. A importância dos conselhos está
no seu papel de fortalecimento
da participação democrática da
população na formulação e implementação de políticas
públicas”. (portaldatransparencia.gov.br).

Pacientes fazem cirurgia de catarata

A Prefeitura de Vespasiano
encaminhou mais 26 pacientes
para a terceira etapa do Mutirão
da Catarata realizada no último
sábado, dia seis de outubro. O
programa, em parceria com o
CISREC - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do
Calcário visa acabar com a demanda reprimida do Município,
de mais de sete anos, com 270
pacientes na fila de espera.
Com a realização dessa
etapa, já são 137 pessoas operadas que estão recuperando a
visão e a autoconfiança. Na segunda etapa do mutirão, realizada no dia 11 de agosto, 59
pacientes foram enviados para a
cirurgia, 37 foram operar o primeiro olho, enquanto 22 retornaram para o procedimento na
segunda vista.
A primeira etapa do Mutirão da Catarata aconteceu no dia
sete de julho, quando 52 pessoas

foram encaminhadas para a cirurgia. Em todas as etapas a Prefeitura providenciou o café da
manhã e transporte para todos os
pacientes e seus acompanhantes.
A Prefeita Ilce Rocha
acompanhou todo o processo e
fez questão de garantir que
todos os pacientes que estão na
fila de espera serão operados o
mais rápido possível. “Mesmo

sem receber os repasses do Governo Estadual para a Saúde, em
menos de dois anos de administração, já conseguimos encaminhar quase a metade da
demanda reprimida. Vamos continuar nos esforçando para que
em breve esta fila esteja zerada,”
declarou a prefeita.
“Eu estava há sete anos sem
enxergar direito, não podia fazer

as coisas que eu estava acostumada, como colocar uma linha
na agulha, ver o letreiro do ônibus e limpar minha casa. Agora
estou vendo tudo de novo, estou
muito feliz e agradeço à Prefeita
Ilce Rocha que me ajudou nesse
tratamento”, disse dona Efigênia
Santos, de 67 anos, moradora do
Bairro Caieiras.
Segundo a diretora de Regulação da Secretaria Municipal
de Saúde, Erika Rodrigues de
Assis, a Secretaria está mobilizada para atender a todos que
precisam da cirurgia, “temos
uma equipe preparada para dar
informação, conduzir para os
exames e deixar tudo pronto
para que os pacientes sejam recebidos sem demora. Graças a
Deus temos obtido sucesso em
todos os procedimentos, eu fico
emocionada em ver a recuperação dos pacientes”, disse a diretora de Regulação.
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Medicina da FASEH recebe nota máxima do MEC
E M N OTÍ C I AS

Avaliação coloca o curso da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana entre os 23 melhores do país

Agora é oficial: o curso de
Medicina da FASEH é nota 5!
Nessa manhã de terça (2), saiu
a tão esperada divulgação do
relatório dos avaliadores do
Ministério da Educação, feita
após vistoria presencial à faculdade, em Vespasiano, no
início da semana passada.
Com isso, a faculdade passa a
integrar a seleta lista das 23
escolas de Medicina do país
que têm nota máxima de excelência de ensino.
A vistoria do MEC para
reavaliação de reconhecimento
do curso de Medicina foi solicitada pela diretoria, neste ano,
acreditando nas melhorias realizadas ao longo dos últimos
tempos. A avaliação do Ministério da Educação é feita sob 3
aspectos relevantes para a classificação de instituições de ensino superior: a organização
didático-pedagógica, a qualidade do corpo docente e a infraestrutura. A FASEH tem in
vestido muito na melhoria dos
espaços físicos da faculdade,
com as novas salas multimídia,
laboratórios de simulação realística, o Syndaver para as
aulas de anatomia, recursos digitais, sala de teleconferência
e outros, sem esquecer do conteúdo, com a contratação de
professores altamente qualificados e com a inovação na metodologia de ensino ativa,
trabalho do Centro de Soluções Educacionais que utiliza
tecnologia, como a plataforma
digital Blackboard, assim
como outros recursos de acessibilidade, e ainda o destacado
projeto de internacionalização
para parcerias de pesquisa, estágio e intercâmbio com universidades dos EUA, como
Stanford e Emory, foram fatores que pesaram na avaliação.

Alunos, professores, funcionários e diretores da FASEH celebram o resultado da nota máxima do curso de Medicina

Na segunda-feira passada
(24 de agosto), os avaliadores
do MEC chegaram cedo
à FASEH e foram recebidos
pelo diretor geral, Dr. João
Lúcio dos Santos Junior, e

pela diretora acadêmica, Hérica Soraya Albano Teixeira, a
coordenadora do curso de
Medicina, Tatiane Miranda, e
representantes de todos os setores administrativos da fa-

culdade. Depois de assistirem
uma breve apresentação sobre
a Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, sua localização, importância social para a
região, com exibição de um

