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Município melhora resultados da educação e ultrapassa meta estipulada pelo MEC. Cimentos Liz presente

Com o objetivo de ampliar a
qualidade dos resultados na gestão das escolas, a Prefeitura de
Vespasiano, por meio daSecretaria de Educação,implantou na rede
municipal de ensino a Gestão Integrada da Educação – GIDE
Avançada, que tem como meta desenvolver uma estrutura integrada
para as áreas pedagógica, acadêmica, administrativa e financeira.
O sistema de gestão da Fundação
de Desenvolvimento Social chegou à Vespasiano com o patrocínio da Cimentos Liz, apoiadora do
programa.

Secretária de Educação, Laís
Brant: Vespasiano alcançou
a pontuação 6 – muito boa

No dia 23 de novembro
aconteceu, no Palácio das Artes
Nair Fonseca Lisboa, a apresentação dos resultados do GIDE
Avançada. Asecretária municipal
de educação, Laís de Castro
Brant, diretores, professores e representantes das 25 escolas municipais expuseram as melhorias
conquistadas através da metodologia aplicada, como evolução
dos alunos no aprendizado, mais
recursos didáticos para os professores nas salas de aula e relatórios
práticos para acompanhamentos
administrativos.
Segundo a secretária de educação, em 2016 Vespasiano estava com o IDEB -Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básicaavaliado em 5,6 pontos
(pontuação Fraca). “O Município estava no penúltimo lugar
entre as cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Com a nova administração, Vespasiano alcançou a pontuação 6,
considerada Muito Boa. O ensino
municipal conseguiu ultrapassar
a meta estabelecida pelo MEC
que era de 5,9 pontos”, disse ela.
A secretária municipal de
educação Laís Brant enfatizou
ainda que a GIDE é fundamental
para elevar o IDEB: “estamos
analisando e discutindo resultados nas escolas como nunca fi-

O projeto GIDE Avançada
na Secretaria de
Educação de Vespasiano

Dr. Orlando Euler – membro do conselho da FDG; Renata Oliveira – Cimentos Liz; professora
Maria Helena, coordenadora técnica dos projetos educacionais da FDG; Ilce Rocha, prefeita;
Laís Brant, secretária municipal de educação

zemos antes. As escolas trabalham com direcionamento e
estão se transformando”, exclama. Disse ainda que a parceria de empresas locais é
importante para o desenvolvimento de Vespasiano e que a Cimentos Liz foi assertiva na
escolha deste projeto.
A prof.ª Maria Helena
Godoy, diretora técnica dos projetos da FDG e idealizadora da
GIDE Avançada, em sua palestra
sobre Liderança parabenizou Vespasiano: “os diretores são grandes
líderes e estão com o foco no resultado. A secretária Laís está mo-

bilizando as escolas para que
todas acertem o mesmo alvo: o
IDEB”.
A prefeita Ilce Rocha reconheceu o ótimo desempenho dos
profissionais da educação municipal e agradeceu a compreensão
de todos que têm contribuído e
fazendo o melhor para os alunos,
mesmo diante das dificuldades
financeiras que a Prefeitura tem
passado, devido à falta de repasses de verbas por parte do Governo Estadual. “Estamos nos
esforçando muito, fazendo remanejamento de despesas para man-

termosuma merenda de qualidade, o transporte escolar e o pagamento
dos
servidores
municipais em dia. A dívida do
Estado com Vespasiano já passa
dos 38 milhões de reais, sendo
R$ 18.569.729,60somente referente aoFundeb, destinados à
área de educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação Básica. Estamos buscando a solução para o repasses
devidos, mas até agora não
houve resposta do Governador
Fernando Pimentel”, declarou a
prefeita.

Em 2018, a metodologia deu
início dentro das 25 escolas municipais que atuam com o ensino
fundamental I e II. Na secretaria
de educação tem a Equipe GIDE,
composta pela coordenadora Ana
Rita Viana, as assessoras de gestão Lorena Santos, Raquel Costa,
Winnie Xavier e Camila Costa,
sob a orientação das consultoras
da FDG, Rosângela Torres e Pollyanna de Paulo, que acompanham
sistematicamente
os
processos das escolas, auxiliando
as equipes in loco, garantindo que
cada uma realize o trabalho de
forma eficaz.
A professora Maria Helena
Godoy, diretora técnica de projetos educacionais e idealizadora
do GIDE Avançada, Dr. Orlando
Euler de Castro, conselheiro de
administração superior da Fundação de Desenvolvimento Social e Renata Cunha de
Oliveira,diretora de comunicação da Empresa Cimentos Liz,
estiveram presentes para a apresentação de resultados e participaram também da entrega dos
certificados para os representantes das 25 escolas.

Prefeitura lança Selo Comemorativo dos 70 anos de Vespasiano
Em 1948, Vespasiano deixou de ser distrito de Santa Luzia e passou a ser Município e no próximo
dia 27 de dezembro irá comemorar 70 anos de emancipação político-administrativa

O Município de Vespasiano vai
completar 70 anos de emancipação
político-administrativa, no dia 27 de
dezembro. Para celebrar esta importante data, a Prefeitura Municipal
promoveu o lançamento oficial,
pelos Correios, do Selo Comemorativo do Aniversário da Cidade, no
dia 29 de novembro no Palácio das

Artes Nair Fonseca Lisboa.
O selo passará a compor o
acervo do Museu Dona Marianna
Joaquina da Costa e servirá como
mais um importante registro na
história de Vespasiano. Durante 30
dias, as cartas postadas nas agências dos Correios da cidade irão
utilizar o carimbo nas postagens e

Prefeita Ilce
Rocha e o sr.
Carlos
Nogueira, dos
Correios

as correspondências oficiais da
prefeitura receberão o selo comemorativo, no mesmo período.
O ato de obliteração do selo foi
conduzido pelo representante dos
Correios, Carlos Nogueira, Gerente
de Região de Vendas dos Correios.
A primeira obliteração foi realizada
pela Prefeita Ilce Rocha, seguida
pela Presidente da Câmara Municipal de Vespasiano, vereadora Marta
Mansur e pela representante da família Assis Duarte, Myriam Duarte
Tavares.

Acervo histórico

A cerimônia também oficializou a doação de documentos e objetos da família Assis Duarte,
construtores e primeiros moradores
do prédio da Casa da Cultura. Myriam Duarte Tavares, herdeira da família, fez a doação ao Município de
uma caneta, usada na celebração do

casamento dos construtores do casarão, e fotografias pertencentes aos
primeiros moradores do prédio.
Estes objetos passarão, a partir de
agora, a também integrar o acervo
do Museu Histórico Dona Marianna
Joaquina da Costa.
A Prefeita Ilce Rocha lamentou a crise financeira, que o estado
vem fazendo os municípios mineiros passarem, e informou que o desejo era realizar uma grande festa
para toda a população comemorar
os 70 anos de Vespasiano. “Mesmo
sem as festas estou feliz em realizar,
com simplicidade e primor, a homenagem por meio do lançamento
do Selo Comemorativo. Sem recursos e com muita criatividade, conseguimos fazer este importante
evento que vai ficar marcado na história do município. Outra ação
muito importante é a publicação de
entrevistas, realizadas com morado-

res de Vespasiano, que contam um
pouco da história viva do município”, enfatizou Ilce Rocha.

Sinhá Moça Chorou

No encerramento do evento,
foi apresentada a leitura dramática
encenada de adaptação da peça
“Sinhá Moça Chorou”, de Ernani

Tornasi, sob direção do professor e
ator Marcelo do Vale e com a participação dos alunos da Escola de
Artes Capitão Carambola, em homenagem à peça original apresentada
em 1946, por artistas da cidade.
“Sinhá Moça Chorou” é um
registro da época dos Farroupilhas,
embalada por uma história de amor.

