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Ilce Rocha se reúne com Romeu Zema:
verbas em atraso desde 2017 somam R$ 33 milhões
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Em reunião com o governador eleito Romeu Zema, Ilce Rocha busca receber verbas
estaduais que estão em atraso até o dia 30 de outubro. O Governo do Estado deve
a Vespasiano mais de 33 milhões de reais em repasses constitucionais

Na última sexta-feira,
nove de novembro, a Prefeita
de Vespasiano, Ilce Rocha,
participou de uma reunião de
prefeitos com o Governador
eleito, Romeu Zema, na sede
da Associação Mineira de
Municípios – AMM, para
discutir assuntos referentes à
falta de repasses do Governo
do Estado para Vespasiano,
assim como para os demais
municípios mineiros.
O Governador eleito,
Romeu Zema falou das dificuldades encontradas e das
dívidas do Estado com os
municípios mineiros. Não
deu esperança de começar o
mandato pagando os repasses, apesar dos prefeitos pedirem que o governo volte a
pagar, a partir de janeiro, e
depois resolva o atrasado. O
governador eleito ficou de
dar uma resposta até dezembro sobre a volta imediata
dos repasses. Ficou também

junto com membros da diretoria da AMM e demais prefeitos se reuniram com o
Procurador Geral Adjunto
Institucional do MPMG, Nedens Ulisses Freire Vieira. A
pauta do encontro foi a crise
financeira dos municípios
em função da falta de repasse
das verbas devidas pelo Estado.
Desde fevereiro de 2017,
o Governo do Estado deve à
Prefeitura de Vespasiano o
total de R$ 33.789.932,84
em verbas que não estão
sendo repassadas. O FUNDEB- IPVA e FUNDEBICMS, TRANSPORTE ESCOLAR, PISO MINEIRO
ASSIST. SOCIAL, ICMS,
SAÚDE COSEMS MG são
as verbas repassadas pelo Estado para a manutenção de
despesas com a educação,
saúde, obras de infraestrutura, gastos fixos (água, luz,
telefone, internet, etc) e pa-

de verificar uma forma, via
projeto de lei, onde o envio
dos recursos federais, do
ICMS e do IPVA sejam feitos
diretamente às prefeituras,
sem ter que passar pelo Estado. “Já deixei claro para os
prefeitos que, naquilo que
depender de mim, quero me
empenhar ao máximo para
que a Lei assegure que esses
recursos nem transitem mais
pelo governo estadual, que
sejam diretamente enviados
para os municípios, para que
não haja uma apropriação indevida como se deu até o momento. Também entendo que
o Estado não pode ficar com
a parte dos municípios, isso é
apropriação indébita”, disse
Zema.

Estado deve R$33
milhões ao Munícipio

Após a reunião com o
governador eleito, Romeu
Zema, a prefeita Ilce Rocha

Vem aí a 2 edição do
Mega Feirão de Natal!

Do dia 6 à 9 de dezembro vai acontecer no
Centro de Convenções Risoleta Neves a maior
feira de Natal do Vetor Norte com muitas novidades, expositores, descontos e promoções que
você só encontrará lá. Teremos atrações variadas

a

todos os dias, música ao vivo, Super Heróis, Cosplay, Parque de Diversões e uma Praça Gastronômica com muitas opções, além do Tradicional
Papai Noel.
PARTICIPE!

gamento dos servidores municipais.
Os salários dos servidores que eram pagos sempre
na última sexta-feira do mês,
nesse mês outubro foi escalonado. Os proventos de até R$
2.900 foram priorizados, e os
rendimentos acima deste
valor, foram pagos no dia 31.
Por esta razão, não há previsão para o pagamento do 13º
salário dos servidores.
Em maio deste ano, a
Prefeita Ilce Rocha emitiu o
Decreto Executivo 7.872/18,
limitando gastos de despesas
com o pessoal. A Prefeitura
de Vespasiano está usando os
próprios recursos, para suprir
todas as despesas, como a arrecadação não é o suficiente
para manter todas as contas
em dia, o executivo está em
déficit, tendo que remanejar
receitas e custos para que os
serviços essenciais não sejam
suspensos.

Parceria da FASEH com o Cejusc de Vespasiano
promove projeto que instrui famílias
para os perigos da alienação parental

Na casa amarela no centro de
Vespasiano que sedia o Núcleo de
Práticas Jurídicas e Cidadania
da FASEH, crianças transformavam em brinquedos um amontoado
de materiais recicláveis – barbantes, caixas e pets – para as atividade das oficinas de Parentalidade
(ou Oficina Pais e Filhos) que
aconteceram no NPJC, de 22 a 24
de outubro. A dinâmica com os
brinquedos ajuda as crianças a entender a mudança de vida que estão
vivendo com a separação dos pais.
Enquanto isso, as mães dessas
crianças participavam de outra sessão de atividades nas oficinas, promovidas em parceria do Centro
Judicial de Solução de Conflitos e
Cidadania (Cejusc) do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais com o
Conselho Nacional de Justiça e o
NPJC da FASEH.
O objetivo das oficinas é prevenir a alienação parental, comum
em casos de divórcios litigiosos, e
os efeitos dela na vida dos filhos do
casal que podem ser irreparáveis.
A insatisfação com o divórcio
acaba fazendo com que alguns pais
impeçam o convívio dos filhos
com os ex-parceiros, o que pode
gerar situações de grave violência
emocional entre as pessoas envolvidas nesse processo, em especial
as crianças e jovens, destruindo
ainda mais os vínculos familiares
que restam daquela relação. Somente em Minas Gerais, as ações
de alienação parental cresceram
cerca 85% na Justiça mineira em
2017, segundo dados do CNJ.
As oficinas “Pais e Filhos” que
acontecem em parceria com o núcleo
e os órgãos do judiciário orientam as

Mais oficinas

Jenifer Amorim apresenta as
três cartilhas trabalhadas
com os públicos da oficina
pessoas, ainda na fase pré-processual, sobre a importância de manter
uma relação respeitosa, mesmo após
o término do casamento e sobre a
penalidade desta infração que é a
alienação parental. “O trabalho das
oficinas consiste em conscientizar
sobre o que pode acontecer com os
filhos desse casal no momento do
divórcio. Elas podem absorver a
culpa da separação para si ou
mesmo se abalar emocionalmente
diante das brigas que presenciam em
casa”, explica Jaqueline Faria Silva,
oficineira do projeto.
O trabalho do projeto acontece
por meio de cartilhas específicas,
desenvolvidas pelo CNJ e pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação, dirigidas para os três
públicos que são instruídos na oficinas: os pais com a guarda, os pais
sem a guarda e os filhos. O material
é reproduzido pela parceria entre a
FASEH e o Cejusc de Vespasiano.

Os oficineiros são capacitados
por meio de um curso planejado pelo
próprio CNJ, como explica a coordenadora do Cejusc Jenifer Amorim
Silva. “Agora, queremos indicar e
pedir indicações aos professores de
alunos de Direito que possam ajudar
com esses trabalhos de mediação”. Os
futuros advogados deverão ser capacitados para ministrar as oficinas por
meio do curso promovido pelo Cejusc, baseado no plano desenvolvido
pelo Conselho Nacional de Justiça.
A oficina de parentalidade é um
projeto idealizado pela Juíza Vanessa
Aufiero da Rocha, titular da 2ª Vara
da Família e Sucessões da Comarca
de São Vicente / SP, com base em iniciativas que já existiam em outros
países como Canadá e Estados Unidos. É feita uma triagem de processos no âmbito familiar, com
probabilidade de alienação parental
(divórcio, alimentos, dissolução de
união estável, guarda, visitas, etc).
Os trabalhos da oficinas serão oferecidos para aquelas demandas que envolverem crianças de 06 a 11 anos e
adolescentes de 12 a 17.
“Já no primeiro dia tivemos
uma resposta muito positiva dos pais
que participaram. Eles relataram coisas como ‘nossa, eu devia ter tido
essas aulas antes do divórcio para
não ter os problemas que estamos
tendo hoje em dia”, conta Jenifer. A
partir do próximo mês, as oficinas
serão fixadas no calendário do
NPJC. Na última segunda e quartafeira de todos os meses, as oficinas
continuarão as atividades de conciliação e orientação de famílias em
processos de divórcios.