O diretor geral da FASEH, Dr. João Lúcio, apresenta equipe da Medicina
e colaboradores aos vistoriadores do MEC

vídeo institucional, os vistoriadores percorreram o prédio
da FASEH, todas as salas e
laboratórios e a Clínica-escola. Eles experimentaram
todos os recursos disponibilizados aos alunos e quiseram
saber detalhes do funcionamento de tudo. No dia seguinte, terça-feira, ainda
visitaram dois hospitais da
rede conveniada à FASEH –
o Hospital Municipal de Belo
Horizonte Odilon Behrens e o
Hospital da Baleia onde os
alunos do nosso curso de Medicina têm exclusividade de
internato.
Para o diretor geral
da FASEH, o resultado não
poderia ter sido outro que não
a nota máxima. Algo de que
alunos, funcionários, professores e, diretoria podem se orgulhar por suas contribuições
e, sem dúvida, festejar este
feito que é de toda a comunidade da FASEH e para todos

com quem ela contribui em
assistência, bem estar e melhoria da qualidade de vida
com Saúde! O professor Dr.
João Lúcio dos Santos Jr e a
diretora acadêmica, professora Dra. Hérica Soraya Albano Teixeira, ressaltaram
que “em 2016, alçados pelo
Dr. Ricardo Guimarães, a Diretoria Geral e Diretoria Acadêmica
e
Coordenação
iniciaram a reorganização dos
Cursos da FASEH, principalmente o de Medicina. Os investimentos nos corpos
discente e docente e na infraestrutura, transformaram o
sonho de um curso de medicina nota 5 em realidade.
O desenvolvimento pedagógico da FASEH foi prioridade, com a criação de novos
laboratórios e investimento
forte na educação
permanente, através do Centro
de Soluções Educacionais.
Diante disso, vimos todo o esforço da Comunidade FASEH
ser premiado com a nota 5 na
Avaliação do MEC.”
Também segundo Dr. Ricardo Guimarães, presidente
do CESUV (Centro de Ensino
Superior de Vespasiano) que é
a
entidade
mantenedora
da FASEH, a nota 5 do MEC
“é o coroamento de um esforço
concentrado de toda a equipe
da FASEH para a transformação da nossa faculdade rumo à
medicina do futuro que vai nos
permitir a formação de um profissional da área de saúde sintonizado com as grandes
mudanças em evolução no
mundo. Queremos, assim, contribuir para uma medicina de
melhor qualidade, que permita
ao médico exercer a profissão
com total competência e ter orgulho dela”.

Paulo Diniz em Sociedade
E M N OT Í CI A S

Dona Geninha

Cidinha Aquino

Nossa jovem colega advogada completou mais um ano de vida
em 13 de setembro. Festa em família. À Doutora Cidinha, o nosso
abraço e o desejo de felicidades com muita saúde e paz.

Quem completou 88 anos no dia 12 de outubro foi a Dª Geninha, ela é mãe do Dr. Márcio Antônio de Oliveira, o Dr. Márcio da
Farmácia. As comemorações aconteceram na casa do Júlio. Na
foto a Dona Geninha em companhia da presidente da Câmara Municipal, vereadora Marta Mansur. À aniversariante nossos cumprimentos desejando-lhe muita paz e saúde. Parabéns!!!

O Asilo de Vespasiano precisa de você

No dia primeiro de outubro visitamos o Asilo Nossa Senhora Auxiliadora, em companhia de companheiros rotarianos quando levamos fraldas e material de higiene. Na ocasião
tomamos ciência das dificuldades pelas quais os diretores da
Entidade vêm passando para mantê-la em boas condições.
Aliás, uma das preocupações é a necessidade de arrecadar recursos para pagamento do 13º salário dos funcionários
que está orçando em mais de R$18.000,00.

Sua ajuda será muito bem vinda. Contamos com a sua
doação, podendo escolher a melhor forma de fazê-la, seja depositando no Banco do Brasil, agência 2770-7, conta número 21754-9, seja entregando pessoalmente aos Diretores
do Lar dos Idosos N. Sra. Auxiliadora, João Francisco de
Oliveira – telefone 3622-8990, Jaxqueline Lara Viana – celular 99454-0002 ou Valter Giovane da Mata – telefone
3621-1091.
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Aniversário do Monkey

Todo ano no mês de setembro a Achieve Languages
Vespasiano, escola de inglês
e espanhol, realiza uma gincana social. Os alunos doam
roupas, sapatos, produtos de
higiene, alimentos e brinquedos e em troca ganham
Achieve doláres para “comprarem” brindes.
A ação visa fazer com
que as crianças queiram ajudar o próximo e aprendam
novos vocabulários. Ao final
da gincana, a escola comemora as doações fazendo
uma super festa de aniversário para o mascote Monkey e
na semana das crianças leva
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o que recebeu para o abrigo
da cidade.
Parabéns a todos os alunos e funcionários da
Achieve Languages pela
ação social!

Parque Guanabara

No dia 11 de outubro a Achieve Languages Vespasiano, escola de inglês e espanhol e a creche Bilíngue The Lollipops levaram os alunos para se divertirem no Parque Guanabara, na
Pampulha. Dentre os alunos que estudam inglês estava o aluno
Chang, que é de Taiwan e está aprendendo português com as
professoras Ana Paula e Ana Manuela. Ele está no Brasil do
ano intercambista num projeto do Rotary Club de Vespasiano.
Ficará aqui no país durante um ano. A comemoração do dia das
crianças foi maravilhosa: brinquedos infláveis, picnic e parque!