Prefeita Ilce
Rocha e
Myriam
Tavares,
representante da
família Duarte
Tavares

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

2 - dezembro - 2018

SANTA
Vetor Norte na rota do crescimento
O maior investimento privado dos últimos 20 anos na região

Em reunião realizada no
Centro Administrativo da Prefeitura de Lagoa Santa, o
GRUPO SFA MALLS, capitaneado pelo empresário Estevam Duarte de Assis, anunciou
a construção de um Shopping Center com a presença das
maiores lojas âncoras do país
que ficará localizado no Vetor
Norte da Região Metropolitana
de BH, em Lagoa Santa.
O mega investimento já é
considerado como o maior do
Vetor Norte da RMBH nos últimos 20 anos e está orçado em
mais de 300 milhões de reais. O

Shopping será construído em
um terreno de 200.000 m²,
fruto da parceria com o grupo
Unitas.
As obras iniciam em 2019
conforme explanado pelo
grupo. Já na inauguração da
primeira etapa vai gerar 1500
empregos diretos. Quando concluído e em plena operação, a
previsão é de que o shopping gere mais de 3000 empregos diretos na região.
Segundo Estevam, o empreendimento será um Power
Center que terá em seu núcleo
um shopping e contará com

grandes lojas e mais de duas
mil vagas de estacionamento. O
local também abrigará faculdade, cinema, hotel e o Masterplan do projeto traz a
perspectiva de lojas como
Havan, Riachuelo, Renner,
Petz, Rede, supermercados Epa
Plus e Atacarejo Mineirão,
além de MC DONALDS e
BURGER KING.
O projeto arrojado e inovador do GRUPO SFA MALLS
será referência para Minas Gerais e o maior investimento privado dos últimos 20 anos em
Lagoa Santa e região.

Distrito LC4 do Lions Clube Internacional
participa das comemorações dos 65 anos
de criação do Lions Clube de Portugal

No dia 12 de novembro último, partiu para Lisboa um
grupo de bravos leões pertencentes a diversos clubes de
Lions que são filiados ao Distrito LC4 do Lions Internacional, sediado em Belo Horizonte.
A delegação, composta por
22 membros, foi liderada pelo
atual governador do distrito,
Dr. Leandro Raphael Nascimento e sua Cal. Maria Cristina. A comitiva era composta
por presidentes de Clubes, ex
governadores do Distrito LC4,
presidentes de Divisões e regiões, os vice governadores,
além de outras autoridades leonísticas.
Durante a estadia em Portugal, a comitiva foi brilhantemente
anfitrionada
pelo
governador português Dr. João
Chrisóstomo do Lions Clube da
cidade de Castelo Branco. Durante a estadia em Portugal os
leões brasileiros, participaram
de inúmeras reuniões nas cidades de Castelo Branco e Lisboa. Também visitaram inúmeros locais turísticos de
grande significado não apenas
para os portugueses mas, pela
ligação com nossa história pátria, para todos os brasileiros.
A cidade onde nasceu,
viveu e está enterrado o descobridor Pedro Álvares Cabral,
(Belmonte) representou para a
comitiva um destaque especial.

A visita ao Museu do Descobrimento é uma visita que todo
brasileiro precisaria fazer.
Entra-se em um ambiente assemelhado à embarcação de
Pedro Alvares Cabral; ali, experimenta-se com interatividade, as intempéries, vivenciadas pela tripulação das náus
portuguesas: - turbulências,
raios, trovões, voos rasantes
das gaivotas, barulhos do mar,
enfim, tudo muito próximo do
real. A emoção da tripulação ao
se avistar a terra firme, a troca
dos presentes com os nativos, a
celebração da primeira missa
no Brasil, a carta de Pero Vaz
de Caminha, objetos, adornos,
materiais utilizados pela tripulação para armazenagem dos
alimentos, etc etc. Tudo muito
real.
Outra visita cultural de
muito significado, foi a cidade
de Monsanto; características
culturais bastante diferenciadas;
“Lisboa, velha cidade, com seu
encanto e beleza” realmente,
encantadora a cidade de Lisboa!. Monumentos, construções
de diferentes estilos e séculos,
maravilhas e maravilhas!.
O ponto culminante da viagem, ocorreu no dia 17, por
ocasião da reunião festiva, comemorativa aos 65 anos de
fundação do Lions em Lisboa,
tendo como clube padrinho o
Lions Clube do Rio de Janeiro.
Várias autoridades leonísticas

do Rio de Janeiro, São Paulo e
Minas Gerais; várias homenagens aos brasileiros “padrinhos”, com destaque para o
grande CL. Armando Fajardo.
Na mencionada reunião foi
efetivada a assinatura dos protocolos de Irmanação Interclubes, com destaque para os
clubes de Castelo Branco (Portugal) e do LC4 através do
Lions Clube Nova Lima- Jambreiro (Clube do Governador
Leandro) e do LC BH Ouro representado pela PDG. Maria
Jorge Abrão que lamentavelmente veio a falecer repentinamente, dois dias após a chegada
ao Brasil.
Representando o Lions
Clube de Vespasiano, fez parte
da delegação brasileira, a 1ª
Vice Governadora, CaL. Edite
Buéri Nassif, que vem procurando elevar dignamente o
nome do seu clube e de sua
querida Vespasiano. A ela
todos os companheiros desejam sucesso e que sua trajetória
seja coroada de êxito como governadora distrital (20192020). A mesma está em
período de intenso treinamento, tanto no Brasil quanto
em outros países. A sua posse
como governadora está prevista para o início de julho de
2019, em Milão (Itália)e, para
tal a futura governadora gostaria de levar uma grande delegação de Vespasiano.

Cal. Edite Bueri Nassif – 1ª Vice Governadora, DG Leandro Raphael Nascimento
e sua esposa Maria Cristina Dias Nascimento

Coluna Jurídica

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Direitos dos idosos: Meu
plano de saúde teve aumento
abusivo. O que eu faço?

Conforme dados do IBGE de 2016, o Brasil tem cerca de 39,6 milhões de idosos – pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. De
acordo com o DataFolha, os idosos compõem
o grupo de beneficiários que mais cresce nos
planos de saúde. Já são mais de 6,2 milhões de
idosos, com um aumento de 2,3% em apenas
12 meses. O reajuste dos valores cobrados, no
entanto, nem sempre são compreendidos pelos
usuários, que devem ficar atentos.
Basicamente, as mensalidades do convênio
de saúde podem sofrer 3 tipos de reajustes: o
anual, por sinistralidade (cuja legalidade ainda
é questionável) e por mudança de faixa etária.
Este último caso é previsto pela Lei de Planos
de Saúde (nº 9.656/98). Em seu artigo art. 15,
ela prevê essa possibilidade desde que o contrato preveja as faixas etárias e os percentuais
de reajustes incidentes em cada uma delas.
No entanto, a mesma lei faz também única
ressalva. Esse mesmo reajuste é proibido aos
consumidores com mais de 60 anos, desde
que participantes do plano de saúde há
mais de 10 anos.
Para a terceira idade, tanto o Estatuto do
Idoso e o Procon também procuram limitar
esses reajustes junto à ANS. Assim, a agência
entende que há 3 situações distintas, variáveis
de acordo coma data de contratação do plano.
1 – Para o plano de saúde contratado depois de 1º de janeiro de 2004, o último reajuste
por faixa etária só pode ocorrer até os 59 anos.
O Procon defende que, independentemente da
data de assinatura do contrato, o consumidor
que completou 60 anos ou mais, a partir de janeiro de 2004, não pode ter seu plano de saúde
reajustado por motivo de mudança de faixa
etária.
2 – O plano de saúde contratado entre 2

de janeiro de 1999 e 1º de janeiro de 2004
pode ter no contrato uma previsão de aumento.
Nesse caso deve haver especificação para 7
tipos de faixa etária, sendo a última para 70
anos ou mais. Nesta hipótese, também vale o
que estiver claramente escrito no contrato.
Ainda assim, os maiores de 60 anos não
podem sofrer reajuste se estiverem no mesmo
plano há mais de 10 anos.
3 – A situação é bem diferente para os planos de saúde contratados antes de 2 de janeiro
de 1999. Nesse caso, não vale o que foi determinado pelo Estatuto do Idoso, mas sim o que
estiver escrito no contrato.
Já o Superior Tribunal Federal (STJ), conforme entendimento pacificado na 2ª Seção,
colegiado formado pela 3ª e 4ª Turmas do STJ,
entende que o Estatuto do Idoso tem aplicação
imediata sobre todas as relações jurídicas de
trato sucessivo, ainda que firmadas anteriormente à sua vigência, por se tratar de norma
cogente, ou seja, imperativa e de ordem pública. A uniformização desse entendimento
deu-se no julgamento do REsp 1.280.211, em
abril de 2014, sob a relatoria do ministro
Marco Buzzi. Nele discutiu-se a existência de
abuso de cláusula contratual que reajustava
mensalidade de plano de saúde em razão da
mudança de faixa etária de uma consumidora,
após completar 60 anos. O contrato foi celebrado em 2001, período anterior à vigência do
estatuto.
Na prática isso nem sempre acontece. Por
má-fé de algumas operadoras e falta de informação dos idosos, acabam ocorrendo outras
faixas etárias nos contratos.
É preciso que o idoso fique atento às condições em contrato e exija o cumprimento dos
seus direitos junto à Justiça.