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Compensação ambiental

A Lei 9.985/00, conhecida
como Lei do Snuc (Sistema Nacional de Unidades de Conservação),
prevê recolhimento de compensação ambiental em dinheiro por
parte de empreendimentos potencialmente causadores de significativos impactos ambientais. O Meio
Ambiente em Notícias é uma coluna de Meio Ambiente atenta a
estes detalhes do Licenciamento
ambiental em Minas Gerais, pois
estes recursos da lei, tem sido praticamente a única fonte de recursos
para investimento em unidades de
conservação.
Há grande resistência da iniciativa privada, uma vez que as
empresas a julgaminconstitucional.
A Confederação Nacional da Indústria entrou com ação nesse sentido junto ao Supremo Tribunal
Federal e perdeu.
Mesmo assim, no Conselho
Estadual de Política Ambiental
(Copam), a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg) - sempre apoiada pela Federação da Agricultura e Pecuária

Bráulio Soares: Tudo nesse
esporte me deixa arrepiado

Carla Costa

Parque Estadual do Rio Preto

do Estado de Minas Gerais
(Faemg) e secretarias do governo
quase sempre tentam criar obstáculos para sua aplicação. Não é de
hoje que entidades e membros das
URCs Rios das Velhas e Paraopeba, a Amda, infelizmente, entram em vários conflitos com essas
instituições por esse motivo.
Em função de problemas jurídicos, o recolhimento da compen-

Coluna Jurídica

sação ambiental no Estado ficou
paralisado por mais de dois anos.
Em meados de 2011, foi promulgado novo decreto a respeito e a
Semad anunciou que ele está recomeçando. A Frente Mineira pela
Proteção da Biodiversidade
(FMBio), que congrega diversas
entidades ambientais inclusive este
colunista ambiental acompanham
também o assunto.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

FGTS: Como posso utilizar?

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço) foi criado na década de 60 para
proteger o trabalhador demitido sem justa
causa. No entanto, o fundo também pode ser
usado para ajudar o trabalhador a formar um
patrimônio, como por exemplo, comprar sua
casa própria.
O fundo pode ser usado, inclusive, para
liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações do financiamento habitacional. Para isso, o
financiamento de imóvel residencial precisa
estar de acordo com as exigências do SFH
(Sistema Financeiro da Habitação), vigentes
à época da assinatura do contrato. Este recurso pode ser usado para financiamentos
realizados em qualquer banco.
Recentemente, foi anunciado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), o aumento do limite do valor financiado,
passando para até R$ 1,5 milhão em todo o
país. Essa alteração significa uma ampliação
definitiva dos limites, que hoje são de R$
950 mil para imóveis em São Paulo, Rio,
Brasília e Belo Horizonte e R$ 800 mil no
restante do País. As novas regras entram em
vigor em 1º de janeiro de 2019.
Veja outras situações em que você pode
utilizar o seu FGST:
Além do saque por demissão sem justa
causa, o trabalhador pode realizar o saque
do FGTS ao término do contrato de trabalho
por prazo determinado. Ou seja, aquele contrato de trabalho que tem data de início e término previamente combinadas entre o
trabalhador e o empregador. Esse tipo de

contrato também é conhecido como temporário.
O beneficiário tem direito ao saque
quando a rescisão do contrato de trabalho
ocorre por extinção total ou parcial da empresa. Outras formas de rescisão que possibilita a retirada do fundo são: em casos de
falecimento do empregador individual e na
quebra de contrato por culpa recíproca ou
força maior.
O fundo também pode ser sacado na
aposentadoria ou em casos de necessidade
pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de
residência do trabalhador, quando a situação
de emergência ou o estado de calamidade
pública for assim reconhecido, por meio de
portaria do Governo Federal.
O trabalhador ainda tem direito ao saque
do benefício quando atinge idade igual ou
superior a 70 anos.
Algumas doenças também dão ao trabalhador o direito ao saque do FGTS, entre
elas o HIV - quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus é autorizado
o saque do benefício. Assim como nos casos
em que o trabalhador ou seu dependente for
acometido de neoplasia maligna – câncer.
Outra possibilidade de resgatar o benefício é quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal, em razão
de doença grave.
Para saber mais informações acesse:
http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx.

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.

Apaixonado pela capoeira
e pelo poder transformador
que esta prática pode trazer à
vida das pessoas, Bráulio Soares conta que desde criança se
interessou por esse esporte. “A
capoeira e os meus pais ajudaram a formar o meu caráter, a
respeitar o próximo e a ser solidário, pois no jogo da capoeira não existe competição e
sim uma bonita fusão entre a
dança e a luta. Tudo nesse esporte me deixa arrepiado”.
Bráulio conta que aprendeu a lutar capoeira com o
Mestre Manso, há 15 anos,
hoje ele integra o grupo Quilombo de Minas e lidera diversos
projetos
para
a
comunidade vespasianense,
onde ensina aos jovens da cidade os valores dessa manifestação cultural tão brasileira.
“Através do meu projeto
em comunidades, consigo ajudar os jovens na transição da
adolescência para a fase
adulta. Fazendo com que eles
busquem se tornar pessoas de
bem”. Esse projeto já existe há
10 anos e é realizado no espaço da ASPAV, todas as segundas e quartas, em horários
separados para as crianças de
5 aos 15 anos e para os jovens
de 15 anos em diante.
No bairro Imperial, as
aulas acontecem às terças e
quintas, no espaço da igreja
Nossa Senhora do Amparo e
conta com a ajuda do

EXPEDIENTE
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*Pamella Aguiar - jornalista

Professor de Capoeira –
Bráulio Soares

Mestre Manso e dos Contra Mestres Magrão, Aladin e Malvado,
além do Instrutor Montanha.
Outro projeto de bastante visibilidade liderado por Bráulio é
o da capoeira adaptada, voltada
para os jovens portadores de necessidades especiais e desenvolvido em parceria com as Escolas
Municipais de Ensino Especial
Vovó Mariquita e José Araújo. “O
meu projeto de capoeira adaptada
visa demonstrar como os jovens
portadores de necessidades especiais são fortes e incríveis. Com
isso, busco ajudá-los no desenvolvimento da coordenação motora e em outros benefícios que o
esporte pode oferecer”, completa.
O professor conta que a ideia
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da capoeira adaptada surgiu há
cerca de três anos, quando um
aluno com síndrome de down
entrou para o grupo. A partir da
observação do desempenho do
aluno, ele percebeu que qualquer pessoa, independente da
sua limitação, está apto a lutar
capoeira. “Meu desejo é levar a
capoeira a todos, sem excluir
ninguém. Por exemplo, uma
pessoa que não pode mexer as
pernas ou não tem força para
ficar em pé, faz a ginga com os
braços, dessa maneira ela está
fazendo capoeira do mesmo
jeito”.
Para Bráulio esse projeto é
muito gratificante, uma vez que
seus alunos vem demonstrando
uma grande evolução tanto na
parte psicomotora como na
concentração. “Ajudá-los a se
desenvolver melhor é extremamente recompensador, sem
falar nos sorrisos com que sou
recebido todos os dias. Não
existe pagamento melhor”, enfatiza.
Essa satisfação faz com
que ele queira levar a capoeira
a um número cada vez maior
de pessoas, tanto que o professor já faz planos para o futuro.
“O meu próximo projeto vai
ser ofertar aulas de capoeira
para a terceira idade. Também
gostaria de ampliar os meus
projetos, conseguindo mais recursos para poder realizar os
novos e melhorar os já existentes”.
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Scarpeli conquista
cinturão de MMA
E M N OT Í CI A S