A N I V ER S A R I A N T ES D E O U T U B R O

Dia 01 : Adriene Beatriz Fonseca Pinto, Breno Viana Diniz Cruz,; Dia 02: Alayde da Silva Freire; Dia 04: Fernando Drumond; Dia 05: Vânia Beatriz Salomão Carvalho, Ermínia M. Silva Coelho, Juliana de Paula Tocafundo; Dia 06: Cristiane Souza Queiróz; Dia 07 – Skuell Scoth Mota Lopes; Dia 09: Evander Menezes, Juarez Araujo Pinto Coelho, Ingrid Fortini Teixeira, Margarete Aparecida B. Scarmato; Dia 10: José Adilton Lisboa; Dia 11: Palmira Marani, Adriana Silva Viana,
Floripes Pereira A. Almeida, Natasha Melnik Silva; Dia 12: Edmar Romano de Ambrósio, Elias Aguiar Viana, Vanessa Cardoso Guimarães, Daniel de Carvalho
Araújo; Dia 13: Michele Costa Satiro, Waldir Soares Pereira, Kátia Cilene de Assis, Kátia Aparecida Froes Madeira; Dia 14: Alex Baptista Guimarães Silva, Luiz
Cláudio Soares Viana; Dia 15: Maria do Carmo Aguiar Viana, Márcia Regina O. Lima Machado, Ana Paula S.P.J. Diniz, Maurício Fortini; Dia 18: Carla Júnia Fonseca Corrêa; Dia 19: José Maria Valadares; Dia 21 – Estevão Pedro de Araújo; Dia 22: Ronaldo Salomão, Marconi Fernandes Araújo, Viviane Francino Ferreira; Dia
24: Arnaldo Fonseca Silva; Dia 25: Luiz Shane Kayser; Dia 26: Ercy Antônio G. Souza Júnior; Dia 31 - Beatriz Francino Ramos Silva.
A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!

Restaurante Dom Otto:
Oktoberfest e happy hours

Será neste sábado, 20, a partir das 14hs. o 20
Oktoberfest do Dom Otto. Música ao vivo, concurso de
chopp em metro, chopp artesanal, comidas típicas alemãs, sorteio de brindes e muito mais. Reservas e informações: 3621-2806. Você não pode perder.

Alan Silva se apresenta no dia 26

Para a programação dos happy hours do Restaurante Dom Otto o artista Alan Silva está
contratado para o dia 26 de outubro quando fará o show com as melhores músicas dos anos
80 e 90. As demais atrações são: Dia 19/10 - Maurício Urutau – Voz e violão – Pop Rock Internacional e nacional; Dia 02/11 - Carlos Timponi&Deth Viana – Voz e violão – MPB e diversos estilos; Dia 09/11 - Cristiano Duarte – Voz e violão – O melhor do sertanejo; Dia
16/11 - Maurício Urutau – Voz e violão – Pop Rock Internacional e nacional; Dia 23/11 A definir; Dia 30/11 - Welisson Alves – Voz e violão – Diversos estilos.
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VN MULHER
Culinária

E M N OTÍ C I AS

Elzinha Viana

Bolo de fubá super fofo

Ingredientes:
2 ovos
2 xícaras de leite
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de fubá
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de óleo
2 colheres (chá) de fermento em pó
Use como medida a xícara de chá

Modo de preparo:
Bata no liquidificador em velocidade alta, os ovos,
o óleo, o leite e o açúcar.
Quando estiver homogêneo, vá acrescentando a farinha e o fubá.
A massa via começar a ficar grossa, então ajude mexendo com uma colher.
Quando estiver tudo bem misturado acrescente o
fermento em pó e misture bem.
Unte uma assadeira grande de buraco no meio com
óleo e açúcar (de preferência cristal).

Leve ao forno médio até dourar (cerca de 40 minutos).
Espete um palito ou faca para ter certeza de estar
assado.
Quando estiver quase totalmente frio pode desenformar.
Fica macio, não é um bolo de fubá seco e fica maravilhoso!
Obs.: Pode acrescentar: queijo, coco e erva-doce.

Ingredientes:
Para o frango:
1 peito de frango cozido e desfiado
Azeite a gosto
½ cebola picada
2 dentes de alho amassados
Sal e pimenta-do-reino a gosto
½ pote de requeijão

Modo de preparo:
Frango:
Em uma panela refogue no azeite, a cebola e o alho.
Adicione o frango e tempere a gosto.
Incorpore o requeijão.



Montagem:
Disponha o frango no refratário, por cima o creme
de milho.
Cubra com queijo ralado e leve ao forno alto por
cerca de 30 minutos, ou até dourar.

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 san-

guíneos dos olhos, pode provocar visão borrada e até levar à
cegueira. O risco de desenvolver glaucoma (pressão intraocular alta) e catarata também
são maiores.