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.
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Os municípios vão parar se o governo estadual não pagar
E M N OT Í CI A S

Prefeita Ilce Rocha reivindica verbas em atraso do Governo Estadual para Vespasiano

O Governo Estadual deve
ao município de Vespasiano o
total de R$ 38.158.895,16, o
valor foi atualizado no último
dia 5 de dezembro pelo portal
da AMM – Associação Mineira
de Municípios. Este montante
é referente aos repasses constitucionais de verbas do Fundeb,
Transporte Escolar, ICMS,
Piso Mineiro de Assistência
Social e Saúde Cosems, que
não são pagos desse fevereiro
de 2017.
Por este motivo, a Prefeita
de Vespasiano, Ilce Rocha,
junto a outros 10 prefeitos do
Vetor Norte da Região Norte
Metropolitana, realizaram, no
dia 27 de novembro último,
uma reunião com o Presidente
da AMM, Julvan Lacerda, na
Prefeitura de Vespasiano.
O grupo discutiu maneiras
de mobilizar e sensibilizar o

Governador do Estado, Fernando Pimentel, para que ele
volte a fazer os repasses para os
municípios. Por causa da dívida
do Estado com os municípios,

que já ultrapassa R$ 10 Bilhões, serviços essenciais, principalmente nas áreas da saúde e
da educação, estão sendo prejudicados. A cada mês a situação

se agrava ainda mais. O s servidores municipais podem, inclusive, ficar sem receber o
pagamento do 13º salário, no
mês de dezembro.

Neste mesmo dia, antes da
reunião, a Prefeita Ilce Rocha e
um grupo de prefeitos do Vetor
Norte, acompanharam os professores da Rede Municipal de

Ensino das cidades de Vespasiano, São José da Lapa,
Pedro Leopoldo, Ribeirão das
Neves, Confins, Jaboticatubas
e Lagoa Santa em uma manifestação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para
reivindicar junto aos Deputados Estaduais e membros da
comissão de Educação, o repasse do FUNDEB, verba destinada para pagamento dos
salários dos servidores da educação.
A Chefe do Executivo de
Vespasiano salientou a atual
situação do município. “A situação está se complicando, a
cada dia que passa as contas
chegam e não tem dinheiro
para pagar tudo, estamos fazendo o que é possível, para
não decretar Calamidade Financeira”, declarou Ilce
Rocha.

Visando manter e aprimorar a já tradicional segurança e
transparência das Eleições, a
Justiça Eleitoral de Minas Gerais começou a fazer o recadastramento biométrico no
final do ano de 2009, cuja
principal vantagem é a prevenção de fraudes. O recadastramento garante que cada pessoa
seja única no cadastro eleitoral, descartando a possibilidade de um eleitor se passar
por outro no ato de votar.
O recadastramento biométrico dos dados é obrigatório
para todos os eleitores do Brasil, mesmo para aqueles que
não são obrigados a votar,
como os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18
anos, e os maiores de 70. Se
não for feito, o eleitor terá seu
título de eleitor cancelado,
causando possíveis problemas
como impedimento de votar e
de se candidatar, dificuldade
de emissão de documentos,
matrículas e cadastros em instituições públicas, entre outros.
Algumas cidades mineiras
já concluíram a chamada “biometria” e agora é a vez de Vespasiano e São José da Lapa.
Lembrando que a biometria na
311ª ZE já se iniciou em fevereiro de 2017, mas não era, até
então, obrigatória. De acordo
com Celso Hostalácio, chefe
do Cartório Eleitoral, já foram
feitos mais de 19 mil atendimentos de biometria em nossa
Zona Eleitoral, o que corresponde pouco mais de 23% do
eleitorado. “A meta é biometrizar 80% de todo o nosso
eleitorado, de Vespasiano e de
São José da Lapa”.
Os eleitores vespasianenses e lapenses que já fizeram o
recadastramento biométrico
não precisam comparecer para
um novo recadastramento.

Basta conferir no título de eleitor se já está escrito “Identificação Biométrica”, no canto
superior direito do documento.
Mas o que vem a ser a
“biometria”?. É um método
tecnológico que permite reconhecer, verificar e identificar
uma pessoa por meio de suas
impressões digitais. A biometria funciona com a coleta dos
dados biométricos (impressões
digitais e fotografia) dos eleitores. Assim, os cidadãos de
Vespasiano e São José da Lapa
que já possuem o título de eleitor, e que ainda não recadastraram seus dados biométricos,
terão que comparecer pessoalmente ao Cartório Eleitoral da
311ª Zona, para realizar o recadastramento
biométrico,
com os seguintes documentos:
- Documento de identificação com foto (carteira de
identidade, carteira de trabalho, carteiras profissionais) exceto carteira de motorista e
novo passaporte, para os que
forem requerer o título pela
primeira vez;
- Comprovante de ende-

reço (conta de água, luz, telefone etc), preferencialmente
em nome do eleitor, emitido
nos três meses anteriores à
data de comparecimento;
- Título eleitoral, se ainda
o possuir;
- Comprovante de quitação
com o serviço militar (para os
eleitores do sexo masculino,
maiores de 18 anos, que forem
fazer o título pela primeira vez).
O prazo final é maio de
2020 e só pode ser feito na cidade em que você reside e no
seu Cartório Eleitoral. Por
isso, evite filas e transtornos e
não deixe para a última hora.
O Cartório da 311ª Zona Eleitoral, que atende aos municípios de Vespasiano e São José
da Lapa, funciona de segunda
a sexta-feira, das 12:00 às
18:00 horas, na rua João Barbosa da Fonseca, n.º 58, Centro, Vespasiano/MG.
É também possível fazer
atendimento agendado, bastando ligar para o número 148
ou acessar a página da Justiça
Eleitoral
(http://www.tremg.jus.br/eleitor/agendamento).

Recadastramento do título de
eleitor agora é obrigatório
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Rotary Club e Secretaria de Meio
Ambiente plantam mais 25 mudas de ipê

Dando continuidade ao seu trabalho
de preservação do Meio Ambiente, o Rotary Club de Vespasiano em parceria com
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
plantou mais 25 mudas de ipê no trevo de
entrada da cidade.
Há tempos os rotarianos vem desen-

E M N OTÍ C I AS

volvendo este trabalho em benefício do
Meio Ambiente e, consequentemente, em
benefício da população. Vários logradouros já foram beneficiados, entre eles, o
bairro Santo Antônio, Av. Thales Chagas,
Estádio da A. A. Alface, Av. Afonso Loureiro e outras.

Mais uma vez a Secretaria do Meio
Ambiente apoiou o trabalho do Rotary
Club através do Secretário Valdecy
Rocha, Olenca Batista e Zezinho e sua
equipe.
Presente ao evento, a prefeita Ilce
Rocha destacou o trabalho desenvolvido

pelo Rotary Club não só na busca da preservação ambiental mas também na área
social apoiando o Asilo de Velhos, distribuindo cadeiras de rodas, apoiando a
campanha de combate à Polioplus, entre
outras atividades.
Veja algumas fotos do evento.

Paulo Diniz em Sociedade

dezembro - 2018

E M N OT Í CI A S

Achieve

É com muito orgulho
que a Achieve Languages,
a única escola de idiomas
da cidade com knowhow
para o projeto Bilíngue
anuncia a parceria com as
escolas Aquarela Mágica,
no Centro; Casa de Brinquedo e Colégio Elo, no

bairro Názia e Pequenos
Brilhantes, no bairro Maria
José.
Parabéns a estas escolas que, vislumbrando o
melhor para seus alunos,
adotarão em 2019 os livros
com a qualidade Oxford
University Press.

Durante o Mega Feirão a equipe do Achieve marcou presença.
Na foto: Simone Araújo, Patrícia Ribeiro, Ana Manuela
Moschioni, Andreza Bernardes, Izabel Inácio

Olívia

Esta linda garotinha é
a Olívia Silva Monteiro,
filha de Waldner Monteiro de Oliveira (Fofão)
e Suelen Mansur da Silva
Monteiro que estará comemorando seu primeiro
aniversário em 13 de janeiro próximo. Ela é a
alegria do irmãozinho
Olavo. Anotem aí, dia 13,
a grande festa do aniversário de 1 ano.