Vespasiano sediou a primeira Copa União K1
MMA,da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O torneio da Federação Mineira de
MMA que teve o apoio da Prefeitura de Vespasiano, através
da Secretaria de Juventude e
Esportes, aconteceu no último
dia 20 de outubro. O evento
abriu a seletiva para o Campeonato Mineiro de 2019.
Ao todo, foram realizadas
10 lutas, cinco de MMA e
cinco de MuayThai, da categoria peso mosca (57 quilos)
à categoria peso pesado (120
quilos). Os ganhadores do
Cinturão Copa União foram
os lutadores de MMA, Rafael
Scarpeli (peso médio), de
Vespasiano e Fábio Ciborg
(peso meio pesado), de Santa
Luzia.
Segundo o diretor da Federação Mineira de MMA,
Emerson Rodrigues a cidade
de Vespasiano foi escolhida
para sediar o circuito da Copa
União, devido à infraestrutura,
facilidade de acesso e proximidade da Capital. Emerson
também adiantou que pretende
fazer a primeira etapa do Campeonato Mineiro em Vespasiano, baseado no sucesso que
foi a Copa União, “ficamos
muito contentes em fazer o
torneio em Vespasiano, tanto
que queremos firmar esta parceira e trazer uma etapa estatual para ser realizada aqui, em
outubro de 2019. Agradecemos muito o apoio da prefeitura, através da Secretaria de
Juventude e Esportes”, disse o
diretor entusiasmado.
A Prefeita Ilce Rocha esteve no evento e aproveitou a
oportunidade para exaltar a
prática esportiva que tem crescido muito em todo o mundo.E
o MMA é uma forma de atividade física e também um meio
para aprender elementos de
defesa pessoal, disciplina e
respeito ao próximo. “É muito
bom receber esta Copa em
nossa cidade, é uma forma de
apoiar o esporte e incentivar os
jovens a procurar uma atividade física como o MMA. A
Prefeitura apoia e sempre vai
fazer parcerias para valorizar a
juventude do Município”, finalizou a prefeita.

Rafael Scarpeli
recebe o cinturão

Rafael Scarpeli, de Vespasiano disputou o Cinturão da
categoria peso médio, comVictor Messias, de Timóteo. A
luta foi decidida com um minuto e 36 segundos. Rafael
venceu por nocaute técnico. O
lutador de Vespasiano é morador do Bairro Célvia, tem 31
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Bolsonaro é eleito presidente
do Brasil e já nomeia ministros

Capitão da reserva obteve 55,13% dos votos válidos; seu
adversário, Fernando Haddad (PT) ficou com 44,87%

Prefeita Ilce Rocha na Copa União MMA
anos, pesa 77 quilos e há cinco
anos luta profissionalmente.
Rafael começou sua trajetória nas lutas quando tinha 10
anos, atualmente é faixa preta
de jiu-jitsu;no muaythaypossui
a graduação prajied vermelha.
Também já praticouboxe e
judô. Os 20 anos de treino já
lhe renderam muitos títulos e
medalhas:

Bicampeão Mineiro de
MMA 2017 e 2018;
 Campeão da Copa do Mundo
2016;
 Penta campeão mineiro de
jiu-jitsu (2003, 2004, 2000,
2014 e 2016);
 Campeão Interestadual de
MuayThai 2015;
 Campeão Brasileiro 2014;
 Bicampeão da Copa Leão
Dourado 2006 e 2011;
 Copa Cidade BH 2001.
 * Card profissional de

MMA: 11 lutas,oito vitórias
e três derrotas.
Atualmente, Rafael trabalha como segurança na Prefeitura de Vespasiano. Ele chegou
ao quarto período na faculdade
de Educação Física. Por questões financeiras, teve que trancar o curso, mas disse que
pretende voltar a estudar no
ano que vem. Muito dedicado
às lutas, Rafael treina de segunda a sábado de seis a sete
horas por dia.
O lutador falou sobre a
experiência de participar da
Copa União como atleta da
cidade. “Para mim, é uma
honra representar Vespasiano
nos campeonatos de luta, e
poder lutar em casa foi uma
oportunidade muito especial.
E esse Cinturão eu dedico à
minha família, meus amigos e
à minha Vespasiano”, disse.

Bolsonaro é eleito presidente do Brasil com 55,13% dos votos válidos

Os brasileiros foram às
urnas no dia 28 de outubro, domingo, para eleger o 38º presidente da República e os
governadores de treze estados
e do Distrito Federal. Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito o novo
presidente. Ele teve 55,13%
dos votos válidos — seu adversário, Fernando Haddad
(PT), teve 44,87%.
Após a vitória, o capitão
da reserva fez dois discursos,
empregando tons distintos a
públicos diferentes. No primeiro deles, transmitido ao
vivo no Facebook a seus seguidores, Bolsonaro manteve
o tom belicoso contra a esquerda e a imprensa. Em seguida, no “discurso da
vitória”, veiculado também ao
vivo por emissoras de televisão, o presidente eleito adotou
retórica mais conciliadora. Em
ambos, falou em governar
com respeito à democracia e à
Constituição.

Além de Tereza Cristina e
OnyxLorenzoni, ambos
do DEM, outros quatro
ministros também já
foram anunciados:

Paulo Guedes (Economia);
General Augusto Heleno
(Segurança Institucional);
Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública);
Marcos Pontes (Ciência e
Tecnologia).
No Congresso, Tereza
Cristina foi uma das principais
defensoras do projeto que
muda as regras no registro de
agrotóxicos.

A futura ministra está no
primeiro mandato como deputada e, durante a campanha
eleitoral, manifestou apoio à
candidatura de Bolsonaro à
Presidência.
No Mato Grosso do Sul,
ocupou o cargo de gerenteexecutiva em quatro secretarias: Planejamento, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo.
Também exerceu os cargos de diretora-presidente da
Agência Estadual de Defesa
Sanitária Animal e diretorapresidente da Empresa de
Gestão de Recursos Minerais.

Ministeriáveis

O presidente eleito Jair
Bolsonaro anunciou no dia 7
último a deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS)
como ministra da Agricultura.
Ela será a segunda mulher a
comandar a pasta.
Atual presidente da Frente
Parlamentar Agropecuária do
Congresso Nacional, conhecida como a bancada ruralista,
Tereza Cristina foi indicada
pela FPA para o cargo. Ela é
engenheira agrônoma e empresária.
O anúncio foi feito após
Bolsonaro e o futuro ministro
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), se reunirem
em Brasília com parlamentares da FPA. O encontro aconteceu no Centro Cultural
Banco do Brasil (CCBB),
onde funciona o gabinete de
transição.

A deputada Tereza Cristina, futura Ministra da Agricultura
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Etapa Mineira de Mountain Bike
foi realizada em Vespasiano

Atletas de diversas cidades mineiras participaram do evento que reuniu as famílias
para um domingo de muito esporte e lazer. A Etapa Mineira de Mountain Bike
Vespasiano teve a supervisão da Federação Mineira de Ciclismo

Nesse domingo, 11 de
novembro, aconteceu a etapa
mineira do Mountain Bike
Vespasiano, na Praça de Esportes Crispim Jacques Bias
Fortes, sendo esse mais um
evento em comemoração aos
70 Anos de emancipação po-

lítico-administrativa da cidade.
Cerca de 150 ciclistas
previamente inscritos, participaram da competição que
teve dois percursos: o reduzido de 28 km e o completo
de 38 km. Para a criançada,

Momento da largada

de 6 a 12 anos, foi organizada
a Copa Kids, que consistiu
em uma mini trilha para os
pequenos se aventurarem. A
garotada, cerca de 30 mini
atletas, saiu acompanhando
os atletas sobre duas rodas.
Os participantes também

doaram um quilo de alimento
não perecível que foi entregue ao Lar dos Idosos Nossa
Senhora Auxiliadora. Mais
de 100 quilos de alimentos
vão ajudar a servir refeições
ainda mais saborosas para os
idosos.