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

Dicas úteis para o Lar
Ovo Poderoso

Observe o prazo de validade: todas as caixinhas
de ovos vêm com um carimbo expondo o limite de
data até quando eles podem ser consumidos. No entanto, se a dúvida ainda permanecer, vale utilizar
aquele velho truque caseiro: coloque o ovo em um
copo com água; caso ele afunde, está bom para o
consumo – já, se boiar, passou do ponto.



 Preste atenção na casca: elas devem, acima de tudo,

estarem limpas e sem rachaduras. Isso porque a bactéria Salmonella, pode adentrar por essas fissuras,
atingindo o interior do ovo, o que pode causar complicações na saúde, como vômitos e diarreias.





Variedade de ovos: você já conhece o ovo tradicional de granja, que é o mais consumido no mundo.
No entanto, também existem outras variedades do
alimento que merecem destaque no meio nutricional. Confira:

Ovo caipira: essa opção concentra uma quantidade
mais de nutrientes, devido à diferença que a galinha
tem em sua criação. As galinhas criadas soltas e comendo pequenas sementes, larvas e insetos, além do

com dobras, como pescoço, virilha e axila.







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

milho, produzem
ovos com composição de ácidos
graxos (ômega-3)
e
carotenoides
bem diferente que
as que recebem somente ração. Para identificar o ovo caipira na cozinha, é fácil, basta observar a gema, que de amarelo
pálido, no ovo comercial, se torna quase vermelha
no caipira.

Faça em casa sem erro esse delicioso ingrediente
para incrementar suas receitas.
Comprar os melhores ovos nem sempre é uma tarefa fácil, mas com as orientações certas, você fará
isso rapidinho.


Creme:
Bata o milho, o leite, o amido de milho e o caldo de
galinha no liquidificador.
Em uma panela refogue a cebola e o alho no azeite.
Incorpore a mistura do liquidificador, mexendo até
borbulhar.

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 o sistema nervoso. A seguir, confira como o distúrbio pode
prejudicar cada parte do corpo.


Frango ao creme de milho

Para o creme:
1 lata de milho verde escorrida
1 lata de leite
1 colher de sopa de amido de milho
1 tablete de caldo de galinha
2 dentes de alho amassados
½ cebola picada
Azeite quanto baste
Queijo ralado para polvilhar

Saúde -

Ovo orgânico: a diferença dessa variedade se deve
ao fato de as galinhas serem alimentadas totalmente
com alimentos orgânicos, para que os ovos preservem apenas essas características. Agrotóxicos e fertilizantes também são excluídos da alimentação dos
animais, assim como medicamentos que estimulem
seus crescimento e antibióticos – o que acaba deixando o ovo sem nenhum tipo de alteração química.

 Ovo

de codorna: embora sejam pequenos, são altamente calóricos e, por isso, precisam ser ingeridos
moderadamente. Ovos de codorna também são excelentes para a saúde e 5 unidades correspondem a
1 ovo de galinha.



A cor da casca influencia? Desde que não esteja
suja, as propriedades do ovo não mudam se sua
casca for branca ou marrom. O que interfere nesse
fator é a linhagem genética da galinha, apenas.

E M N OTÍ C I AS

 LAGOA
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Projeto desenvolvido em Lagoa Santa
representa o Brasil na Espanha

O projeto da Sala Braille desenvolvido pela equipe da Biblioteca Municipal Pe. Agenor de Assis
Alves Pinto, “O essencial é invisível aos olhos” foi selecionado para
representar o Brasil no IX Congresso Nacional de Bibliotecas Públicas em Logroño, La Rioja, na
Espanha.
O encontro é promovido pelo
programa Iberbibliotecas que selecionou uma proposta por país participante: Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Espanha,
México, Paraguai e Peru. A ideia é
promover o acesso livre à leitura e
à informação de todos os cidadãos
sem qualquer discriminação, através da criação de uma rede de cooperação ibero-americana no campo
das bibliotecas públicas.
A bibliotecária e uma das idealizadoras da iniciativa, Tatiana Soares Brandão, viaja para lá para

Em recente pesquisa,
66,7% das pessoas ouvidas, em
Lagoa Santa, apontaram a saúde
como o maior problema enfrentado pela população. A preocupação com a saúde pública é
uma questão urgente e emergente, não só aqui, mas em todo
o país. O Sistema Único de
Saúde é estruturado na forma
tripartite, ou seja, são os recursos das três esferas: federal, estadual e municipal que bancam
todas os serviços ofertados pela
política de saúde pública.
Os repasses do governo estadual que não estão sendo feitos, ajudariam a impulsionar o
orçamento na área, ampliando
as ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Além de
contribuir para minimizar as reclamações pontuais relacionadas
à demora no atendimento que,
infelizmente, fazem parte de
uma realidade que não é apenas
local, mas que decorre de um
contexto sistêmico. Mas, afinal
o que é preciso fazer para me-

apresentar o trabalho durante o
evento. Todos os custos serão de
responsabilidade do Programa Iberbibliotecas.