Réveillon e Happy hours

Lucas Cunha

Cristiane Marani, Adriana Braga e Erika Oliveira
marcaram presenças no Mega Feirão

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

Dia 01 - Guilhermina Maria de Souza e Silva, Maria Lúcia Araújo Souto Maior Filizolla, Alexia Maria Souto Maior Filizolla, Hélio Soares Fonseca, Cristiane Carvalho Marani, Elizabete Fonseca de Souza Dia 03 - Tatiane Carvalho Araújo Dia 04 - Flávio Augusto Reis Ribeiro, Bruna Cristina Jorge Silva, Marcelo S. Lima Viana,
Dia 05 - Sabine Lourenço Costa, Kobalsky Braga de Oliveira Lima, Dia 06 - Renata Marani Dourado, Nice Castilho dos Reis, Fanny Fischer Oliveira, Iara Regina
Silva Pinto, Dia 07- Augusta Arêde Duarte, Geraldo Maria de Souza Filho, Dia 08 - Lizie Braga de Oliveira Lima, Maira Santana Diniz, Ana Cristina Cruz, Ramom
Wesley Aleixo, Dia 09 - Delza Fonseca Viana, César Augusto Silva, Leandro Lourenço Costa, Maria Carolina Silva Viana, Thábata Gabriela M. Faria, Romir Uirapuran Rocha, Dia 10 - Simone Rios Fonseca, Cleison dos Santos Alves, João Menezes, Dia 11 - Maria da Graças C. R. Costa, Newton Fonseca Carvalho, José Celio
de Souza Franca; Dia 12 - Gabriela Ávila Mazzochi Silva, Marcos Américo Cruz Souza J. Diniz, Luciana Arêde Duarte, Eda França Kamei Aarão, Fabiane Mussa
Rocha, Kássia Regina Ribeiro, Rafaelle Rocha de Oliveira, Nardi Moreira Oliveira, Dia 13 - Celes Lopes Viana, Dia 14 - Ester Costa Freire, Alicina Viana A. Fonseca, Eduardo Aguiar Salomão, Alexandrina Batista Rodrigues, Dia 15 - Flávia Viana de A. Fernandes, Nicomedes José Damião, Vera de Fátima Oliveira, Arisson
Jorge Durães, Dia 16 - Ulisses Costa Freire, Thiago Viana Machado, Clermon Fonseca Silva, Carlos Roberto S. Faria, Dia 17 - José Sérvulo dos Santos Filho, Imaculada Araújo Fernandino, Dia 18 - Tânia Antunes Carvalho, Rosemere de Fátima Silva Faria, José da Fonseca, Júlio César Fonseca Viana, Dia 19 - Aurélio Henrique Salles, Gentil Jorge de Souza Dia 20 - Leonardo Costa Fonseca, Priscila Braga Gonçalves, Deisy Luci Cândida Soares, Dia 21 - Flávio do Valle Fernandes, José
Estevão de Andrade Aarão, Dia 22 - Altamar Barbosa Soares, Dia 24 - Eliana Silva de Araújo, Paulo Nascimento Araujo Dia 26 - Rosely Fonseca Valente, Bárbara
Sicari, Dia 27 - Camila F. Murta, Daniela Beata Pinheiro, Rogério Fonseca de Souza, Rafael Almeida Alves Dia 28 - Sebastião Maria Satiro Júnior, Dia 29 - David
Francisco Mendes, David Ferreira Lima, Mariana Cristina de Almeida.
A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!

Clínica SERMEP conquista
certificação ISO 9001/2015

A Clínica SERMEP especializada na avaliação
Médica e Psicológica para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação é hoje, a primeira
Clínica a receber e ser certificada de acordo
com a Norma Internacional ISO 9001/2015.
O processo de preparação para esta conquista começou em abril deste ano e
contou com uma consultoria externa; Marge Consultoria, liderada pela Guida
Viana, e com o intenso envolvimento de todos os colaboradores.
A auditoria que recomendou a Clínica SERMEP para a ISO 9001/2015 foi realizada pelo RINA, certificadora Internacional, fundada em 1861, com credenciamentos emitidos por sociedades/organizações internacionais e nacionais,
incluindo ACCREDIA, ANAB, ANSF, ASI, IATF, INMETRO, SAAS,
UNFCCC, ANP, ABIQUIM E ABIC.
Essa certificação representa para a Clínica SERMEP o compromisso de sermos
melhores a cada dia.
Médico Mauro
José Nahas,
Dirce Maria dos
Santos, Andréa
Fernandes e
Rosângela
Aparecida Aires
Moreira

Praça Professora Júlia Chalita, nº 82, Centro – Vespasiano/MG – 3621-4303
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Mais uma vez o Restaurante Dom
Otto oferecerá um grande Réveillon à
sociedade vespasianense. A música será
de Aline Terra e Betho Gilson. Open bar
e Open food. No buffet especial: entrada, pratos principais,
sobremesa e café da manhã. Bebidas: champagne, vodka,
cerveja, refrigerante, água mineral, suco e espumante branco
e rosê. É permitido levar whisky. Show de fogos de artifício.
Comece muito bem o ano de 2019. Será ótimo!!!
Mas, neste final de ano e princípio de 2019, o Dom Otto
ainda oferece os happy hours: Dia 14/12 - Denilson Vianna
– de Diamantina com o melhor da MPB e Seresta; Dia 21/12
- Maurício Urutau – Pop Rock; Dia 28/12 - Felipe Santos
com o melhor do Sertanejo; Dia 31/12 – Réveillon com
Aline Terra e Betho Gilson; Dia 04/01 - Deth Viana & Carlos Timponi – MPB e diversos estilos – Voz e teclado.

Aline Terra e Betho Gilson animam o Réveillon do Dom Otto

Vereadora Luciene

Quem vem se destacando pela sua atuação na Câmara
Municipal é a vereadora Luciene Fonseca. Um de seus
projetos, aprovado em Plenário e sancionado pela prefeita
Ilce Rocha é o que concede transporte gratuito aos maiores de 60 anos. Antes, apenas os idosos acima de 65 anos
faziam jús a este benefício. A lei é válida para o transporte dentro do Município e é preciso apenas apresentar
a carteira de identidade na hora do embarque. Parabéns
Luciene!!!
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VN MULHER
Culinária
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Elzinha Viana

Peru com farofa

Ingredientes:
Para o tempero:
5 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de alho
½ xícara (chá) de manjericão fresco
150ml de vinho branco seco
Tempero pronto a gosto
1 peru
Suco de 1 laranja
100g de manteiga ou margarina derretida

Para a farofa:
100g de bacon picado
100g de linguiça tipo portuguesa picada
50ml de azeite
1 cebola pequena picada
1 colher (sopa) de alho picado
1 cenoura ralada
100g de ameixas secas sem caroço
100g de uvas passas pretas sem sementes
100g de uvas passas brancas sem sementes
10 azeitonas verdes picadas
1 pimenta dedo-de-moça picada
250g de farinha de milho
1 tablete de caldo de galinha diluído em 100 ml de
água
Tempero pronto a gosto
1 xícara (chá) de cheiro verde picado

Modo de preparo:
Para o tempero:
No liquidificador, bata o azeite, o alho, o manjeri-

cão fresco, o vinho e o tempero pronto.
Lave o peru e passe o tempero batido por dentro e
por fora.
Recheie com a farofa.
Amarre a ponta das coxas com um barbante, cubra
com papel-laminado.
Leve para assar por 1h30min mais ou menos.
Retire o papel-laminado e deixe por 1 hora, regando
com a mistura de suco de laranja e a manteiga derretida.
Para a farofa:
Numa panela, doure o bacon e a linguiça. Junte o
azeite, o alho, a cebola e a cenoura.
Refogue por 5 minutos mais ou menos.
Coloque as ameixas, as passas, as azeitonas, a pimenta, a farinha de milho e o caldo de galinha.
Acerte o tempero, junte o cheiro verde.
Desligue o fogo e recheie o peru.