Campeões do ciclismo

Bairro Célvia ganha biblioteca comunitária

Graças ao espírito comunitário de
seus moradores, o bairro Célvia (região
da Comunidade do Bodé), acaba de receber uma biblioteca comunitária. São
centenas de livros doados pelos moradores da região e de outros bairros da
cidade de Vespasiano.
Para Dinei, organizador da biblioteca, “esta iniciativa vai atender aos anseios principalmente das crianças e
jovens da região que muitas vezes desejam ler um livro e não dispõem de recursos para adquiri-los. Agora eles têm
como buscar nos livros os ensinamentos dos quais muitos necessitam”.
A biblioteca (fotos) está aberta para
receber novas doações que, certamente,
vão beneficiar inúmeros jovens e crianças da região.
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O livro de cabeceira
de Sérgio Moro

*Vanessa Arruda

Novas Medidas Contra a Corrupção é o título do livro que estava
nas mãos do futuro Ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando de volta para
casa, num voo doméstico, foi fotografado relendo o conteúdo que faz parte
de sua plataforma de Ministro. Ou seja, combater a corrupção e o crime
organizado.
A obra foi criada a partir da “preocupação com os níveis de corrupção no país e com seus efeitos sobre a sociedade brasileira, através de um
grupo de especialistas comprometido em contribuir com a agenda anticorrupção, retomada da reflexão sobre reformas sistêmicas. As propostas
que assim nasceram buscaram revisar alguns pontos já discutidos, assim
como agregar novas perspectivas e conteúdo para uma agenda renovada
de reformas anticorrupção.”
Na visão de seus autores “a corrupção é um problema sistêmico.
Local, nacional e global. Atinge o público e o privado. Ofende a ética, o
direito, a economia e a política. Não é problema só do Judiciário, Ministério Público ou Legislativo. É vírus que se prolifera no comportamento
de quase todos. Enfrentá-la exige abordagem que fortaleça instituições,
aprimore os mecanismos de prevenção, como a transparência e o controle
social, e ofereça os instrumentos necessários à responsabilização de corruptos e corruptores”.
Além do mais, este enfrentamento vem ao encontro dos anseios do
povo brasileiro já cansado da impunidade que favorece a proliferação do
vírus corrupção. Proliferação esta que se tornou uma pandemia dificultando
e emperrando o crescimento econômico do País, provocando o caos social.
Um livro de 160 páginas é “produto de amplo processo do qual participaram mais de 200 organizações eindivíduos pareceristas com larga experiência em áreas diversas. Coordenado pelaTransparência Internacional
Brasil e pelas Escolas de Direito Rio e São Paulo daFundação Getulio Vargas, é fruto de ação colaborativa, que exercita um novo modode fazer leis e
de mobilizar a sociedade. Propostas de leis que não saem somente degabinetes fechados ou de lobbies corporativos. É o uso da transparência indo
além dodesafio de implementar leis, mas o de fazê-las também.
Inicialmente desencadeado pelo Centro de Justiça e Sociedade, da
FGV Direito Rio, eda Transparência Internacional, esse processo produziu 70 sugestões, materializadas em 379 projetos de lei, propostas de
emenda à Constituição e resoluções que tratam de temasdiversos como
eleições, persecução criminal, transparência e integridade no setor privado”. Foram consultadas 373 instituições e 912 participantes cadastrados
na Plataforma de Consulta Pública. Participação ampla e democrática da
sociedade brasileira incluindo a “sociedade civil organizada, a academia,
advogados, professores, juízes, promotores de justiça e membros de outros
órgãos públicos, como CGU, TCU e AGU. Os resultados dessa participação ampla e democrática são evidentes.
As Novas Medidas contra a corrupção seguem uma linha clara e tem
no equilíbrio a sua principal virtude. Aprimoram o sistema de persecução
criminal sem pender para o punitivismo. Preveem regras de responsabilização para agentes públicos, incluindo promotores e juízes, sem avançar
sobre as liberdades necessárias para o exercício de sua função. Fortalecem as instâncias de controle sem criminalizar as atividades políticas.”
Enfim, fica a sugestão da leitura do livro que vem se tornando uma
referência de novas condutas e de esperança para o pobre e descrente povo
brasileiro com a classe política.
Vida longa ao Ministro!
* Mestra em Administração, Pós Graduada em Marketing Político,
Graduada em Jornalismo, Professora Universitária, Poeta e Escritora

Paulo Diniz em Sociedade
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Ana Clara Mel recebe prêmio em São Paulo

Na noite do dia 26 de outubro
aconteceu, em clima de muita
festa, a entrega do “Prêmio Comunicação e Destaque Nacional2018”, realizada no Auditório
Franco Montoro, da Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo.
No evento entre os laureados
estava Ana Clara Mel, 14 anos,
Miss Teen Internacionalda cidade
de Vespasiano/MG –vencedora do
concurso - InternationalTalentContest Fashion Music 2017
–concurso muito disputado realizado na Itália.
Ana Clara Mel, contou com a
assessoria da produtora Alessandra
Santos que também foi premiada
na categoria Produtora de Eventos

Internacionais e com o patrocínio
do atelier Flávia Murta que a vestiu
com um lindo look de gala.
A premiação que existe há 4
anos, organizada por Viviane Alves
e Billy Jackson, é concebida em
caráter sócio cultural, tendo como
objetivo único, e premissa, a honra
e a nobre oportunidade de homenagear e laurear com seleta distinção Homens e Mulheres que
tenham essencialmente contribuídopara o crescimento cultural e
sócio econômico do nosso paíse
que estejam em posição de magnitude e destaque.
O evento reuniu profissionais
relacionados das áreas empresarial,
artística, jornalística, jurídica, literária, médica, esportiva, educacio-

nal, benemérita e social, os quais
foram recepcionados com muito
requinte com direito a tapete vermelho, música ao vivo e um saboroso coquetel.
Entre os honrados premiados,
estavam Jorge Lordello, que é
Doutor Segurança e apresentador
do programa Operação de Risco
exibido na RedeTv, a empresária
Sirleide de Oliveira Cordeiro, da
Le Papier Convites, o humorista
Iran Thieme que interpreta o personagem Santos no Programa do
Ratinho no SBT, o jornalista e repórter Hebert de Souza, que se
consagrou na televisão à frente de
várias matérias no extinto programa jornalístico ‘Aqui e Agora’
do SBT, além da atriz Maria Me-

A N I V E R S A R I A N T E S DE N O V E M B R O

lilo, que foi a grande vencedora do
reality “Big Brother Brasil 11”.
Quem também esteve na premiação foi a advogada Vilma Gil
Gomes, filha do saudoso jornalista
Gil Gomes, falecido no dia 16 de
outubro, onde foi receber a homenagem em nome de pai.
Para Ana Clara Mel, nada
disso seria possível sem o apoio especial da Prefeitura de Vespasiano,
Escola de Artes Capitão Carambola, AchieveLanguages Vespasiano, Academia Alsa Fitness,
Equilíbrio Espaço Fitness e Moda
Praia e a Kidse Teens Fashionistas
BH (KTF-BH). Conheça um
pouco mais a história, pelas redes
sociais instagram @anaclara.mel e
Facebook Ana Clara Mel.

