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

36º BPM tem novo Comando
O 36º BPM instalado em Vespasiano possui uma corporação de 278 militares
prontos para atenderem aos municípios de Vespasiano e São José da Lapa

Ao contrário do anterior-
mente divulgado, o 36º BPM
está ainda mais consolidado no
Município de Vespasiano. A 3ª
Região da PMMG, de fato, foi
transferida para o Município vi-
zinho de Santa Luzia sem que
causasse qualquer transtorno ou
diminuição no policiamento de
Vespasiano. Frisa-se que a 3ª
RPM temopapel administrativo
e seus integrantes não fazem
qualquer tipo de policiamento
ostensivo.

De acordo com o então Co-
mandante do 36º Batalhão da
PM, Ten. Cel. Edésio Amorim
Anacleto, apenas a 3ª Região da
Polícia Militar teve sua sede ad-
ministrativa transferida para o
município de Santa Luzia. “Por

questões operacionais e por
Santa Luzia ser a cidade com
maior índice criminal da Região
Metropolitana, a 3ª RPM foi
transferida para esse município.
Contudo,Vespasiano não perdeu
com essa mudança. Ao contrá-

rio, policiais que antes realiza-
vam serviços administrativos,
agora estão nas ruas, levando
aindamais segurança aos vespa-
sianenses”, comunicou ele.

O36ºBPMcontinuaemVes-
pasiano e, agora, passou a atender
exclusivamenteVespasiano e São
JosédaLapacomoefetivode278
policiaiseduasbasesmóveis,uma
situada na região central domuni-
cípio e outra noBairroGávea.De
acordo com o Ten. Cel. Amorim,
as bases são para darmaismobili-
dadeao trabalhopolicial. “Oobje-
tivo dessas bases móveis são que
durante o dia elas podem ser fixa-
das em um ponto e ao final da
noite elas podem voltar para a
sede, com issonão éprecisoman-
ter efetivo tomando conta deste
local”, disseAmorim.

Índices atualizados
Durante os anos de 2003 a

2013Vespasiano registou altos ín-
dices de criminalidade, conforme
dados do IPEA, Instituto de Pes-
quisa Econômica e Aplicada.
Porém, nos últimos anos, o muni-
cípio tem registrado índices signi-
ficativos de redução da crimi-
nalidade. “Desde2016atédezem-
brode2018acidaderegistrouoín-
dicede30%dereduçãonoscrimes
violentos e, em relação aos homi-
cídios a redução foi de 40%”, de-
clarou oTen.Cel.Amorim.

Solenidade de
Transmissão deComando

Nodia 18 de janeiro último,
o Centro de Convenções Riso-
leta Neves, foi palco da Soleni-

dade conjunta deTransmissão de
Comando da 1ªCia da PM Ind. –
Nova Lima, 3ª Cia PE, da 8ª Cia
PM Ind. - Lagoa Santa e do 36º
BPM – Vespasiano, onde assu-
miu o comando o Ten. Cel. Gil-
mar Luciano dos Santos. Para o

novo comandante é necessário
dar continuidade ao trabalho que
foi desenvolvido anteriormente.
“Como manda os bons manuais
vamos estudar a topografia da
região, o capital humano que a
Polícia Militar tem, a população
local, os pontos fortes que a so-
ciedade tem e descobrir os pon-
tos fracos para neutralizarmos,
para dar continuidade ao traba-
lho de grande qualidade desen-
volvido peloTen. Cel.Amorim”,
falou o novo Comandante.

A cerimônia contou com a
presença de diversas autoridades
civis e militares, dentre elas: a
Prefeita de Vespasiano, Ilce
Rocha; o Prefeito de São José da
Lapa, Diego Álvaro e o Prefeito
de Lagoa Santa, RogérioAvelar.

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

Autoridades que participaram da solenidade Ex-comandates e futuros comandantes.

Efetivo policialBanda da Polícia Militar
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Eleição da nova Mesa Diretora
tem reviravolta em Vespasiano
Aeleição realizada no dia 18 de dezembro foi anulada e
em nova eleição realizada em 31 de dezembro o vereador

JoséWinston foi eleito para o biênio 2019/2020
Um mandado de segurança

proposto pelo Vereador JoséWins-
ton (PSC) foi acatado pela juíza de
plantão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais assegurando a reali-
zação da nova eleição na Câmara
Municipal de Vespasiano. Durante
a reunião ordinária nº 1.771, reali-
zada no dia 31 de dezembro, na
Casa Legislativa, ocorreu a nova
eleição para a Mesa Diretora do
biênio 2019/2020.