Ingredientes:
180g de chocolate amargo picado
180g de chocolate ao leite picado
3 colheres (sopa) de manteiga com sal
1 lata de creme de leite
1 clara
Nozes e raspas de chocolate ao leite para decorar

Modo de preparo:
Para o estrogonofe, em uma panela, leve ao fogo
médio o leite condensado, a gema peneirada e a manteiga, mexendo até soltar do fundo da panela.
Retire do fogo, misture o creme de leite e deixe esfriar.

Acrescente as nozes, o chocolate e as frutas cristalizadas.
Derreta os chocolates com manteiga em banhomaria ou no micro-ondas, acrescente o creme de
leite e misture com uma colher.
Bata a clara em ponto de neve na batedeira ou batedor manual e misture ao creme anterior.
Despeje metade em uma compoteira, espalhe o estrogonofe e cubra com o restante do creme.
Decore com nozes e raspas de chocolate.
Leve à geladeira por 2 horas e sirva.

Mensagem - Presente de Deus
“Pessoas são um presente de Deus. Já vêm
embrulhadas. Algumas em pacotes bonitos, como
presentes de natal, páscoa ou aniversário. Outras
vêm em embalagens comuns. Há aquelas danificadas no correio. Outras chegam por entrega especial, registrada. Algumas estão desamarradas.
Outras hermeticamente fechada, sendo quase impossível tirar a embalagem. Mas a embalagem
não é o presente e essa é uma importante descoberta. Às vezes, o presente é aberto com facilidade, outras vezes é preciso ajuda de alguém. Por
que será que alguns presentes são tão difíceis de
abrir? Talvez porque dentro de uma embalagem
se encontre um presente de pouco valor, de muita
solidão e vazio. Talvez porque tenham medo,

Descubra como preparar camadas de puro prazer
Qual é o segredo para deixar as
camadas bem definidas?

Caso a receita leve algum creme que vai ao fogo,
antes de montar as camadas, deixe o creme esfriar
completamente. Se desejar uma consistência mais
firme ao cortar, adicione 1 envelope de gelatina em pó
sem sabor, dissolvida conforme a embalagem, ao
creme que irá utilizar.

Estrogonofe de chocolate

Estrogonofe:
1 lata de leite condensado
1 gema
1 colher (sopa) de manteiga com sal
1 lata de creme de leite
1/ de xícara (chá) de chocolate meio amargo pi3
cado
1/ de xícara (chá) de frutas cristalizadas
3

Dicas úteis para o Lar
Pavês irresistíveis

foram magoados antes e não querem ser magoados de novo. Pode ser que tenham sido descobertos e depois jogados fora. Também sou uma
pessoa como todas as outras. Também sou um
presente. E Deus encheu-me de uma bondade só
minha. Assim como você. Todo o encontro e partilha de pessoas é uma troca de presentes. Meu
presente sou eu. O seu é você. Somos um presente
para os outros. Triste se formos apenas um “presente-embalagem”, muitos empacotados e quase
sem nada lá dentro. Quando existe o verdadeiro
encontro com alguém, no diálogo, na fraternidade, deixamos de ser mera embalagem e passamos a ser presentes. Você já experimentou essa
imensa alegria da vida?”

Como tirar o soro do
creme de leite?

Leve a lata à geladeira por, no mínimo, 4 horas
antes de iniciar a receita. Se preferir, leve ao congelador por 1 hora e meia. Faça furos no fundo da lata com
um abridor e deixe escorrer o soro. Você pode também
usar o creme de leite de caixinha, que já vem sem soro.
Mas, atenção: somente use o creme de leite sem soro
quando a receita especificar isso. Em alguns casos, o
soro é importante para a consistência final de sua sobremesa.

Qual biscoito utilizar?

Para o preparo de pavês, biscoitos tipo champanhe, maisena e Maria são os mais usados, mas você
pode usar a criatividade e variar nas combinações de
biscoito e creme. Veja só.
Cremes à base de chocolate combinam com biscoitos de chocolate.

Cremes à base
de gemas ou frutas
vão bem com biscoito champanhe.
Carolinas e wafer tipo Amandita combinam com
cremes de textura leve, mais cremosa, como chocolate
derretido.
Já os suspiros pedem cuidado extra e só “funcionam” com cremes de textura leve. Combinam bem
com chantilly e frutas frescas ou em calda.

5 dicas para umedecer
o biscoito

Leite e baunilha: misture 1 xícara (chá) de leite
com 2 colheres (chá) de essência de baunilha e 1 colher (sopa) de açúcar.
Chocolate bêbado: misture 1 xícara (chá) de
leite com 3 colheres (sopa) de achocolatado em pó e 1
colher (chá) de conhaque. Leve ao fogo até ferver e
deixe esfriar antes de usar.
Licor: use 1 xícara (chá) de licor de cacau para
pavês com creme de chocolate. Misture ½ xícara (chá)
de licor com 1 xícara (chá) de água se quiser deixar
mais suave.
Calda de fruta: para os pavês que levam frutas
em calda como pêssego, goiaba, cereja e abacaxi, utilize a calda da conserva para umedecer os biscoitos.
Leite de coco: pode ser usado puro ou com 1 colher (sopa) de açúcar. Ideal para pavês com chocolate
e creme branco.

FASEH parabeniza Vespasiano e deseja
saúde ao município que completa 70 anos!
dezembro - 2018
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No caminho dos avanços sociais, a FASEH deseja para a população de Vespasiano mais prosperidade para o futuro. No ano de
2018, que marca o septuagenário de Vespasiano, a FASEH tem o
imenso prazer de compartilhar a conquista da Nota Máxima do
MEC para o curso de Medicina com a cidade que a recebeu há 17
anos. A Faculdade da Saúde e Ecologia Humana é a principal instituição de ensino superior do Vetor Norte da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, por isso o impacto social das atividades coordenadas pelos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Direito
têm grande relevância para a comunidade local.
Em 2001, a FASEH iniciava suas atividades no município do
vetor norte da RMBH. Como instituição voltada para o ensino da
saúde e com o preceito de atuar junto à comunidade na qual estava
inserida, a discussão sobre o SUS foi utilizada como ponto de partida para o acompanhamento e a vivência dos alunos nos serviços de
atenção primária. Ao longo dos anos, as metodologias participativas
e interativas tornaram-se importantes recursos para dinamizar o ensino do tema e o acompanhamento das diferentes questões relacionadas à universalidade, à equidade e à integralidade das ações de
saúde nos cenários de prática estabelecidos pela instituição.
Os programas de Clínica Escola e o Núcleo de Práticas Jurídicas
e Cidadania ajudam a dar vazão às demandas da população pelos serviços públicos de saúde e assistência jurídica, principalmente no município de Vespasiano e, em breve, também em Lagoa Santa, onde as
unidades estão em fase final de instalação dos equipamentos.
Ao aliar as práticas integradas ao plano de ensino, alinhado às
transformações socioculturais, tecnológicas e pedagógicas, nosso sistema incentiva o pensamento crítico e o amplo desenvolvimento pessoal por meio da educação, permitindo que nossos estudantes se
tornem profissionais preparados para os desafios das profissões que
abraçaram e cidadãos dedicados à promoção do bem-estar social.
Os programas de atendimentos e assistenciais à comunidade são
ferramentas de ensino que, além de contribuir para o desenvolvimento dos estudantes, promove um contato com a população local,
gerando um vínculo de responsabilidade social entre a faculdade e
os cidadãos.