Sala braille

A Sala Braille é um ambiente
destinado a pessoas com deficiência visual. Montada com equipamentos de tecnologia assistiva e
acervo acessível diversificado, a
Sala se tornou um centro de referência em acessibilidade e inclusão para as bibliotecas das cidades
mineiras.
Este espaço, surgiu com o objetivo de promover a inclusão digital de pessoas cegas ou com baixa
visão, por meio de programas de
leitores de tela disponíveis para
download gratuito para digitação e
uso da internet, bem como, de fomentar ações de incentivo à leitura
para pessoas com deficiência visual

lhorar a saúde em Lagoa Santa?
A administração pública
municipal está ciente dos problemas enfrentados pelo Sis-

ao ofertar livros acessíveis (braile e
audiolivros).
O projeto “O essencial é invisível aos olhos” recebeu o 1º lugar
no 22º Concurso FNLIJ - “Os melhores Programas de Incentivo à
Leitura Junto a Crianças e Jovens
de Todo o Brasil-2017 “. Em 2016,
foi finalista do Prêmio Vivaleitura,
na categoria Bibliotecas. No ano
seguinte, foi apresentado no V
Fórum Brasileiro de Bibliotecas
Públicas Brasileiras.
Além disso, ele tem o reconhecimento de outras instituições
como a Fundação Nacional do
Livro Infanto Juvenil e os Ministérios da Cultura e da Educação.

Serviços oferecidos pela
Sala Braille:

Curso de informática para pessoas
com deficiência visual;
 Hora da História (palestras e saraus);
 Sessão de cinema com recursos
acessível (audiodescrição);
 Oficinas de artes;
 Vídeo aulas (assuntos variados de
acordo com a necessidade do
usuário);
 Excursões culturais: visita a museus, teatro, universidades, etc;
 Orientações para locomoção e
mobilidade (uso da bengala) e;
 Serviço de informação utilitária
(orienta sobre formas de acesso
aos direitos das pessoas com deficiência e aos programas sociais
governamentais).


Empréstimo de livros acessíveis:
audiolivro e livros em braille;

Informações: Biblioteca Municipal Pe. Agenor de Assis Alves
Pinto, (31) 3681-4869 ou bibliotecapublica@lagoasanta.mg.gov.br.

tema Único de Saúde e por isso,
ultrapassa os investimentos previstos pela legislação brasileira
que determina um investimento

mínimo de 15% em saúde, e
chegou a aplicar 23% de todos
os seus recursos em 2017.
O resultado disso já pode

Quem usa, aprova



IX Senabraille

Pe. Agenor de Assis Alves Pinto
participar do seminário é importante porque dá visibilidade e reconhecimento ao trabalho desenvolvido, uma vez que a FEBAB é
referência nacional na área de biblioteconomia e ciência da informação, assim como a Revista
Brasileira de Biblioteconomia e
Documentação.
O SENABRAILLE nasceu da
constante preocupação das bibliotecas brasileiras em promover a inclusão. Isso porque os profissionais
sempre buscaram cumprir com a
missão da biblioteca pública preconizada pela IFLA/UNESCO “porta
de acesso local ao conhecimento fornece as condições básicas para
uma aprendizagem contínua, para
uma tomada de decisão independente e para o desenvolvimento
cultural dos indivíduos e dos grupos sociais”.

ser sentido no cotidiano das pessoas que, em sua grande maioria, acredita ter sido a mudança
de gestão fator decisivo para
esta reviravolta na saúde. A reestruturação da unidade hospitalar,
bem como a implantação de
novos postos de atendimento
são exemplos de questões superadas com o empenho e esforço
da atual gestão.
Além disso, outras intervenções estruturais foram necessárias para trazer a tona as
transformações que conduziram
aos resultados atuais, como a
descentralização dos serviços, a
criação de um centro de especialidades para direcionamento
do acolhimento integral e recomposição do quadro de colaboradores.
Na avaliação, a conclusão é
clara, quem usa o SUS em
Lagoa Santa aprova. Segundo
dados da mesma pesquisa, 92%
observam positivamente o atendimento da saúde como um todo
no município. E tem mais, per-

cepções como rapidez no primeiro atendimento, qualidade
das instalações, educação dos
funcionários e atendimento médico são pontos altos na visão de
quem usou.
Fato é que 83% das pessoas
que recentemente usaram os serviços do SUS em Lagoa Santa
aprovam. Cuidar é realizar a cidade possível.

O projeto da Sala Braille desenvolvido pela equipe da Biblioteca Municipal Pe. Agenor de Assis
Alves Pinto, “O essencial é invisível aos olhos”, recebeu o primeiro
lugar nacional da nona edição do
SENABRAILLE promovida pela
Federação Brasileira de Bibliotecários e Cientistas da Informação e
Instituições (FEBAB).
A premiação aconteceu durante o Seminário Nacional de Bibliotecas de Braille em Florianópolis e será publicado na Revista
Brasileira de Biblioteconomia e
Documentação (RBBD). A ideia
deste prêmio é incentivar as bibliotecas em todo o país a promover
formas de acesso dos deficientes visuais ao universo do conhecimento
através dos livros.
Para a Biblioteca Municipal