Com o indeferimento da elei-
ção anterior, apenas uma chapa se
candidatou nesta segunda eleição
composta pelos vereadores: Presi-
dente – José Winston (PSC); 1º
Vice-presidente – Thiago Bastos
(PSDB); 2º Vice-presidente – To-
nhão (MDB); 1ª Secretária – Lu-
ciene Fonseca (PPS) e 2º
Secretário – Filipe Caldeira (PTC).

No dia da reunião, apenas 10
vereadores compareceram ao ple-
nário para realizarem uma nova
votação. O resultado da eleição foi
de 9 votos a favor e 1 abstenção.

Entenda o caso
No dia 18 de dezembro úl-

timo, foi realizada a eleição para a
Mesa Diretora de 2018/2020 com-
posta por três chapas: Chapa 1
(Presidente Philippe Fonseca, 1º
vice-presidente Vinícius Sipaúba,
2º vice-presidente Betão do Cabral,
1º Secretário Ederaldo Boffo e 2º
Secretário Geraldo Magela),
Chapa 2 (Presidente JoséWinston,
1º vice-presidente Thiago Bastos,
2º vice-presidente Edir do Nasci-
mento, 1º Secretário Luciene Fon-
seca e 2º Secretário Filipe Caldeira)
eChapa 3 composta pelo vereador
Dorivaldo, que retirou a candida-
tura no momento da eleição.

Antes de começar a votação,
os vereadores Dorivaldo e José
Winston pediram a palavra e co-
municaram que de acordo com a
Lei Orgânica do Município, ar-
tigo 67, o vereador ocupante de
cargo na Mesa Diretora anterior
não poderia ser reeleito para o
mandato seguinte. No caso, o ve-

reador Philippe Fonseca não po-
deria se candidatar, pois este
ocupava o cargo de 1º Secretário
da Mesa Diretora.

O vereador José Winston
protocolou um pedido reivindi-
cando a retirada da candidatura
da chapa composta pelo vereador
Philippe, o que foi ignorado pela
então Presidente, Marta Mansur,
que prosseguiu com a votação,
que elegeu o vereador Philippe
Fonseca por 9 votos a 7 e uma
abstenção.

O vereador José Winston,
juntamente com os membros que
compunham a sua chapa, entra-
ram com uma ação na justiça pe-
dindo o indeferimento da
eleição, que segundo ele, foi rea-
lizada fora dos trâmites legais. O
pedido foi atendido pelo Tribu-
nal de Justiça, que indeferiu a
eleição anterior e determinou a
realização de uma nova eleição
para a mesa diretora da Câmara
de Vespasiano.

Depois de entregar mais
de 600 moradias do Programa
Minha Casa Minha Vida no
Bairro Sueli, em dezembro
passado, agora é a vez de dei-
xar o bairro com toda a infra-
estrutura necessária para essas
novas famílias. Com o obje-
tivo oferecer mais qualidade
de vida aos moradores da re-
gião, vão ser inauguradas, no
próximo dia 2 de fevereiro, as
novas instalações, da Escola
Municipal Deputado Jorge
Ferraz.

O prédio, que foi total-
mente reconstruído, está agora
mais moderno e adequado,
pronto para receber os novos
alunos. Nesta obra, a prefei-
tura investiu R$ 621.000.00.

Nas novas dependências
da E. M. Deputado Jorge Fer-
raz foram construídos novos
banheiros, cozinha, despensa,
sala para professores, direto-
ria e a área do refeitório foi
ampliada. O telhado, que
antes era de amianto (hoje
proibido) foi substituído por
telhas termoacústicas. As de-
pendências da escola recebe-
ram ainda, rampas de acesso
e banheiros adaptados para
portadores de necessidades
especiais. Todas as salas
foram revestidas de azulejos
nas paredes. Além disso, a
sala dos professores e da di-
retoria receberam piso em
porcelanato.

Na área externa da escola,

os alunos vão poder contar
com um novo pátio para re-
creio, rampa de acesso para a
quadra, com acessibilidade;
guarda corpo com corrimão e
alambrado para proteção do
acesso das crianças. A quadra
poliesportiva recebeu pintura
de demarcação e toda a parte
elétrica e hidráulica foi subs-
tituída. Ainda na área externa,
a escola recebeu também
plantio de grama em toda a
área permeável e pintura
geral. Além disso, foi cons-
truído um espaço para a im-
plantação de uma horta. A
Escola também vai receber
novos equipamentos e mobi-
liários para a chegada dos alu-
nos para o ano letivo de 2019.