Dia 02 – Edmar Aguiar Dornas; Dia 03 – Deli Soares Fonseca, Carla Marani, Carlos Roberto Satiro, Daniela MayumiKamei Aarão, Marcelo Diniz da Silva; Dia
04 – Kênia Gomes Aires, Andréa Salomão; Dia 06 – Wagner Antônio da Cunha, Bruna Paula Castilho Reis; Dia 07 – Augusta Arede Duarte, Flávio Henrique Vieira,
Maria Helena Fischer de Oliveira, Maurício Morais Teixeira, Alessandro Martins dos Santos, Rafael Moreira da Costa; Dia 08 – Alicina Faria de Carvalho, Abel Antônio da Silva, Guaraciaba Nogueira Beghini; Dia 09 – Maria Cristina Silva Viana, Edwiges Angélica Viana, Wellington de Souza; Dia 10 – José Carlos Miranda Urbano, Irene Luciana Ferreira, Elizabete Conceição Cruz, José Silva Júnior, Luciana Pereira Santos, Anderson Geraldo da Silva; Dia 11 – Virgínia Lúcia Araújo, Dilma
Ferreira Vieira, Rangel Faria Batista; Dia 12 – José Carlos de Aguiar Malta, Dulce Anete Albano, Saulo Fonseca Araújo; Dia 13 – Maria da Conceição Andrade; Dia
14 – Diocele Albano Viana, Fabíola Salomão, Elaine Víctor de Morais, Simone Duarte de Assis, Breno Maximiano dos Santos, Sarah Martins de Oliveira, Giovani Vercesi Barros dos Santos, Breno M. Gelmini Santos; Dia 15 – Vilmar Freire da Silva, Denize Ávila Silva, Dia 16 – Flávio Túlio Costa Fonseca, Beatriz Fátima Ogando,
Selma Maria Mansur, Sheila Batista de Jesus, Jesus Amir Freire da Silva, Henrique Marconi F. Viana; Dia 17 – Rodrigo Mansur Drumond, Hugo Leonardo Gelmini
Machado, Saulo Vercesi Santos, Camila Fonseca Araújo; Dia 18 – Sônia Maria Cerqueira Costa, Deise Meire da Silva Lima, Alexandre Resende Bicalho, Marina Reis
Cassimiro, Vera Maria Bessa; Dia 19 – Marcos Vinícius Cerqueira, Raquel Fernanda Drumond, Izabela Brito Silva, Wanda Lúcia Soares, Fabiano de Assis B. Alves,
Cleide Matos N. Silva, José Roque Batista, FulvioGelmini; Dia 20 – Elza Martins Aguiar, Vânia Terezinha Cunha, Rodolfo Fischer M. de Oliveira, Rafael F. Viana,
Gabriela Viana Machado; Dia 21 – Jandira Lopes Ferreira, Maria de Lourdes A. Reis; Dia 22 – Thiago dos Santos Araújo Costa, Carlos José de Matos, Flávia Calábria Silva, Alexandre Albano Duarte, Luiz Cláudio Gonçalves de Souza; Dia 23 – Silene Gelmini Araújo; Dia 24 – Hérica Soraya Albano Texeira; Dia 25 – Leonardo
Valle Fernandes, Perpétua das Graças de Oliveira, Geraldo Sebastião Leles Vieira; Dia 26 – Márcia Imaculada Viana, Renan Fonseca Satiro, Maurílio Leme Santana,
Cristiane Soares Menezes, Tânia Maria Silva; Dia 27 – Syonara Salomão Carvalho, Mauro César Campelo Diniz, Gustavo de Oliveira Bretas, Suelen Mansur Silva,
Vinícius Prudente de Aquino; Dia 28 – André Eustáquio Silva, Ângela Regina do Valle Ferreira, Marta Martins de Aguiar, Gustavo do Valle Fonseca Ferreira; Dia 29
– José Paulo Malaquias, Márcia Carvalho Bretas; Dia 30 – Luciene Loureiro Fonseca, Maria das Graças C. Marani, Zuleide Santana Nunes.
A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!
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Diretório Acadêmico de Direito

Foi com muita alegria e a sensação de missão cumprida que no dia 24
de outubro de 2018 fomos oficialmente empossados como a primeira comissão diretora do Diretório Acadêmico do curso de Direito da FASEH. Nós,
Weslley Alves Machado, eleito Presidente do Diretório Acadêmico, Flávia
Machado, Vice Presidente, as Secretárias Monique Gonçalves Alves, Julia de
Souza Oliveira, suas suplentes Sarah Carolina Rocha Silva Ferreira e Maria
Clara Galego e Paulo Roberto Alves de Almeida, Tesoureiro, firmamos um
grande e valoroso compromisso com os alunos do curso de Direito: representá-los durante essa difícil e gratificante jornada que é a graduação. Foram
muitas horas de reunião, estudo e dedicação para, finalmente, fazer com que
o sonho de termos nosso próprio Diretório Acadêmico fosse, finalmente,
concretizado. Gostaríamos de agradecer à Professora e Coordenadora do
curso de Direito, Patrícia Nunes de Gusmão, por muito nos apoiar, compreender nossos anseios e expectativas e compartilhar da nossa alegria nesse
momento tão importante. Agradecemos também os professores Felipe Galego e Gustavo Matos Figueiroa que nos ajudaram valorosamente na formulação do Estatuto do Diretório e na eleição da nossa chapa, assim como
o aluno Said Presidente da comissão eleitoral e responsável por todo o andamento da eleição, juntamente com a secretária da comissão eleitoral, IzabelyKaroliny de Souza Soares. Agradecemos fortemente a todos os alunos
que votaram e acreditam em nós. Firmamos um compromisso que gerará
grandes conquistas aos acadêmicos de Direito que já estão na instituição e
àqueles que virão no futuro. Saibam que a confiança de cada um de vocês
será retribuída com muito trabalho e dedicação. Juntos somos fortes!

Presidente do Diretório Acadêmico, o primeiro da Direita para
esquerda sentado, em seguida vice, tesoureiro, atrás primeira
secretária, segunda secretária, suplentes das secretárias

Agenda dos happy hours do Dom Otto

A direção do Restaurante Dom Otto já divulgando as
atrações dos happy hours até o final do ano. São ótimos cantores que se apresentam às sextas-feiras a partir das 20
horas. Veja a programação:
Dia 16/11: Maurício Urutau – Pop Rock nacional e
internacional; Dia 23/11: Iggor Nuno – MPB e diversos estilos; Dia 30/11: Welisson Alves – MPB e diversos estilos; Dia
07/12: Carlos Timponi&Deth Viana – diversos estilos – voz e teclado; Dia
14/12:Denilson Viana com o melhor da
MPB e seresta direto de Diamantina; Dia
21/12: Mauricio Urutau – Pop Rock nacional e internacional; Dia 28/12: Felipe
Santos apresentando o melhor do sertanejo; Dia 31/12: Réveillon Dom Otto com
Aline Terra &Betho Gibson.
Para quem gosta de boa música e
descansar da árdua semana, é uma grande
pedida.
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Elzinha Viana

Lombo ao molho de laranja

Ingredientes do lombo:
1 kg de lombo temperado
½ xícara (de chá) de bacon picado
½ xícara (de chá) de ameixa preta picada
Manteiga a gosto
Ameixas pretas e damasco (para decorar)
Ingredientes do molho:
2 colheres (de sopa) de azeite
1 cebola ralada
1 xícara (de chá) de suco de laranja
1 colher (de sopa) de catchup
2 colheres (de sopa) de mel
1 colher (de chá) de sal
1 colher (de sopa) de farinha de trigo
Modo de preparo:
Corte o lombo, formando um bife grande.
À parte, frite o bacon e acrescente as ameixas.
Então, preencha o lombo com o recheio, enrole como
rocambole, amarre com um barbante e besunte margarina por cima.
Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve para assar

em forno preaquecido em temperatura média por cerca
de 1 hora.
Depois, retire o papel e deixe dourar.
Prepare o molho, misturando todos os ingredientes em
uma panela e levando ao fogo, mexendo de vez em
quando até engrossar.
Para finalizar, acomode o enrolado de lombo em um
prato e regue-o com o molho.
Decore com ameixas pretas e damascos.

Modo de preparo:
No liquidificador, bata por 3 minutos o leite condensado com o creme de leite, o suco de maracujá e a gelatina preparada conforme as instruções da
embalagem.
Espalhe 1/3 do creme em um refratário transparente
médio e leve à geladeira por 30 minutos.



Liberação de hormônio: na infância, cerca de 90% do hormônio do crescimento é liberado
durante o sono. Crianças que
dormem mal têm mais chances
de terem problemas no seu desenvolvimento físico.

Imunidade: durante o descanso,
o corpo libera as interleucinas –
substâncias que ajudam o organismo a se defender de invasores, como vírus e bactérias.

em equilíbrio: é durante
o sono que o organismo libera
maior quantidade de leptina, o
hormônio que controla a sensação de saciedade e mantém as

pessoas longe dos eventuais ataques à geladeira durante a madrugada.



Eliminação do estresse: uma
noite bem-dormida evita que o
organismo acumule altos teores
de cortisona. Esse hormônio,
produzido pelas glândulas suprarrenais, é liberado em situações de estresse e contribui para
aquele insuportável mau humor
depois de uma noite em claro.

 Memória: o sono interfere na re-

gulação térmica do cérebro, função essencial para o bom
funcionamento dos mecanismos
de memória e da vida psíquica.

 Apetite



Reposição de hormônio: o hormônio do crescimento continua
sendo liberado mesmo na fase

Dicas úteis para o Lar
Pudins sem erro!

Aprenda todos os segredinhos para preparar esta receita incrível. Acredite, é mais fácil do que você imagina!