Ouvidoria saúde

Para melhorar ainda mais os
cuidados com a população, disponibilizamos um canal de participação e acolhimento, onde
qualquer pessoa pode colaborar
com o aperfeiçoamento da qualidade e da eficácia das ações e
serviços prestados pelo SUS.
A Ouvidoria da Saúde recebe e responde em até 7 dias
úteis, denúncias, reclamações,
críticas, sugestões e elogios através do telefone: 36881376, email: ouvidoriasaude@la
goasanta.mg.gov.br
ou
link: https://goo.gl/XJwSM1
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Lions Clube de Vespasiano, trabalhando
em sintonia com o Distrito L.C4
outubro - 2018

O Lions Clube de Vespasiano, dando sequência à programação
previamente estabelecida, vem, através de sua diretoria, procurando atuar de modo eficiente e comprometido com os propósitos
do Lions Internacional e do Distrito L.C4. Tem procurado desenvolver atividades locais e participar das atividades distritais.
Nos dias 28 e 29 de setembro o Clube, através de dois repre-

E M N OTÍ C I AS

sentantes, participou do treinamento preparatório, na PUC/BH,
para as Olimpíadas Especiais que acontecerão em fase local em
Belo Horizonte. Este é um projeto de grande relevância, pois trabalha com jovens, crianças e adultos portadores de deficiência
mental. Os vencedores da 1ª fase, disputarão a fase estadual, e, sucessivamente as fases nacional e internacional.

O resultado do trabalho é emocionante e os familiares emocionam-se ao ver os progressos dos atletas.
Nesta fase do treinamento participaram nossa primeira vicegovernadora Cal. Edite Buéri Nassif e o C.LEO Leonardo Augusto
representando o Lions Clube e o LEO Potência respectivamente.
Veja alguns momentos da capacitação:

Jovens vespasianenses ganham prêmio em Brasília!!

Vespasiano foi uma das 3 cidades de Minas Gerais selecionadas
para realizar o curso Inova Jovem – empreendedorismo pra moçada da
comunidade, o curso foi realizado no mês de maio deste ano.
O curso aconteceu no bairro Morro Alto. Ao todo 25 jovens participaram durante uma semana de aprendizado e capacitação, o Inova
Jovem - empreendedorismo pra moçada da comunidade, é um programa criado pela Secretaria Nacional de Juventude em parceria com
a Secretaria Municipal de Juventude com o objetivo de auxiliar na autonomia financeira dos jovens negros de baixa renda, e isso através da
cultura do empreendedorismo. Desenvolver as potencialidades, confiança e auxiliar a colocar os sonhos do negócio próprio dessa moçada.
Os Jovens Empreendedores Davidson Moura,Everton Leandro,
Gustavo Phetrik e Pablo Pereira criaram o DGE SPORTES, uma empresa de venda e confecção de roupas e materiais esportivos, para lutadores de Jiu-jitsu.
Eles ficaram entre os 10 mais indicado do Brasil, e foram os campeões faturando o Prêmio Inova Jovem na categoria Histórico Social.
“Como sempre eu digo os JOVENS precisam é de OPORTUNIDADES seja em qualquer área. Eles arriscaram e acreditaram em
suas ideias e colocaram em prática. Hoje no Morro Alto eles já são
uma referência”, conclui Andrés Vercesi, coordenador de Juventude
de Vespasiano.

Os jovens premiados e
o coordenador da Juventude
Andres Vercesi

Mobilização social em prol
de mulheres e suas famílias
Campanha destaca histórias de mulheres
que venceram desafios e transformaram
suas vidas, graças à ação da LBV

A Legião da Boa Vontade
(LBV) iniciaimportante campanha de mobilização social
com o objetivo de angariar recursos para fortalecer ainda
mais as ações que realiza em
todo o Brasil, por meio de suas
82 unidades de atendimento.
Intitulada Eu ajudo a mudar, a
iniciativa convida os diversos
setores da sociedade a fazer
doações para a manutenção
dos programas socioeducacionais que a LBV desenvolvenas
cinco regiões brasileiras em
prol de crianças, adolescentes,
jovens, adultos, idosos, gestantes e famílias em situação
de vulnerabilidade social.
Nesta edição, a campanha
destaca a importância da Solidariedade ao compartilhar a
trajetória de mulheres batalhadoras que tiveram suas vidas
transformadas graças ao imprescindível apoio e ao engajamento de colaboradores,
amigos, parceiros e voluntários nas ações humanitárias da
LBV. Os relatos dessasmulheres atendidas pela Instituição
emocionam pelos desafios que

enfrentaram para superar problemas como a depressão, a
violência, a fome e o suicídio.
Para muitas famílias chefiadas por mulheres, a única
esperança é a Solidariedade.
Por isso, convidamos você a
fazer parte dessa corrente e a
colaborar para que a LBV continue gerando oportunidades,
apoiando famílias, transformando vidas e mantendo os
serviços que presta diariamente em favor das comunida-