Veja as fotos dos Vereadores que compõem a Mesa Diretora da Câmara Municipal

José Winston Filipe Caldeira Luciene Fonseca Thiago Bastos Tonhão

Escola Deputado Jorge
Ferraz vai ser reinaugurada
no sábado – 2 de fevereiro
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Foi assinado, no dia 15 de janeiro, o de-
creto que facilita a posse de armas no país. O
texto, todavia, não trata do porte. Você sabe a
diferença entre esses institutos? Vejamos.

Posse de arma de fogo é a autorização para
manter uma arma de fogo em casa (ou numa re-
sidência de campo, por exemplo) ou no local de
trabalho (desde que o dono da arma seja o res-
ponsável legal pelo estabelecimento).

Já o porte de arma é um documento que dá
o direito de portar, transportar ou manter uma
arma ou munições sob sua guarda. Para sair à
rua levando uma arma junto ao corpo ou para
usá-la para caçar, por exemplo, é necessário ter
porte de arma.

Como funcionava?
Em 2003, a aprovação do Estatuto do De-

sarmamento estabeleceu, entre outros quesitos,
comprovação da “efetiva necessidade” da posse
de arma. Responsável por avaliar os pedidos de
posse, a Polícia Federal conduzia todo o pro-
cesso. Primeiro, fazia a análise de quem pode-
ria ter acesso; depois, observava o cumprimento
das exigências mínimas e a comprovação a ca-
pacidade técnica e psicológica do interessado. 

Exigências como ter mais de 25 anos, ocu-
pação lícita, residência fixa, ficha limpa, não
responder a processo criminal ou possuir liga-
ções com grupos criminosos permanecem inal-
teradas.

O que muda? Com a medida, o principal
objetivo é dar mais objetividade ao decidir
quem pode e não pode ter acesso ao arma-

mento. Pelas regras anteriores, não era claro
quem possuía o direito. Agora, podem requerer:

- integrantes da administração penitenciária
e do sistema socioeducativo, envolvidos em ati-
vidades de polícia administrativa, residentes de
áreas rurais, residentes de áreas urbanas com
elevado índice de homicídios, titulares ou res-
ponsáveis legais de estabelecimentos comer-
ciais e industriais, colecionadores, atiradores e
caçadores registrados no comando do Exército.
Militares, ativos e inativos, e integrantes de car-
reira da Agência Brasileira de Inteligência tam-
bém podem ter direito à posse. 

Interessados que morarem com crianças,
adolescentes ou com pessoa com deficiência
mental deverão comprovar a existência de um
local de armazenamento seguro para armas.
Caso o requerente ofereça informações falsas
ou inconsistentes, terá o pedido indeferido pela
Polícia Federal. 

O prazo de renovação do registro de posse
também passará de cinco para 10 anos. Pelo
decreto, aqueles que já adquiriram armas antes
do novo decreto terão a inscrição renovada por
10 anos.

Coluna Jurídica

A autora é bacharel em Direito pela PUC Minas, especialista em Direito Processual.
Advogada atuante no Município e região metropolitana, nas áreas de Direito de Família, Cível, Criminal e Contratual.

Escritório à Av. Prefeito Sebastião Fernandes, n° 419, sala 26, Centro, em Vespasiano/MG.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada 

Posse de armas: saiba o que
mudou com o decreto assinado
pelo presidente Jair Bolsonaro

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental
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Conceitos confusos
Recuperação: O conceito

de recuperação não é pacífico,
em meio ambiente não há nada
pacífico, basta que se compa-
reça a qualquer audiência pú-
blica para que se entenda do que
estou falando.

O critério de recuperação
que tem sido usado pelos órgãos
ambientais, como regra, é o re-
torno ao estado imediatamente
anterior ao dano (status quo
ante).

Muitas vezes, devido a de-
mora nos processos administra-
tivos e judiciais com vistas a
fazer com que o causador do
dano o recupere, a recuperação
ocorre por vias naturais. Nesses
casos, a obrigação do meliante
perece.