A proximidade com a rede pública de serviços:
a extensão e a pesquisa na FASEH

O ensino básico local também é contemplado pelos núcleos de
apoio social da FASEH, permitindo que os alunos de Ensino Médio
e Fundamental da região também tenham contato com as temáticas
e estudos desenvolvidos no Ensino Superior. A educação regional
também é uma preocupação da faculdade, por isso o núcleo acadêmico também promove ações pedagógicas e pesquisas científicas
com o oferecimento de bolsas e espaços para que alunos do ensino
médio também tenham contato com as práticas científicas logo na
escola, como acontece com as bolsas de iniciações científicas provenientes de programas como o Probic Júnior ou a Estação de Neurociência, que leva o conhecimento da neurociência de maneira mais
acessível para diferentes espaços, não só das escolas, mas da vida cotidiano para estudantes do Ensino Médio da rede pública.
Os projetos de extensão, além de fazer parte dos pilares da qualidade do ensino da FASEH, são outros exemplos que levam ações
e serviços para a comunidade. As atividades desenvolvidas pela faculdade para a comunidade em Vespasiano são: “Combate ao Tabagismo nas Unidades Públicas de Saúde”, onde professores e alunos

realizam sessões de tratamento para pacientes que desejam parar de
fumar; “Assistência a pacientes anticoagulados”, clínica para tratamento de ferimentos, e o “Mãos que Salvam”, que consiste no treinamento em Primeiros Socorros para Agentes Comunitários de
Saúde e alunos do Ensino Médio da rede pública. Além desses, a
faculdade também possui um programa de “Medicirco”, que consiste no atendimento humanizado e lúdico de pacientes que passam
por tratamentos agressivos.
Além dos projetos, a sala de aula também é estendida além das
portas da faculdade. São diversos os professores que também levam
os alunos para aprenderem além dos quadros e mesas de laboratórios. A fisioterapia, por exemplo leva sessões de terapia para os lares
de idosos de município, e a disciplina de Medicina Genética também
apresenta aos alunos o funcionamento de uma escola especial para
pessoas com deficiência, a Escola Vovó Mariquita - única em sua
modalidade em Vespasiano. O curso Direito também é presente nas
escolas da rede pública, levando conhecimentos de cidadania para
o dia a dia do ensino médio, além de prestar outros tipos de atendimentos jurídicos para a população.

O Atendimento da Clínica-Escola

A FASEH tem duas clínicas-escola: uma em Vespasiano e a
outra em Lagoa Santa, além da parceria com uma clínica conveniada com a prefeitura, uma extensão da Clínica-Escola em Vespasiano. Na cidade aniversariante, ambas as clínicas possibilitam mais
de 8.000 procedimentos/mês que, somados a outras iniciativas da
nossa instituição, ultrapassam 10 mil procedimentos/mês ou 120
mil/ano. Em 2005 foi fundado o Centro de Atendimento Médico à
Comunidade “Professor Carlo Américo Fattini” (CEAME), uma clínica voltada à formação profissional curricular dos alunos da
FASEH dos cursos da área de saúde.
Através de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Vespasiano, a clínica presta atendimentos ambulatoriais a pacientes da comunidade, feitos pelos alunos sob supervisão dos professores. Com
a atuação das três esferas de atendimento – enfermagem, medicina
e fisioterapia – oferecidas pela Clínica-Escola, a assistência tem o
objetivo de propiciar campo prático aos estudantes e satisfazer as
necessidades da comunidade, com atendimento gratuito à população
da cidade de Vespasiano.
A Clínica tem 34 consultórios médicos e atende às seguintes especialidades: Ambulatório Anticoagulação, Cardiologia, Cirurgia
Ambulatorial, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Enfermagem, Fisioterapia, Ginecologia, Neurologia, Obstetrícia, Ortopedia, Otorrino, Pediatria, Pneumologia, Psicologia e Psiquiatria.
A Clínica-Escola oferece atendimento médico e fisioterápico
em local equipado para reabilitação, consultas de enfermagem,
acompanhamento e tratamento de pacientes gratuitos.

A assistência jurídica e cidadã do NPJC

Criado em 2015, o NPJC – Núcleo de Práticas Jurídicas e de
Cidadania – fica em frente à UPA de Vespasiano, local estratégico
em relação aos órgãos do Poder Judiciário da Comarca, bem como
próximo aos cartórios, Ministério Público e Prefeitura e principalmente, de fácil acesso para a população.
Na Comarca de Vespasiano, cerca de metade dos processos ju-
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diciais relaciona-se ao Direito de Família, em ações de pensão alimentícia, investigação de paternidade, guarda, divórcio, dentre outras. Os professores e alunos da FASEH ajudam a suprir esta
demanda com a assistência jurídica gratuita, através do núcleo que
é a vertente prática do curso. Em breve, o NPJC oferecerá também
o trabalho de pacificação de conflitos, na mediação e conciliação
entre as partes, de acordo com parceria firmada com o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, selecionando e indicando alunos para incentivar as partes a uma solução consensual sem a necessidade de
intervenção do Poder Judiciário.

Procon e FASEH para garantir a
qualidade dos serviços

Em outra parceria com o Procon Municipal, as demandas entre
consumidores e fornecedores também são atendidas por alunos, sob
supervisão dos professores, também para evitar a abertura de novos
processos que possam obstruir o trabalho da Justiça. Além disso, a
FASEH tem como projeto a educação para o consumo aliada à política do não endividamento, bem como a busca pela orientação dos
empresários ao respeito os direitos do consumidor.

Cidadania para eleitores de primeira viagem

Neste ano eleitoral, a faculdade também promoveu oficinas para
conscientizar eleitores de primeira viagem. A parceria entre o curso
de Direito da faculdade e o TRE MG uniu a metodologia de aprendizagem ativa utilizada nas aulas dos cursos e os conhecimentos
sobre direito eleitoral e cidadania da Escola Judiciária do órgão para
orientar os alunos e para que eles também pudessem ser “fiscais eleitorais” durante o período.
A atividade teve repercussão positiva para os estudantes, professores e eleitores. Em alta neste período, o tema fake news, a compra de votos e a boca de urna foram as pautas mais abordadas nas
oficinas e instigou o engajamento dos alunos do Ensino Médio
.

Educação crítica e engajada
são valores da FASEH

A FASEH, com a sua primeira turma, iniciou a inserção dos alunos nos serviços de saúde com o objetivo de propiciar o conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), da Estratégia de Saúde da
Família, da atuação dos profissionais e das demandas populares. Utilizando-se de metodologias ativas, procurou provocar os alunos no
sentido de fazê-los pensar a atuação médica e a correlação entre o
saber teórico e prático.
A inserção dos alunos nos serviços de saúde foi facilitada graças
ao apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano, que abriu
as suas portas e realizou importante e forte parceria com a Faculdade
de Medicina. Os alunos conheceram o território das Equipes de Saúde
da Família, visitaram famílias, conversaram com os usuários do SUS
- na rede básica de saúde e nos serviços hospitalares-, construíram
projetos de pesquisa voltados para questões do dia-a-dia dos serviços
de saúde e participaram das discussões sobre a prática médica.
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Juventude (Alface) encerra atividades
do ano com ótima confraternização
dezembro - 2018

A equipe do Juventude (time de másters) que faz seus
jogos aos domingos pela manhã no Estádio Gata Mano, da
Associação Atlética Alface, promoveu no domingo, 9, uma
excelente confraternização no Clube dos 50, em Tavares/MG.

E M N OTÍ C I AS

Cerca de 200 pessoas estiveram presentes, entre elas atletas, familiares e convidados. Pessoal muito animado que
comeu e bebeu a valer. Este ano a comissão organizadora
contratou o buffet Meet Grill, do Marcílio Diniz, que mara-

vilhou a todos. Chopp krug, refrigerantes e deliciosos drinks.
A animação da festa ficou por conta de Edmar Ventura e Serginho da Viola.
Veja algumas fotos do acontecimento:

dezembro - 2018
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 ARTISTAS DA TERRA

Rose Alves e seu trompete
A musicista Rose Alves
já passou por muitos instrumentos, como os de percussão, o violão e a flauta doce
(este último, instrumento
que leciona em cursos de
Musicalização Infantil), mas
é no trompete que sua carreira se desenvolveu com
mais consistência.
A vespasianense se
apaixonou pelo instrumento
há vinte anos e desde então
não parou de se dedicar, estudar e se aperfeiçoar nele.
“Foi paixão a primeira vista.
Estudava um pouco de violão e percussão, quando vi
uma apresentação da Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes e me
encantei pelo trompete”,
conta.
Rose começou seus estudos na própria Corporação
e até hoje, sempre que pode,
segue com o grupo em algumas apresentações. Orgulhosa de suas origens, a
trompetista se mostra grata
com o que já alcançou em
Vespasiano. “Nasci e me
criei aqui. Gosto muito da
cidade. Sou muito feliz com
as oportunidades que o município me proporcionou”,
afirma.
Ela também se revela
muito satisfeita com a sua
formação profissional e acadêmica. A artista é Bacharel
em Música, com habilitação
em trompete pela UEMG –
Universidade Estadual de
Minas Gerais e Pós-Graduada em Educação Musical, além de ter participado
de diversos cursos e seminários pela mesma universidade.
Além das apresentações
artísticas, Rose também se
dedica a ensinar. Já integrou