Retire e faça uma camada com metade dos biscoitos.
Espalhe mais 1/3 do creme sobre os biscoitos e leve à
geladeira por mais 30 minutos.
Retire, faça mais uma camada de biscoitos, espalhe o
creme restante e leve à geladeira por 1 hora.
Para a cobertura, misture o chocolate derretido com o
creme de leite e espalhe sobre o pavê.
Decore com a polpa de maracujá, raspas de chocolate
e sirva em seguida.

todos os anos apresentamos nosso Festival de Danças oferecendo ao público um espetáculo de alto
nível”.
Os convites antecipados custam R$15,00 e
podem ser adquiridos na Alsa Fitness – Unidade
Piscina, na Rua Elias Issa, nº 60, Centro. Na hora
do evento os convites custam R$20,00. Mais informações pelo tel. 3621-3399.

adulta. Embora em doses menores, isso continua acontecendo
durante o sono. Nos adultos, ele
evita a flacidez muscular e garante vigor físico.





Envelhecimento precoce e tumores: enquanto uma pessoa
dorme, o organismo se livra com
mais facilidade dos radicais livres, moléculas que podem causar o envelhecimento precoce e
até tumores.

Fixação de informações: estudos indicam que a fase do sono
REM é responsável pela fixação
de informações incomuns e estressantes, enquanto o sono não
REM (fases 1 e 4) se encarrega
das informações de conteúdo
emocionalmente neutro.

Depois

Na hora de escolher a fôrma: sempre opte por
fôrmas de alumínio e evite as de silicone decoradas,
que por não serem rígidas, podem quebrar o pudim ao
desenformar.
Mise enplace: quando separar os ingredientes, já
peneire as gemas para retirar a película delas, evitando
assim deixar o doce com gosto de ovos.

Ao desenformar: nunca desenforme o pudim quente para não quebrar.
Depois de assado, deixe esfriar e leve à geladeira por,
no mínimo, 4 horas. Na hora de servir, aqueça levemente o fundo da fôrma na chama do fogão para derreter o caramelo, e passe uma faca nas laterais. Vire
sobre um prato e dê uma leve balançada para o pudim
se soltar.

No preparo da calda: para conseguir o ponto
certo, leve a água e o açúcar ao fogo médio, sem
mexer, e, ao começar a dourar, retire do fogo e mergulhe o fundo da panela dentro de um recipiente com
água fria para interromper o cozimento e não queimar.
Além disso, vale lembrar que é melhor usar o açúcar
cristal, pois ele derrete mais rápido do que o refinado,
fica mais fino e não escurece tanto.
No momento de assar: para ficar perfeito, o
pudim sempre deve ser assado em banho-maria, o que
garante a textura cremosa da sobremesa. Para isso,
encha uma assadeira com 2/3 de água fria. Coloque a
fôrma caramelizada com o pudim dentro da assadeira
com a água e leve ao forno. Se a água secar no meio
do cozimento, complete com água quente.

Para um pudim com furinhos, bata os ingredientes no liquidificador. Se prefere a versão lisinha, misture com uma colher ou batedor de arame, para não
deixar a mistura espumosa de mais.
Quem tem medo de se queimar ao fazer a calda
pode caramelizar a fôrma com glucose de milho, espalhando com uma colher, sem levar ao fogo, antes de
colocar a massa e assar o pudim. Ou, se preferir, apenas regue o pudim com a glucose depois de pronto.
O papel-alumínio que cobre a fôrma garante que
não vá formar uma crosta na base da receita, amargando o doce, além de assar mais rápido.
Um forno nunca é igual ao outro, então o tempo da receita serve apenas como base. Para saber se está pronto, faça
o teste do palito: se sair seco, quer dizer que está cozido.

Antes

Alsa Fitness apresenta Entre Folhas

Pelo 30º ano consecutivo a Academia Alsa Fitness promove o seu Festival de Danças. Este ano o
evento acontece nos dias 23, 24 e 25 de novembro,
a partir das 20h30, no Cine Teatro Capucho.
A apresentação conta com a participação de
cerca de 120 integrantes além de participações especiais de renomados bailarinos.
Para Katya Salomão, “é com satisfação que

O que é e para que serve o sono

Acompanhe o que o organismo está fazendo enquanto você
dorme.



Pavê de maracujá com chocolate

Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite (300g)
1 lata de suco de maracujá concentrado (use a lata de
creme de leite vazia para medir)
1 pacote de gelatina em pó sem sabor
1 pacote de biscoito maisena de chocolate (200g)
Cobertura:
250g de chocolate meio amargo derretido
1 caixa de creme de leite (200g)
2 colheres (sopa) de polpa de maracujá
Raspas de chocolate meio amargo para decorar

Saúde -

Durante

Truques do chef

Governador do Distrito LC4 de
Lions Clube visita Vespasiano
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Visita a Prefeitura

Representantes dos Distrito
LC4 nas pessoas do Governador
Leandro Raphael Alves do Nascimento, PCC. Dilma Raid Fernandes e a primeira Vice Governadora
Edite Buéri Nassif durante a visita
do dia 05 de novembro de 2018 ao
Gabinete da Prefeita Ilce Rocha
Perdigão apresentaram os projetos
de Lions Internacional que poderão ser desenvolvidos no Munícipio de Vespasiano sendo eles na
área da saúde e na área educacional.A Prefeita recebeu de bom
grado as propostas apresentadas ficando de dar retorno à 1ª Vice Governadora e a diretoria do Clube.

Visita Oficial do
Governador do Distrito LC4

Na sua sede à Rua Renato de
Assis, nº 55, bairro Jardim Itaú, o
Governador e sua Cal. Cristina Nascimento, seu gabinete Companheiros, Companheiras e Domadoras de
vários Lions de Belo Horizonte e re-

gião metropolitana, os Associados
do Lions Clube de Vespasiano, a
Prefeita Ilce Rocha Perdigão, a Secretária de Desenvolvimento Social
Naiara Perdigão e o presidente do
Leo Clube Potência Leonardo.
Foram convidados para tomarem assento à mesa principal,
as autoridades presentes. A presi-

dente Marilza Castro de Paula
Cruz fez a abertura da sessão.
O Cl. Mauro Magno Viana
nomeado para Mestre de Cerimônias. Em seguida convidou o PDG
Jarbas Fernandes Soares para o
seu pronunciamento em nome das
autoridades presentes e o Ca. Carlos Murta para saudar, em nome

Congado no bairro Célvia
foi brilhante

Como acontece todos os anos no mês de outubro, foi realizada no dia 21, a tradicional festa
da Guarda de Moçambique de São Benedito, no
bairro Célvia.
Liderada pelo capitão regente Leonor Damázio dos Santos e com o apoio da Prefeitura
Municipal de Vespasiano e outros colaboradores,
o evento estava lindo.

Estiveram presentes guardas da região de
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte,
além do prestígio das guardas da cidade.
O capitão regente, Leonor Damázio, enfatiza
a importância cultural do evento para a cidade e
agradece a todos que de alguma maneira ajudaram a fazer desta festa um dia esperado por todos.
Parabéns à todos!! Ano que vem tem mais!!

de todos, os Governadores, sua comitiva e demais convidados.