Importante observar que a
recuperação não é uma pena.
Ela é uma obrigação civil que
poderá, ou não, vir acompa-
nhada de uma pena. O simples
fato de que o responsável por
um dano tenha pago uma multa,
não o desobriga de reparar o es-
trago que tenha produzido.

Mitigação: A mitigação é
uma redução do dano. Quando
um determinado empreendi-
mento está sendo examinado
por um órgão ambiental, cabe à
administração, em juízo de pon-
deração entre benefícios e cus-
tos, definir a quantidade de
danos ambientais que é social e
ecologicamente aceitável. Sim,
por mais estranho que possa pa-
recer, a nossa sociedade admite
que existam danos aceitáveis.
Tais análises, contudo, nem
sempre são realizadas de forma
adequada e, em seu nome, já se
cometeu muita barbaridade. 

No momento em que é ad-
mitida a inevitabilidade de um
certo grau de dano, passa-se a
examinar como é possível mi-
norá-lo ou mitigá-lo. Sempre
que os danos forem mitigáveis,
cabe à administração definir as
medidas capazes de reduzi-los
ao mínimo indispensável.

Compensação: Outra
questão é a compensação. Com-
pensação é a medida a ser ado-
tada para as hipóteses nas quais
não seja possível recuperar ou
mitigar danos ao meio am-
biente. Em que deve consistir a
compensação ambiental? Na
minha opinião, em investimen-
tos em meio ambiente. Ora,
direi ouvir estrelas. “Investi-
mentos em meio ambiente” é
uma fórmula aberta que não sig-

nifica absolutamente nada. E é
a partir dessa fórmula aberta
que a mágica começa a ser pra-
ticada e toda uma ninhada de
coelhos vai saindo das cartolas
dos magos da administração. 

É muito comum que, em
nome de compensações am-
bientais, uma série de equipa-
mentos, jipes, aparelhos de ar
condicionado, computadores e
uma enorme quantidade de bens
que nada têm a ver com investi-
mentos em meio ambiente
sejam exigidos dos empreende-
dores e passem a integrar o pa-
trimônio público. Há, também,
a modalidade de doações para
ONG’s, voltadas para a defesa
da causa X ou Y.

Um macaco por uma
cesta básica

Se formos analisar o as-
pecto judicial do problema,
sem muita dificuldade, chegare-
mos à constatação que danos
ambientais são redutíveis a
uma determinada quantidade
de cestas básicas. Assim, al-
guns quilos de alimentos não
perecíveis são equivalentes a
dois ou três macacos pre-
gos mortos ou a alguns pés
de pau-brasil cortados por mo-
tosserra, pois, em geral, elas
têm servido de “penas” impos-
tas àqueles que causam danos
ao meio ambiente ou mesmo
“medida compensatória”.

O que me parece relevante,
seja na prática administrativa,
seja na judicial, é que ambas de-
notam uma inadequada avalia-
ção dos métodos aptos para
compensar danos ambientais e,
por outro lado, implicam na uti-
lização do meio ambiente como
instrumento capaz de servir de
pretexto para a solução de pro-
blemas sociais e orçamentários
que são da responsabilidade di-
reta da administração pública. 

Há uma indisfarçável pre-
valência dos problemas ditos
sociais sobre os ambientais e
um “lavar as mãos” da adminis-
tração em relação aos seus pró-

prios custos. Cria-se um falso
antagonismo entre meio am-
biente e pobreza, vendendo-se a
ilusão de que se está comba-
tendo a pobreza e que, portanto,
a defesa do meio ambiente é se-
cundária.

O fato é que, sem força
junto ao poder executivo, os ór-
gãos ambientais, mais e mais,
necessitam das “medidas com-
pensatórias” como fonte de re-
cursos extra-orçamentários.
Os órgãos ambientais, com a
prática, vão se tornan -
do compensação – dependentes.
Seria importante que aqueles
que se dedicam à função
de watchdog dos órgãos am-
bientais fizessem um cálculo
sobre a importância econômica
das medidas compensatórias na
administração ambiental. 

Uma outra observação que
não pode deixar de ser tecida é
que tais recursos, de uma forma
ou de outra, têm controles muito
mais fluídos, dando margem a
inúmeras situações atípicas que
não são recomendáveis.

Não bastassem as figuras
acima mencionadas, ultima-
mente está sendo criada a cha-
mada “contrapartida”. A base
legal, francamente, é por mim
desconhecida. Normalmente a
contrapartida tem por objetivo
resolver um problema social.
Em função de um dano ambien-
tal, construa-se uma ponte, ou
uma escola, ou seja lá o que for.