*Pamella Aguiar - jornalista

projetos da Prefeitura de Vespasiano, como o Peti Curumim
e, em Pedro Leopoldo, na Corporação Musical Cachoeira
Grande. “Sempre gostei de dar
aulas, com o tempo vi que levava jeito para a coisa. Tive
suporte para isso por ter feito
uma graduação em música e
também pela experiência que
conquistei na Escola de Artes
Capitão Carambola, onde também sou professora”.
Já nos palcos trabalhou
como trompetista em bandas
populares, como a conhecida
banda de baile Super Som
C&A, de Belo Horizonte. Em
2014 ela e a Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes
representaram Vespasiano em
apresentações pela Alemanha
e França. “Foi uma oportunidade maravilhosa, fomos
muito elogiados não somente
pela plateia, mas por outros
músicos. Espero que seja a primeira de muitas viagens que
iremos fazer representando
nossa cidade”.
Há três anos participou da
gravação do cd da Corporação
Musical Nossa Senhora de
Lourdes, Tocando Nossa História. No ano passado e nesse

ano se apresentou no Jazz
Trumpet Festival (Festival
Internacional de Trompete),
em São Paulo, com o Sexteto Floreio (grupo composto por seis mulheres
trompetistas de quatro estados diferentes, uma do Pará,
uma do Rio de Janeiro, duas
de São Paulo e Rose e mais
uma de Minas Gerais).
No festival desse ano, a
musicista teve a honra de
tocar com Ruben Simeo, da
Espanha e Arturo Sandoval,
de Cuba, dois grandes
nomes do trompete mundial.
“Tocar com Ruben Simeo e
Arturo Sandoval foi maravilhoso, foi algo que não foi
planejado. Ficamos sabendo
que tocaríamos com eles um
dia antes da apresentação, na
passagem de som. Foi um
misto de emoções, difícil de
explicar, mas me motivou
ainda mais a continuar”.
Para quem quiser acompanhar o trabalho da artista,
seguem os endereços das
suas principais redes sociais:
Instagram: trompetistarose
Facebook: Rose Alves
trompetista
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Mega Feirão
movimentou Vespasiano

Promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas/CDL de Vespasiano no Centro de Convenções Risoleta Neves, o Mega Feirão movimentou a cidade
quando várias lojas tiveram a oportunidade de expor
seus produtos no período de 6 a 9 de dezembro último.
Além dos estandes muito bem montados e com

Alan Silva – sua apresentação
aconteceu no dia da abertura
do Mega Feirão

decoração natalina, o evento contou com a presença
do tradicional Papai Noel, praça de alimentação, espaço kids e parque de diversão, shows artísticos e muitas outras atrações. Organização impecável. Um
evento que deve perpetuar no cenário comercial vespasianense.

Luciana Lara – apresentou o seu
show na sexta-feira, 7, com o
centro de Convenções superlotado

Felipe Tupã – ficou por sua
conta a animação da galera
no sábado, 8

Urutau – fez sua apresentação no domingo,
dia do encerramento do Mega Feirão

Gráfica Digital

A Casa do Papai Noel, muito visitada

Andarela

Vespanito

Penduricalho
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Espetáculo Entre Folhas é
sucesso no Capucho

Excelente o XXX Festival de Danças promovido
pela Academia Alsa Fitness
nos dias 23, 24 e 25 de novembro no Cine Teatro Capucho, em Vespasiano. Foram
três dias de muito sucesso
com o Teatro totalmente lotado.
Como sempre, a diretora
Kátya Salomão e sua competente equipe cuidaram de tudo
com muito carinho. As apresentações foram um espetáculo ímpar. A sociedade
vespasianense marcou pre-

 ALSA

sença e aplaudiu bastante o
acontecimento.

Kátya Salomão

Conhecida em Vespasiano por sua ativa participação
em
eventos
que
promovem a cultura e o bem
estar, Kátya Salomão é referência em sua área de atuação, não só na cidade, mas
também nos demais municípios da região.
Formada em Educação
Física pela UFMG, tem Pós
Graduação em Gestão e Pro-

moção da Saúde do Trabalhador e MBA em Qualidade de
Vida, além da formação de
Bailarina Clássica Profissional, pela Fundação Clóvis
Salgado, no Palácio das Artes
de Belo Horizonte.
Proprietária da Academia
Alsa Fitness que há 33 anos
vem oferecendo diversas atividades físicas para um público
das mais variadas idades,
Kátia também proporcionou
aos moradores de Vespasiano
grandes melhorias na área esportiva e cultural durante os

E M N OTÍ C I AS

FITNESS

oito anos em que foi Secretária de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer do município.
Em sua gestão idealizou e
lançou livros que retratam a
história e as tradições da cidade, além de ter sido responsável pelo resgate de grandes
eventos passado, como o Boi
da Manta e o Congado.
Trouxe ainda para o município eventos de grande porte
como o Festival de Inverno e
a Virada Cultural.
Veja algumas fotos
do Festival:

Entre Folhas

Entre pessoas,
Entre coisas,
Entre amores,
Entre memórias...

Entre cores,
Entre sorrisos,
Entre mulheres e suas histórias...
Entre surpresas,
Entre rodas,
Entre encontros e destinos...

Entre paixões,
Entre fios,
Entre almas que guiam as danças para outros caminhos...

ENTRE FOLHAS vivemos momentos de mistério e segredo...

ENTRE FOLHAS somos magia, somos todos os tempos, somos
a nossa festa...
ENTRE FOLHAS relembramos: VIVA A VIDA!

(Débora Salomão)

Edital – Licença de Operação

O Sr. Levi Feliciano Santana, por determinação da Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana / Superintendência de Projetos Prioritários, torna público que solicitou, por
meio do Processo Administrativo nº 38467/2014, Licença de Operação em Caráter Corretivo, para a atividade E-04-01-4 - loteamento do solo urbano, exceto distritos industriais e similares,
localizado na Avenida Principal, nº 1.200, bairro Bernardo de
Souza, município de Vespasiano/MG.

“A sabedoria e a esperança nos ensinam a arte de
vivermos pela conquista da paz”.

 SÃO

dezembro - 2018
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JOSÉ DA LAPA

Dom Pedrense conquista os
títulos de campeão Sub 15 e Sub 17

Com uma vitória espetacular pelo placar de
3 a 1 o Dom Pedrense - Sub 15 venceu o Alvorada conquistando o título de campeão infantil
de 2018. A partida final foi disputada no dia 03
de novembro no Estádio do Ipê. Os gols foram
marcados por Leonardo, Mateus Henrique e
Hugo Rafael para o Dom Pedrense enquanto
Ryan Lucas marcou o gol de honra do Alvorada.
Outra grande conquista do Dom Pedrense

foi na categoria Sub 17, a equipe juvenil, que
também disputou a partida final do campeonato
vencendo o Alvorada pela contagem de 1 a 0,
com gol de Mateus Felipe.
Vale destacar o brilhante trabalho desenvolvido pela Liga de Desportos de São José da Lapa
incentivando as equipes na participação dos campeonatos municipais. A Liga conta com o irrestrito apoio da Prefeitura de São José da Lapa.

Equipe infantil do
Dom Pedrense –
Sub 15 sagrou-se
campeão da
categoria em 2018

Jogadores do Dom Pedrense exibem
o troféu conquistado

Dom Pedrense –
Sub 17 – faturou
o título de
campeão de 2018
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GEOGRAFIA E
MEIO AMBIENTE EM NOTÍCIAS

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Mapeamento de áreas de risco