Homenagem à
Companheira Destaque

Cal Marina Marta Viana
Fonseca na semana mundial do
leonismo foi escolhida pelo

Clube pela sua brilhante atuação
desde que foi empossada em
09/12/1989. A Cal. Destaque Cal.
Marina e seu cônjuge CC Nelson
Inácio Rodrigues foram convidados para se postarem de pé ao
lado da mesa principal.
A presidente Cal. Marilza
Castro de Paula Cruz foi convi-
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dada para entregar a placa à Cal
Marina em comemoração ao título de Companheira Destaque e
o Cl. Sebastião Rodrigues a presenteou com flores.
A Cal. Marilza entregou uma
lembrança a Cal. Maria Cristina e
o Cl. Mauro entregou um presente a Cl. Governador. Em seguida a Presidente Marilza fez
um breve pronunciamento exaltando o seu orgulho de pertencer
a esta Associação. Agradeceu a
presença de todos CLS, CALS,
DM, Léos e visitantes.
O Governador Cl. Leandro
fez um brilhante pronunciamento
destacando seu slogan “Servindo
com orgulho e simplicidade”.
Após reverenciarem o Pavilhão Nacional e saudarem os presentes nesta reunião com salva de
palmas foi encerrada a solenidade
quando a presidente Marilza convidoua todos para uma confraternização.
Veja abaixo algumas fotos
do acontecimento:
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Achieve promove
Festa a Fantasia

novembro - 2018

A Achieve Languages comemorou no último
31 de outubro a tradicional Festa a Fantasia. O
evento foi realizado com um delicioso rodízio de
pizzas no Restaurante Taberna. As crianças se ca-

racterizaram com fantasias de princesas, super heróis e bruxinhas. Tivemos concurso de fantasias,
brinquedos infláveis e muita diversão.
Veja algumas fotos do evento:

UAITEC Lab e Cimentos Liz:
Uma parceria de sucesso
E M N OTÍ C I AS

Em outubro de 2018, a
UAITEC Lab Vespasiano e a
Empresa de Cimentos Liz reafirmaram uma parceria que deu
certo. A Empresa de Cimentos
Liz atua nesta parceria doando à
UAITEC Lab Vespasiano o lixo
eletrônico que seria descartado
ou em desuso e os alunos dos
cursos de Manutenção de Micro
Computadores e Notebooks, Segurança Digital e Redes e Lógica e Programação recuperam as
máquinas e peças e as utilizam
nas aulas práticas dos cursos,
exercitando
o
conteúdo

adquirido. A UAITEC Lab Vespasiano se responsabiliza pelo
descarte sustentável do lixo

 LAGOA

eletrônico que não tiver
condições de ser utilizado nas
aulas práticas. Em outubro a
UAITEC Lab Vespasiano recebeu Micro computadores, peças
e celulares em desuso. Os alunos
já atuaram na recuperação de algumas peças, praticando a teoria
dos cursos de Tecnologia da Informação e enriquecendo o laboratório de informática com as
máquinas e peças recuperadas.
Essa parceria contribui para o
sucesso dos nossos alunos, bem
como para prepará-los para
atuar no mercado de trabalho.

SANTA
21ª Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica (OBA)

Mais uma vez a Escola Municipal Professora Mércia Margarida Lacerda Machado foi
destaque na 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) com sete
medalhas de ouro, uma de prata
e duas de bronze.
Durante dois meses, todos
alunos do 5º ano participam de
uma série de atividades relacionadas às áreas de ciência e geografia com foco especial para a
astronomia, astrofísica e astronáutica. Tudo para estimular o
interesse dos jovens por esse
tipo de conhecimento e preparálos para o teste.
A prova da OBA é realizada, anualmente, em todos as
instituições que se cadastraram.
Em Lagoa Santa duas escolas,
uma pública e outra particular,
participaram deste desafio. A
prova é composta por dez perguntas, sendo sete de astronomia
e três de astronáutica. A maioria
das questões é de raciocínio ló-

gico e as medalhas são distribuídas conforme a pontuação obtida por cada nível.

Parabéns aos nossos
medalhistas:

Ouro: ReylaNicoly de
Aguiar Almeida, Júlia Maria
Ferreira e Silva, Mathias Gon-

çalves da Silva, Ana Luiza da
Silva Nascimento, Sofia Raia
Eliazar Cambraia, Davi Martins
Valadão e Gabriel Ferreira
Lima.
Prata: Arthur das Neves Policarpo
Bronze: Daiane Aparecida
Fernandes de Souza e Juan
Lucas da Silva Oliveira

IX Conferência da Criança
e do Adolescente 2018

Aconteceu dia 25 de outubro, a IX Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente com o tema: Proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências.
O encontro foi realizado no Auditório José Marcos
Sobrinho, na Escola Municipal Dr. Lund.
Além da palestra magna, a Conferência contou

com roda de perguntas, apresentações culturais, divisão de grupos para elaboração de propostas e eleição dos delegados para a Conferência Estadual.
Momentos como este são espaços amplos e democráticos de discussão e articulação coletivas em
torno de propostas e estratégias de organização da
política pública para nossas crianças e jovens.
Confira acima, alguns momentos:

E M N OT Í CI A S

novembro - 2018

São José é o campeão amador de 2018

No domingo, 04 de novembro, aconteceu no Campo do
Garboso uma final eletrizante
entre as equipes Garboso x São
José, com um ótimo público e
um ambiente super agradável,
sagrando-se campeã a equipe
da A.E. São José, com dois gols
do artilheiro Renan Heider.
O campeonato, muito bem
organizado pela Liga de Desportos de São José da Lapa
sob a presidência de Mazinho,
teve início em 19 de agosto
com a participação de seis
equipes: Garboso, Sol Nascente, Ipê, São José, Dom Pedrense e Grêmio.
Prosseguiram no campeonato disputando as semifi-

 SÃO JOSÉ DA LAPA

São José – a equipe campeã

nais: Dom Pedrense, Garboso, Ipê e São José. Daí se
classificaram para as finais o
Garboso e a A.A. São José
que disputaram o título em

partidas de ida e volta.
No dia 21/10 jogaram São
José 0 x Garboso 0 no campo
do São José; no dia 04/11 jogaram Garboso x São José no

Douglas, melhor treinador

campo do Garboso quando o
São José conquistou o título de
campeão amador de 2018 vencendo o seu rival pelo placar de
2 x 0.

Jan Lucca, melhor jogador

O São José é o penta campeão da cidade tendo conquistado os títulos de 1999, 2001,
2009, 2010 e 2018.
O campeonato contou com
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Renan Heider, artilheiro

o apoio da Prefeitura de São
José da Lapa e da Federação
Mineira de Futebol.
Veja acima os destaques
do campeonato:

 INSTITUTO MÁRIO PENNA

Prevenção ao câncer de mama é
destaque de desfile de moda no Mineirão
O lançamento da coleção da grife mineira Skazi no maior estádio de
Minas Gerais terá ações em prol da luta contra o câncer

No mês referência da conscientização e prevenção do câncer de mama, parceiros do
Instituto Mário Penna na prevenção ao câncer, a grife Skazi e o
Mineirão, se juntaram em uma
campanha para arrecadar fundos
para o Instituto. A marca lançou
sua coleção Inverno 2019 no dia
29 de outubro, em uma passarela
de 60 metros instalada nas dependências do Mineirão.
Desenhada pelo estilista
Eduardo Amarante, a coleção foi
inspirada na jogadora de futebol
inglesa LilyParr, ícone do futebol feminino do início século
passado e artilheira com mais de
900 gols na carreira. Parr faleceu
na década de 1970 em decorrência de um câncer de mama. O
desfile teve a participação especial de mulheres que já tiveram
ou fazem tratamento contra a
doença: duas delas são pacientes
da Instituição e a terceira é uma
funcionária do Mineirão que superou a doença.
Como parte da parceria, a
Skazi criou dois modelos de camisa (branco e preto), que utilizam a figura da leoa, simbolizando a força e a coragem
das mulheres. Toda a renda da
comercialização das peças será
revertida para o Instituto Mário
Penna.

As modelos do
Instituto Mário Penna

Longe da idade de maior
risco de incidência do câncer de
mama, a consultora de beleza
Daiane Rodrigues descobriu um
nódulo nos seios aos 28 anos.
Logo a jovem procurou saber do
que se tratava. “Quando descobri
que era um câncer, eu tive duas
alternativas: ficar triste ou confiar em Deus e vencer”, relembrou. A jovem escolheu enfrentar
a adversidade e, segundo ela, não
esmorecer. A motivação foi tanta

que Daiane utilizava seus conhecimentos estéticos para melhorar
a autoestima de outras pacientes
com câncer, maquiando-as.
A última sessão quimioterápica de Daiane foi festejada com
uma comemoração no hospital,
já que era o dia do seu aniversário. Livre da doença, a jovem
quer utilizar seu exemplo e a
oportunidade de desfilar como
estímulo à outras pessoas que
sofrem da doença. “Hoje, depois
de tudo, vi que vale a pena inspirar outras mulheres, mesmo
que o desafio seja doloroso”,
afirmou.
Diferente de Daiane, a aposentada Maria Regina de Oliveira demorou a buscar
atendimento médico. Apesar de
ter trabalhado por 30 anos na
área da saúde, a paciente tinha
medo de procurar o exame e ser
diagnosticada com câncer. Por
mais de um ano, ela tentou esconder um carocinho que tinha
na mama.
Com o passar do tempo, o
carocinho se transformou em
uma ferida. A família logo se
mobilizou para que a matriarca
procurasse ajuda médica. Em
maio desse ano, Maria Regina
foi diagnosticada com um câncer
de mama. Às vésperas do desfile,
a aposentada estava apreensiva
para
pisar
na
passarela. Entretanto, esse não é o

mesmo sentimento quando se refere à doença. “Estou em fase de
quimioterapia e muito confiante
com o meu tratamento. O médico
até me disse que o tumor já regrediu”, declarou.