Certo que a comunidade e
o poder público tem de estar
juntos para conseguir exigir dos
empreendimentos industriais
um retorno justo e proporcional
aos impactos causados.

Trecho do texto de:
Paulo Bessa Professor Adjunto

de Direito Ambiental da
Universidade Federal do

Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO)
Fonte Site Unirio:

Acesso em 22/01/2019

� ARTISTAS DA TERRA

No último dia 18 de de-
zembro, a banda vespasia-
nense All Keith que completa
agora no ano de 2019, 20
anos de estrada, foi uma das
premiadas no Prêmio Mi-
neiro de Música Indepen-
dente 2018, categoria Banda
de Rock realizado no Teatro
Marília, em Belo Horizonte.

Esse Prêmio valoriza os
artistas, bandas e músicos
mineiros e de todo o Brasil.

Nessa edição foram premiados
diversos artistas de todo o Es-
tado de Minas Gerais além de
diversos artistas mineiros de
destaque na arte nacional como
Saulo Laranjeira (padrinho ofi-
cial do projeto), Chico Lobo,
banda Overdose, Tianastácia,
Pereira da Viola e o mineirís-
simo DjCleston da banda ca-
rioca Detonautas.

Outro premiado nessa edi-
ção foi o belo horizontino Mar-

celo Álvaro Antônio, atual
Ministro do Turismo do pre-
sidente Jair Bolsonaro, que
prometeu em seu discurso,
colocar como atrativos de Tu-
rismo em Minas Gerais não
só as cidades históricas mas
também a Gastronomia e a
Música com o incentivo de
grandes festivais que valori-
zem os músicos mineiros e
atraiam grande público com
grandes apresentações.

Recuperação, mitigação,
compensação ou contrapartida?

All Keith conquista Prêmio
Mineiro da Música Independente

Na foto, Marcelo Las Casas (baixista do All Keith), Hely Rodrigues (baterista do 14 bis) e
Marcelo Mendes (vocalista do All Keith)
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O governador de Minas,
Romeu Zema, anunciou na
noite desta segunda-feira
como será pago o 13º salário
para os servidores. Em vídeo,
publicado em suas redes so-
ciais, ele anunciou que a
forma encontrada foi parce-
lar o valor em 11 vezes ao
longo do ano. A primeira
delas será depositada em fe-
vereiro. Os depósitos serão
feitos sempre no primeiro dia
útil após o dia 20 de cada
mês.

“Estudamos todas as
possibilidades para pagar o
décimo terceiro que não foi
feito pelo governo anterior e
a única forma viável, hoje, é
parcelar em 11 prestações, de
fevereiro a dezembro.

O valor será pago sempre
no primeiro dia útil após o
dia 20 de cada mês. Vamos
continuar trabalhando pra
tirar Minas do vermelho.”,
afirmou no vídeo.

Ao todo, 371.786 servi-
dores ativos serão afetados
pela medida, além de
256.081 inativos e 52 mil
pensionistas. Totalizando
679.867 servidores.

A previsão inicial era de
que a forma de pagamento do
13º salário fosse anunciada
na sexta-feira da semana pas-
sada, mas, devido ao rompi-
mento da barragem de
rejeitos da Mina da Córrego
do Feijão, em Brumadinho, o
anúncio foi adiado.

No domingo, durante vi-
sita às vítimas do rompi-
mento da barragem da Vale,
em Brumadinho, no hospital
João XXIII, o governador foi
questionado por servidoras
sobre quando o pagamento
seria feito. Zema respondeu
que teria uma posição nesta
segunda-feira.

As definições sobre o pa-
gamento do 13º salário dos
servidores mineiros se arrasta

desde o final do ano passado.
Depois de idas e vindas ao
longo do mês de dezembro, o
ex-governador Fernando Pi-
mentel (PT) divulgou nota
em 28 de dezembro que não
seria possível pagar o 13º sa-
lário em 2018. Sindicatos de
várias categorias do funcio-
nalismo protestaram contra
as indefinições e cobraram
do novo governo uma posi-
ção sobre o assunto.

Dias após tomar posse,
Zema afirmou que os valores
seriam parcelados, mas não
deu garantidas de quando o
pagamento seria feito. Na se-
mana passada, após movi-
mento dos prefeitos pela
regularização dos repasses
estaduais, o vice-governador
Paulo Brant (Novo) afirmou
que a situação difícil dos co-
fres públicos tornava impos-
sível atender às demandas
dos prefeitos e dos servidores
ao mesmo tempo.