Áreas de risco são regiões
onde é recomendada a não construção de casas ou instalações,
pois são muito expostas a desastres naturais, como desabamentos
e inundações. Essas regiões vem
crescendo constantemente nos últimos 10 anos, principalmente devido à própria ação humana. No
Brasil, vêm sendo realizados vários projetos no sentido de reestruturação de algumas áreas,
conscientização da população, etc.
As principais áreas de risco
são aquelas sob encostas de morros inclinados ou à beira de rios.
Existem vários serviços de assistência a população em casos de
emergência. A principal instituição
responsável pelo monitoramento
das áreas de risco é a Defesa Civil.
Na prevenção aos desastres
naturais, inúmeras medidas podem
ser adotadas. Englobam-se em
dois grandes grupos: o das medidas estruturais e o das não estruturais. As de maior eficiência, sem
dúvida, estão no primeiro grupo,
entretanto, a maioria inviabilizada
pelo seu alto custo, já que traduzem-se na execução de obras complexas e que exigem alta
tecnologia. A tecnologia está disponível no Estado de São Paulo,
existindo porém, a barreira dos recursos financeiros.
Desmatamentos, retirada e
uso intensivo de materiais minerais, mudanças de cursos d’água,
ocupação de várzeas e encostas,
queimadas, produção e deposição
inadequada de lixo, poluição atmosférica, aplicação de agrotóxicos, explosão de artefatos
nucleares estão entre as intervenções humanas sobre o planeta.
Portanto, à ação da natureza juntaram-se causas artificiais geradas
pela ocupação desordenada do
solo, pela pobreza social, pela deseducação e pelos muitos efeitos
colaterais do chamado progresso.
O grande número de acidentes naturais e os danos por eles
provocados forçaram os organismos internacionais a estimularem
o estabelecimento de medidas com
o objetivo de minimizar as consequências sociais e econômicas
causadas pelos aludidos eventos.
Assim, a ONU (Organização

das Nações Unidas), em Assembléia Geral realizada em 22 de dezembro de 1989, aprovou a
Resolução 44/236, que considerou
1990 como início da Década Internacional para Redução dos Desastres Naturais (DIRDN), cuja
principal finalidade é a de reduzir
perdas de vidas, danos e transtornos sócio-econômicos nos países
em desenvolvimento, provocados
por desastres naturais como escorregamentos, terremotos, erupções
vulcânicas, tsunamis, inundações,
vendavais, seca e desertificação,
incêndios, pragas de gafanhotos,
além de outras calamidades de origem natural.
Somente nas duas últimas décadas, segundo estimativas da própria ONU, houve três milhões de
vítimas e prejuízos econômicos
que ultrapassam vinte e três bilhões de dólares. Segundo a
mesma fonte, as metas principais
da Década Internacional são:
- otimizar as condições que
cada País possui para minorar,
com rapidez e eficácia, as conseqüências dos eventos danosos,
dando ênfase à assistência aos países em desenvolvimento, avaliando eventuais danos no caso da
ocorrência de desastres naturais,
além de criar sistemas de alerta e
desenvolver estruturas resistentes
a tais desastres;
- estabelecer diretrizes e estratégias adequadas à aplicação do
corpus técnico-científico já acumulado sobre o assunto, considerando, no entanto, as características culturais e econômicas de
cada nação;
- estimular atividades científicas e técnicas tendentes a suprir

lacunas críticas do conhecimento,
e evitar ou reduzir o número de
perdas de vida humanas e de bens
materiais;
- difundir informações técnicas sobre medidas de avaliação,
prevenção e diminuição dos efeitos dos desastres naturais existentes, como àquelas que sejam
futuramente obtidas;
- tomar medidas de avaliação,
prevenção e diminuição dos efeitos dos desastres naturais por meio
de programas de assistência técnica e transferência de tecnologia,
projetos de demonstração e atividades de educação e formação
adaptadas ao tipo de desastre e
local de sua ocorrência, ao final
buscando aferir o alcance e eficácia de tais iniciativas.
Dentre os processos naturais
mais comuns no Brasil estão os escorregamentos, as enchentes, as
erosões e as secas, e destes o escorregamento é aquele que mais
preocupa pelo número de vítimas
fatais que gerou nas últimas décadas. Não há porém, nenhuma perspectiva de que essa situação se
modifique, a curto prazo, uma vez
que devido à crescente desigualdade sócio-econômica associada
ao desemprego, à falta de moradia,
à deseducação, etc., a ocupação de
encostas sem os cuidados necessários tende a aumentar, levando a
um conseqüente aumento do número de acidentes dessa natureza.
Com base nesta realidade, é
necessária uma atuação preventiva
de iniciativa pública ou privada,
propiciando às famílias que
moram em áreas de risco condições de “conviver com os riscos,
em segurança”.
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 ESPORTES

Campeonato Amador – Sub 20

O campeonato amador Sub-20 este ano contou com a participação de 10 equipes: Chave A
– Alface, Operário, Cruzeirinho, Vila Nova, Juvenal; Chave B – Grêmio, Imperial, Minas,
Águia Dourada, Paissandu.

Sub-20

Das 10 equipes que iniciaram o campeonato
de juniores disputaram as semifinais: Alface 2 x
Operário 2 – a equipe do Operário se classificou
para as finais na cobrança de penalidades. Vila
Nova e Grêmio também empataram em 0 x 0
quando o Grêmio se classificou na cobrança de
penalidades.

Operário x Grêmio

Disputando a fase final, Operário e Grêmio
empataram sem gols no último domingo, 16. No
próximo jogo sai o campeão Sub-20 de 2018. O
presidente da Liga Municipal de Desportos, Daniel Afonso, está acertando com a diretoria do
Operário onde será o jogo, uma vez que este tem
o mando do campo. O Operário deverá decidir
se no Estádio do Alface ou do Imperial.

Campeonato Sub-11

O campeonato Sub-11 promovido pela
LMDV, também vai chegando ao final. No último domingo, na semifinal, o Lagoa Santa eliminou o Alface pelo placar de 2 x 1, no Estádio
Gato Mano. Agora o Lagoa Santa Sub-11 enfrenta o União disputando o título.

Campeonato Sub-13

O campeonato Sub-13 também na fase final.
No domingo, 16, no Estádio Gato Mano, do Alface, o União de Angicos venceu a equipe do
Lagoa Santa pelo placar de 4 x 0 classificandose para disputar o título com o Alface.

Homenagem

A Liga Municipal de Desportos de Vespasiano convidou as equipes Sub-11 e Sub-13 do
Lagoa Santa em homenagem às comemorações
de seu centenário. O Lagoa Santa F.C. é uma das
mais tradicionais equipes amadora da região
norte metropolitana.

Alface –
Sub 11 – foi
eliminado
pelo Lagoa
Santa 2 x 1

Lagoa
Santa –
Sub 11 –
disputa o
título de
2018 com o
União de
Angicos

Coluna do Pescador

E M N OTÍ C I AS

Paulo Diniz

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

Luciara/MT

Luciara fica aproximadamente 1.900 Km
daqui, às margens do Rio Araguaia em frente a
Ilha do Bananal. Lá o rio é muito piscoso, com o
rio cheio é epoca para fisgar muitas pirararas.
Com o rio no leito também fisga pirararas,
piraibas e outras variedades de peixes, tais como

surubim chicote, apapas, barbados, mandubes,
peixe cachorra, bico de pato entre outras espécies.
Já programados tem dois grupos de Lagoa
Santa, um de Pedro Leopoldo e temos recebidos
diversas consultas de pescadores interessados em
irem lá.

A Equipe o Pescador de Lagoa Santa,
liderada pela Berenice, a festa de
confraternização para o dia 17 de
dezembro, feriado em Lagoa Santa, na
Fazenda Pacu. É um bom momento para
estreitar ainda mais o entrosamento, pescar,

beber e comer. A organização está correndo
muito bem.
Haverá sorteios de brindes, prêmio para
quem pegar o maior peixe, etc etc. Muitos
fornecedores colaboraram doando brindes
para o sorteio.

Muitos pescadores acham que a pescaria
em pesque e pague não tem graça. Puro engano.
Hoje os pesqueiros, tanto os pequenos como os
maiores se adpataram a nova realidade,
colocando muitos peixes de diversas
variedades, tais como: pacus, tambacus,
tambaquis,
pirararas,
tilápias,
piaus,
matrinchãs, cat fish, surubins, dourados, dentre
outros.
É preciso que quem for pescar procurem se
informar do material a ser utilizado, tamanho e
cor dos anzóis, espessura das linhas,

comprimento e flexibilidade das varas, iscas,
boias, cevadeiras, boias de arremeço, horário
de funcionamento, o que é servido, o custo por
pescador e principalmente se vendem o
pescado.
Não pensem que é só ir que pegam peixes,
tem que se informar dos macetes de cada local,
para fazer uma boa pescaria.
A grande mudança é que vamos encontrar
muitas famílias pescando, inclusive crianças.
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte há
muitos pesqueiros.

Confraternização
Pesque e Pague

Marnei e
Mundinho com
uma bela piraiba
pescada em
Luiz Alves-GO

Jardilson e seu
filho no Pesque
e Pague do
Guerreiro

Lagoa
Santa –
Sub 13 –
perdeu para
o União por
4 x 0 e foi
eliminado

União de
Angicos –
Sub 13,
enfrenta o
Alface na
busca do
título de
2018