O Instituto em
números

O Instituto Mário Penna é
uma das principais instituições
filantrópicas de saúde de Minas
Gerais e é composto pelos Hospitais Mário Penna e Luxemburgo, a Casa de Apoio Beatriz
Ferraz e o Núcleo de Ensino e
Pesquisa. O Instituto tem mais de
60% dos seus pacientes provenientes do SUS e responde por
cerca de 70% dos atendimentos
dos novos casos de câncer da Região Metropolitana de Belo Horizonte e mais de 20% do total de
atendimentos de novos casos de
câncer em todo o estado de
Minas Gerais.
A instituição atende pacientes provenientes de cerca de 760
municípios mineiros. Em 2017,
realizou 240 mil sessões de radioterapia, 33 mil de quimioterapia, 100 mil consultas, 1,2
milhões de procedimentos e 60
transplantes de medula óssea.
Atualmente, empresas, instituições e cerca de 200 mil doadores
ajudam o Instituto Mário Penna.
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Imperial conquista o título
de campeão de 2018

Durante uma grande partida
disputada entre o Imperial de Cipriano e o Vila Nova do Morro
Alto, o primeiro sagrou-se campeão da temporada de 2018. A
partida foi disputada no campo
do Imperial com a presença de
um público nunca visto.
O Imperial ganhou a primeira partida das finais vencendo
o Vila Nova por 2 x 0 no Estádio
do Vila Nova no Morro Alto.
Nesta segunda partida poderia
perder pelo mesmo placar que
seria o campeão tendo em vista
ter feito melhor campanha no
campeonato. Mas não. O Imperial foi pra cima do Vila Nova e
já no primeiro tempo vencia por
2 x 0 com gols de Odair aos 14
minutos e de Washington aos 44
minutos.No primeiro tempo a
equipe do Imperial foi superior
tocando a bola no meio de campo
e partindo para os contra-ataques.
No segundo tempo o Vila
Nova voltou com mais garra e,
aos 11 minutos Raphael fez Imperial 2 x Vila Nova 1. Aos 13
minutos Luiz fez o segundo gol
do Vila Nova empatando a partida: 2 a 2.
Mas o Imperial reagiu e aos
24 minutos Felipe desempatou a
partida fazendo Imperial 3 x

 ESPORTES

Vila Nova 2. Aos 48 minutos do
segundo tempo Negueba ampliou o marcador para o Imperial fazendo 4 a 2.
O Imperial sagrou-se campeão iniciando a partida com: Jonathan, Té, Ramos, Pitty e Wesley;
Calango, Marabá e Washington;
Deividson, Negueba e Odair.
O Vila Nova ficou com o título de vice-campeão formando
com Deividson, Euclésio, Edinho,
Djean e Thales; Jean, Tião e Santa
Cruz; Diego, Alex e Raphael.

Os melhores de 2018

A Liga Municipal de Desportos, sob o comando de Daniel

Imperial campeão de futebol de 2018

Vila Nova ficou com o vice campeonato

Afonso, premiou os destaques do
campeonato de 2018. São eles:
goleiro – Jonathan do Imperial;
artilheiro – Felipe do Imperial;
melhor jogador do campeonato –

Dudú do Imperial; atleta revelação – Tico-tico do Juventude
Caieiras; treinador – Leandro do
Imperial; e técnico revelação –
Mairon do Vila Nova.

E M N OTÍ C I AS

Coluna do Pescador Paulo Diniz

Nilão: saudades!!!

Colaborou o sr. Mituo Ishihara da Loja O Pescador, de Lagoa Santa
Com
muito
pesar
registramos o falecimento de
nosso amigo, grande pescador, o senhor Nilo Xavier.
Nilão, como era conhecido,
nos deixou no último dia 08
de novembro; tão querido
entre os companheiros, emprestou o seu nome para o
Clube de Pesca do Nilão, lá
no Rio Paracatú.
As mensagens via whatsapp foram várias, senão
vejamos:
- Luiz Otávio: Foi um
grande homem
- Glaysson Moraes:
Que deus o tenha!!Meus sentimentos a família!!!
- Cristiano Ferreira de
Moraes: Puxa vida! Que
pena! Fico consternado! Pessoa ímpar. Que Deus o tenha
e conforte a família e amigos.
- Veloso: Pena! Um ser
humano especial, me ganhou
com seu jeito simples de ver
a vida e de viver. Uma pessoa
que dá gosto estar perto. Não
sabia que eu sentiria tanto a
perda de alguém que não é
parente. Só DEUS!!!
- Celso Antônio: Ele
dizia que eu era o seu irmão
mais novo. Esse era o tratamento dele comigo. Meu
grande amigo vai deixar boas
lembranças.Com seu jeito
simples contava casos como
ninguém. Eternas saudades
meu amigo.
- Joel Datena: Ele me
batizou como Joel Datena.
Eternas saudades para sem-

pre. Datena batizado pelo senhor
Nilão. Meu grande pai, irmão,
amigo. Que Deus o tenha e que
dêo conforto a seus familiares.
- Juliano Marani: Vi
agora, não acredito ele era muito
especial. Meus sentimentos a
toda a família!
- Ediney: Que Deus conforte a todos familiares e amigos!
- Marcinho do Kit: Que
perda grande. Meus sentimentos
a toda família.
- Rogério Satiro: Vai nos
fazer muita falta. O sentimento é
muito grande pra turma que todo
sábado e domingo está junto no
trucão. Estará sempre presente.
Que Deus ilumine toda família.
- Neuler Fraga: Pessoa
simplesmente fantástica; que
Deus o tenhaem um bom lugar.
Meus sentimentos a todos da família.
- Vicente Eduardo da
Silva: Meus sentimentos a toda
família.
- Rudiney: Que Deus dê
forças à família neste triste momento.

O Kioshi da loja “O
Pescador de Lagoa Santa” e
o Dr. Natanael, Perito do
INSS, foram pescar na região
de Manaus. Fisgaram belos
exemplares de tucunares.

Ficaram hospedados na Pousada
Murirú, distante de Manaus
aproximadamente 4 horas por
estrada e rio.Já temos consultas
de diversos interessados em
irem lá.

Pesca no Amazonas

Dudú – melhor jogador do campeonato

Felipe – o artilheiro do campeonato com 7 gols

Jonathan – goleiro menos vazado

Jogadores do Imperial exibem os troféus de campeão de 2018 e o troféu itinerante

Edital de Convocação

Nos termos do art. 26 do Estatuto Social da Associação Atlética Alface, fica Vossa Senhoria CONVOCADO para à Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia
17de novembro de 2018, sábado, de 10 às 13 horas,à Rua Bárbara Emiliana Ribeiro, nº
108, bairro Santo Antônio, (Estádio da A. A. Alface), em Vespasiano/MG às:
10 horas – em 1ª Convocação quando a Assembleia Geral poderá funcionar e deliberar
com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos sócios quites com o Clube;
11 horas–em 2ª Convocação quando a Assembleia Geral poderá funcionar e deliberar
com qualquer número de sócios quites presentes.
ORDEM DO DIA
1°) Relatório de Atividades da Diretoria.
2°) Discussão e votação do novo Estatuto da Associação.

Vespasiano/MG, 08 de novembro de 2018.
Associação Atlética Alface
Carlos Augusto Rocha Ferreira - Presidente

Leandro – melhor treinador

Dr. Natanael exibe um belo tucunaré
fisgado no Rio Amazonas