Zema anuncia que 13º salário dos
servidores de Minas será pago em
11 vezes a partir de fevereiro

Valor será depositado sempre no primeiro dia útil a
partir do dia 20 de cada mês até dezembro

Entre as muitas iniciati-
vas promovidas pela Legião
da Boa Vontade (LBV) em
prol da educação, a campa-
nhaCriança Nota 10 — Prote-
ger a infância é acreditar no
futurooferece no início do ano
letivo material pedagógico
para crianças, adolescentes e
jovens.

A ação beneficia famílias
em situação de vulnerabilidade
social que não dispõem de re-
cursos para a compra dos itens
escolares e visa incentivar me-
ninos e meninas a continuar os
estudospara terem melhores
oportunidades na vida.

Para angariar as doa-
ções, a LBV mobiliza seus co-
laboradores, voluntários, ami-
gos e parceiros. Neste ano, a
meta é entregar 19 mil kits de
material pedagógico nas cinco
regiões brasileiras para os
atendidos nas escolas e nos
Centros Comunitários de As-
sistência Social da Instituição
e também a estudantes de or-
ganizações parcerias.

Os donativos para a cam-
panha podem ser feitos
nositewww.lbv.org ou pelo tel.
0800 055 50 99. Outras infor-
mações, basta acessar o perfil
da LBV no Facebook, no Ins-
tagram e no Youtube, por meio
do endereço “LBVBrasil”.

Criança Nota 10
Campanha da LBV visa oferecer condições a famílias
em situação de vulnerabilidade para proteger a infância

A Unidade Integrada Sesi Senai Vespasiano se orgulha em apresentar os alunos
destaques na Redação Enem 2018, parabeniza por estes grandes resultados e
cumprimenta os familiares por estas conquistas que, afinal, são de todos!

Alunos se destacam na redação do ENEM 2018



4 - janeiro - 2019 EEEEMMMM    NNNN OOOOTTTTÍÍÍÍ     CCCC IIIIAAAASSSS

Escritora Nizete Fonseca Lima
lança Aletheia Vespasiano

Psicopedagogia- O que é?
Em uma noite regada à cul-

tura, lembranças do passado e
reencontros aconteceu o lança-
mento do livro Aletheia Vespa-
siano, de Nizete Fonseca Lima.
O evento foi realizado
na Escola de
Música Nila
Faraj, no último
dia 19 e contou
com a presença
dos familiares e
amigos da autora,
além de muitos mo-
radores da cidade que
lá estavam para relem-
brar e conhecer um
pouco mais da história
de Vespasiano. 

Após uma breve apre-
sentação do seu livro, a au-
tora e sua filha, Laís Oliveira
Lima Procópio, convidaram os
presentes a relembrarem o hino
de Vespasiano, escrito por Or-
lando Francisco da Cruz há dé-
cadas atrás, proporcionando a
volta ao passado a alguns e
apresentação do hino aos mais
jovens. 

Logo no início do encontro,
Nizete esclareceu que Aletheia
é uma palavra de origem grega
e quer dizer o não escondido, o
não oculto, a verdade; e é isso
mesmo que pretende o livro,
mostrar a verdade, esclarecer
certos fatos do passado que
foram sendo mudados e se per-
dendo ao longo dos anos.

“Vi certos fatos da nossa
história se desvirtuando com o
passar do tempo. Muita coisa
que eu vi acontecer foi se per-
dendo na lembrança das pes-
soas, mas eu mantenho viva
essa memória. Lembro-me das
famílias antigas e de onde elas
moravam. Conheci todos os
moradores da região central da
cidade”, relembra a autora. 

Nizete
conta que o
pr imeiro
livro da
história de

Vespasiano foi escrito
pelo seu tio, Mario Faraj. Lan-
çado em 1980, com a ajuda do
prefeito da época, Marconi Issa,
o livro foi distribuído à popula-
ção da cidade. Agora, quase 40
anos depois, a história foi sendo
esquecida e alguns fatos sendo
deturpados.

“Eu quis reforçar a história
contada pelo meu tio. Acho isso
muito importante. Não podia
ver informações sendo passadas
erradas às novas gerações. Há
lugares em que se lê que os mi-
litares fundaram Vespasiano.
Quem fundou a cidade não

foram os militares. Foi Dona
Mariana Joaquina da Costa”,
enfatiza.  