des em situação de pobreza.
Acesse : www.lbv.org/
Historias e veja como aSolidariedadevem transformando a
história de milhares de mulheres e de suas famílias.
Visite, apaixone-se e ajude
a LBV! Acesse: www.lbv.org/
enderecos. Siga, curta e compartilhe as ações da Instituição
nas redes sociais: Facebook/LBVBrasil, YouTube/
LBVBrasil e Instagram/
LBVBrasil.
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Rotary Club recebe visita do Governador Adelmo
outubro - 2018
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Com ótima programação, o
Rotary Club de Vespasiano recebeu no dia primeiro de outubro a
visita do Governador do Distrito
4520, Cp. Adelmo Ferreira Amantes e sua esposa Cp. Erley Franca
Amantes.
A programação oficial teve
início às 11 horas quando o Governador Adelmo e sua comitiva
fizeram uma visita ao Centro de
Treinamentos do Atlético. Em seguida o almoço do Governador
com a presidente Tâmara, o secretário Aurelio e o tesoureiro José da
Paixão oportunidade em que discutiram assuntos ligados ao Rotary Club de Vespasiano.
Às 14 horas os rotarianos receberam o ilustre visitante no
marco rotário em frente à sede,
onde plantaram uma muda de ipê.
Seguiram para uma visita ao
Asilo Nossa Senhora Auxiliadora
para onde levaram fraldas e produtos de limpeza. Na ocasião o
Cp. Belchior e amigos cantaram e
tocaram várias músicas alegrando
os idosos ali residentes.
Dando sequência à visita
oficial do Governador do Distrito
4520, a comitiva rotariana foi recebida na Prefeitura Municipal
de Vespasiano, pela Secretária de
Desenvolvimento Social, Vanessa Duguet Arruda, pelo Assessor de Impressa Aurelio
Salles, pela presidente da Câmara
de Vespasiano, Marta Mansur e
pela vice prefeita Bete Viana. Os
representantes da prefeita Ilce
Rocha explicaram sobre as ações
realizadas na cidade e elogiaram
a parceria do Rotary Club de Vespasiano, que sempre contribui
com as ações sociais do poder
público e participa de todos os
conselhos municipais.
Às 17h30, na sede do Clube
o Governador se reuniu com todos

os associados quando falaram das
metas do Rotary a nível de Vespasiano, do Distrito e Internacionais.

Reunião Festiva

Encerrando a programação
da visita do Governador Cp.
Adelmo Ferreira Amantes e sua
esposa Cp. Erley, à noite foi pro-

movida uma bela reunião festiva
na sede do Rotary.
Dando início à solenidade, foi
composta a Mesa Principal tendo
sido convidados a Presidente Tâmara Albano Marani, o Governador
do Distrito 4520 Adelmo Ferreira
Amantes e sua esposa Erley Franca
Amantes, a Governadora Assistente

Elizabete Eduardo da Silva, a 1ª
Vice Governadora do Distrito LC-4
do Lions Internacional Edite Buéri
Nassif, a Presidente do Lions Clube
de Vespasiano Marilza Castro de
Paula Cruz, o 1º Tenente Marco
Túlio Rezende representando o
Ten. Cel. Edésio Anacleto Amorim
do 36º BPM, e o representante da

Maçonaria Genivaldo Madeira Júnior. Ouvido o Hino Nacional Brasileiro e a saudação ao Pavilhão
hasteado, seguindo-se a Oração da
Paz e auto apresentação dos Companheiros rotarianos.

Posses

O Rotary International vem

O Governador Adelmo é recebido no Marco Rotário e plantou uma muda de Ipê

desenvolvendo uma campanha
com o objetivo de ampliar a família rotária em todo o mundo através do incentivo aos programas
voltados para a juventude.
O Rotary Club de Vespasiano
dando sua parcela de contribuição,
reativou o Rotaract Club fundado
em 1986 permanecendo ativo até
1999 período em que prestou relevantes serviços à comunidade
vespasianense.
Hoje, o Rotaract é reativado
com a participação de 12 jovens
atuantes que muito trabalho querem oferecer à comunidade.
Foram empossados os seguintes rotaractianos: Alessandra Melo
da Silva, Ana Paula Melo da Silva,
Arthur Toniolo Mauro Silva – secretário, Evelyn Munik Soares,
Matheus da Paixão Oliveira, Guilherme Dalton Andrade Simões,
Myrllan Froes Madeira – presidente, Raphael da Costa Esteves –
tesoureiro, Priscilla Kelly Moreira
Ireno – vice-presidente, Vitor Froes
Madeira, Stefany Sofia Ferreira –
protocolo e Nathan Braga de
Souza.

Siléa

A visita ao Asilo quando os rotarianos levaram fraldas e material de limpeza

Os rotaractianos tomaram posse durante a festiva

CP Sileia Fonseca Lage, nova rotariana

Dentro da campanha para
ampliar o quadro de sócios em
todo o mundo, na oportunidade, o
Rotary Club de Vespasiano também admitiu uma nova sócia:
Siléa Mara Fonseca Lage Fischer,
sempre dotada do espírito de servir desinteressadamente. O Cp.
José da Paixão leu o currículo da
nova rotariana.
Ao final, as palavras do Governador Adelmo que se disse entusiasmado com o Rotary Club de
Vespasiano que vem desenvolvendo um ótimo trabalho junto à
comunidade vespasianense colaborando de maneira eficaz com os
objetivos do Rotary International.