Entre pesquisas e lembran-
ças, a escritora já vem traba-
lhando no livro há algum
tempo. Na verdade, muitas his-
tórias da cidade já foram escri-
tas por ela e registradas em
painéis, que ficam expostos no
bar do Ubaldo, seu filho.

Quem quiser conferir os
painéis da autora, é só chegar ao
bar do Ubaldo, que fica na Rua
Doutor Ary Teixeira da Costa,
205, ou na Escola de Música
Nila Faraj, na Rua Dona Ma-
riana Joaquina da Costa, 18,
ambos no centro de Vespasiano.
Nesses locais também é possí-
vel adquirir um exemplar do
livro recém-lançado.

*Mariene Diniz Santos

A Psicopedagogia estuda
os processos e as dificuldades
de aprendizagem, tanto de
criança e adolescentes como
dos adultos. A psicopedagogia
faz o uso de diversas áreas, e
são elas: pedagogia, psica -
nálise, psicologia, e antropo -
logia.

O papel do psicopeda -
gogo é atuar para prevenir e
trabalhar para tentar com -
preender o que está aconte -
cendo, qual é a falha no
processo de aprendizagem de
determinada pessoa. O pro -
fissional está preparado para a
prevenção, diagnóstico e
tratamento dos problemas.

Na abordagem preventiva,
o psicopedagogo preocupa-se
especialmente com a escola,
que é pouco explorada e há
muito que fazer, pois grande
parte da aprendizagem ocorre
dentro da instituição, na
relação com o professor, com
o conteúdo e com o grupo
social escolar como um todo.

O trabalho psicopedagó -
gico tem como objetivo prin -
cipal investigar o processo de
aprendizagem do indivíduo e
seu modo de aprender, iden -
tificar áreas de compe tência e
limitações, visando entender
as origens das dificuldades
e/ou distúrbio de aprendi za -
gem apresentado. Se necessá -
rio, precisará do auxílio de
outros profissionais como,
neurologista, psicólogo e
fonoaudiólogo para aprofun -
dar a investigação.

A meta é trabalhar os
elementos que envolvem a
aprendizagem de maneira que
os vínculos estabelecidos
sejam sempre bons. A relação
dialética entre sujeito e objeto

deverá ser construída positi -
vamente para que o processo
ensino-aprendizagem seja de
maneira saudável e prazerosa.
O desenvolvimento de ativi -
dades que ampliem a apren -
dizagem faz-se importante,
através dos jogos. Com isso,
há a busca da integração dos
interesses, raciocínio e in -
formações que fazem com que
o aluno atue operativamente
nos diferentes níveis de
escolaridade.

O psicopedagogo na fun -
ção preventiva, detecta pos -
síveis perturbações no
processo de aprendizagem;
numa linha terapêutica, o
psicopedagogo trata difi cul -
dades de aprendizagem, dia -
gnosticando, desenvol vendo
técnicas remediativas, orien -
tando pais e professores, es -
tabelecendo contato educa-
cional, pois tais dificuldades
são multifatoriais em sua
origem e, muitas vezes, no seu
tratamento. Esse profissional
deve ser um mediador em todo
esse processo, indo além da
simples junção dos conhe -

cimentos da psicologia e da
pedagogia.

Considerando o exposto,
cabe ao psicopedagogo inter -
vir junto à família das crianças
que apresentam dificuldades
na aprendizagem, por meio,
por exemplo, de uma
entrevista e de uma anaminese
com essa família para tomar
conhecimento de informações
sobre a sua vida orgânica,
cognitiva, emocional e social.

Nos últimos anos houve
um grande crescimento na
área de psicopedagogia. Pode-
se trabalhar em diversas áreas
como: área clínica, educação
continuada, orientação peda -
gógica, recursos humanos,
entre outros. 