Rua Cândido Soares Pereira, 195 – Centro – Vespasiano/MG
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Campeonato Amador já
tem os semifinalistas

Caieiras, Imperial, Juventude e Vila Nova disputam o título

O campeonato amador de 2018 vai chegando ao final. Foi uma disputa bastante acirrada. No último final de semana, 14/10, foram
disputadas as partidas de volta das quartas de
final quando Caieiras, Imperial, Juventude e
Vila Nova se classificaram para a fase semifinal.
Nas partidas de ida, das quartas de final os
resultados foram os seguintes: Serra Dourada 0 x
Imperial 4; Vila Nova 3 x Paissandu 1; Caieiras
0 x Águia Dourada 0; e Cruzeirinho 0 x Juventude 0. Nas partidas de volta os placares foram:
Imperial 3 x Serra Dourada 0; Vila Nova 3 x
Paissandu 0 (W x O uma vez que o Paissandu
não compareceu); Águia Dourada 0 x Caieiras 3;
e Juventude 2 x Cruzeirinho 2. Classificaram
para as semifinais o Juventude, Vila Nova, Caieiras e Imperial.

Próximos jogos

Dando sequência ao campeonato amador de
2018, as equipes classificadas para as semifinais
se enfrentam em 2 partidas – ida e volta, cujos
jogos acontecem nos dias 21 e 4/11 – domingo.
Vão se enfrentar:
Juventude x Vila Nova – 10h – no Estádio
do União, em Angicos.
Caieiras x Imperial – 15h15 – no Estádio do
Independente.
Os jogos de volta serão disputados em 4 de
novembro. A Liga Municipal de Desportos, através de seu presidente Daniel Afonso informou a
impossibilidade de que a partida seja realizada
no dia 28/10 em face das eleições para presidente
e governador do Estado.
Destas partidas saem os finalistas da competição.

E M N OTÍ C I AS

Coluna do Pescador
Paulo Diniz

Colaborou o sr. Mituo Ishihara da
Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Piracema 2018/19

Do dia 1º de novenbro de 2018 ao dia
28 de fevereiro de 2019 é o período da
piracema. Nesta época é permitida a pesca
desde de que não sejam embarcadas as
espécies nativas da bacia hidrográfica de
onde estiver pescando. As espécies de
origem de outras bacias hidrográficas podem

ser capturados desde que seja respeitada a
quota máxima de 3 (três) quilos, mais um
exemplar e que os pixes capturados estejam
dentro do tamanho mínimo admitido.
Algumas espécies que podem ser capturadas:
tucunarés, tilápias, bagre africano, pacús,
tambaquis, pirararas e catfish.

A turma comandada pelo Luciano, ex
Belgo Mineira, esteve no Rio Preto, região de
Brasilândia, afluente do Rio Paracatu. O grupo
e o passeio foram excelentes, só que o rio

estava quase sem água, dificultando a
navegação e os peixes estavam escassos.
Pescador pensa com otimismo. Já estão
programando uma nova pescaria.

Rio Preto

Emerson Cardoso e
seu filho, no KiKi

Alcides Pintor com
tambaqui, Fazenda Pacu

Morro Pará – BA

Jonatan com
Pirarara, no Kiki

O Juventude, classificado para as semifinais, é um forte candidato ao título de 2018

SÃO JOSÉ DA LAPA

São José e Garboso
disputam o título de 2018

O campeonato amador de 2018 de São José
da Lapa já tem as equipes finalistas. São José e
Garboso disputam as partidas finais.
Após a disputa da primeira fase com seis
equipes participando, quatro se classificaram para
as semi finais: Dom Pedrense, Garboso, Ipê e São
José. Ficaram de fora o Sol Nascente e o Grêmio.
Pelas semi finais jogaram em 30 de setembro: Dom Pedrense 0 x Garboso 0; Ipê 0 x São
José 2. No dia 14 de outubro aconteceram os

jogos de volta: Garboso 3 x Dom Pedrense 0; São
José 1 x Ipê 0. Com estes resultados São José e
Garboso vão disputar as finais.
No dia 21 de outubro, o São José enfrenta o
Garboso no Estádio do São José, no Centro da cidade a partir das 10 horas. O segundo jogo será
no dia 4 de novembro entre Garboso e São José
será no Estádio do Garboso, também às 10 horas,
quando será decidido o título de campeão amador de São José da Lapa em 2018.

A equipe do Garboso enfrenta o São José nos dias 21 de outubro e 04 de novembro.
Quem será o campeão?

O Vandinho e sua turma foram ao Morro
Pará, na Bahia (1.200 km). Foram 8
companheiros: Vandinho, Paulo Siqueira,
Nilão, Newton Macunaba, João Branco, Sabiá,

Joel Datena e Juninho. Pegaram muitos piaus
grandes, matrinchãs e pacús. Ficaram num
rancho às margens do Rio São Francisco. O
Nilão gostou tanto que só fala em voltar lá.