* Pedagoga, especializada
em Psicopegagia

Institucional-Gestão Escolar
Integradora-cursando pós

graduação em
psicomotricidade. Professora

na rede municipal de
Vespasiano-MG, experiência

em Educação infantil e
Ensino Fundamental
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  JJAANNEEIIRROO

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  FFEEVVEERREEIIRROO

Dia 01- Valter José Menezes; Dia 02- Saulo F. Viana, Rodolfo Marcos Santos de Souza, Rubens Araújo Beghini, Raíza Kelly Durães Gomes; Dia
03- Rhana E. A. Mussa, Cláudia Adriana Fonseca Rocha, Elazir Oliveira Caldeiro, Renata C. Fonseca Diniz, Fábio Ronald Fonseca Nassif, Valé-
ria Silva Araújo; Dia 04- Carla Luciene Soares Viana; Dia 05- Margarete Gelmini Machado, Lucas Fonseca Vieira;Dia 06 – Matheus Sachetto Fon-
seca Costa;  Dia 07- Andréa Pereira de Jesus; Dia 09- Vânia das Graças Diniz Carvalho; Dia 11- Ercy Alves de Souza; Dia 12- Jorge Felipe Esteves
Borges, Rodolpho César Castilho Reis; Dia 13- Carlos Henrique Pinto Dias; Dia 14- Francele Vasconcelos,Daniela Rocha Costa; Dia 16- Ângela
Maria Souza Lima Viana, Luiz Fernando Araújo; Dia 17- José Nicolau de Oliveira Lima; Dia 18- Ana Cláudia Souto Murta, Custódio Antunes de
Morais, Belkis do Valle Fonseca Ferreira, Vanda Ziderich Xavier; Dia 19- Hérika Janaína Fernandino, Alexandre Silva de Aviz; Dia 20- Karina
Viana Diniz Cruz; Dia 21- Karoline de Oliveira Bretas, Siléia Mara Fonseca Lage, Inês Maria Braga Paixão;Dia 23- Mara Lúcia Fernandes, Ilde-
fonso Marques Gomes Resende, Lucas Viana Brasileiro, João Henrique Aviz Salles; Dia 24- Luiz Felipe Mussa Rocha Fonseca; Dia 26- Matheus
Lucas Nunes Diniz, Helder Adriano Pena; Dia 27- Fabiano A. Carvalho Bretas; Dia 28- Francieles Angelis Sales;Linda Salim Salomão, João Bispo
Donizzeti Batista; Dia 30- Breno Kamei Aarão; Dia 31- João Bosco dos Santos, Léa Marise Cerqueira C. Mussa, Ricardo Fonseca Carvalho, Ení-
zia Soares dos Santos, Marcos Vinícius Mota Lopes.

Dia 1: Urânia Fortini Teixeira, Dia 2: Aureslindo Gomes Santos, Dia 3: Afonso Vercesi do Vale, Clésio MúcioDrumond, Manoela Maria Viana;
Dia 4: Daniele Adriana Silva Novaes, Ane Karenina Campos Souza; Dia 5: Laís Giorgina Santos, Juliano Carvalho Marani, Paulo dos Santos, Sa-
muel Marcus Silva; Dia 6: Waldem Adão Cunha; Dia 7: Anelise Faria de Carvalho, Maria Isabel Pinheiro; Dia 8: Iara Alves Araújo Perdigão, Ma-
rísio Viana; Dia 9: Maria Amanda Fonseca Rocha, Margarete Reis Gontijo, Nilson José Damião; Dia 10: José Magno Castilho, Giandélia Lourdes
Silva, Luíza de Marilac F. Souza, Marcos Rogério Diniz, Fernanda A. Mussa; Dia 11: Inês Araújo Salomão, Romualdo Fernandino, Juliana Costa
Mussa, Rosângela Augusta de Almeida; Dia 12: Flávio Ribeiro da Silva, Ivan Barbosa da Fonseca, Marcos Campos de Souza, Tatiana Beatriz Car-
valho Lima; Dia 13: Synara Lisboa Pinto, Cláudio Pimenta Murta; Dia 14: Vera Lúcia de Barros, Denílson Marcos Perdigão, Alexandra Fernan-
des de Deus, Marcela Fonseca Satiro, Agostinho Pina Valente, Ester Pereira de Araújo; Dia 15: Alexandre Fernandes, Hilton Robésio S. Viana, Nancy
Resende Silva, Giovana Ilaria Silva, Jaqueline Salomão Silva, Sinara Araújo Vasconcelos; Dia 16: Rejane Resende Bicalho, Ricardo Rocha Costa,
Conceição Marinho Viana; Dia 17: Leimar Lopes Ferreira, Daniella Gontijo Conrado Silva; Dia 18: Rivânia Vilella Moreira, Clíntia Vilela Mo-
reira, José Sílvio Morelli Araújo, Geraldo Galvão da Silva, José Deodoro Rodrigues, Mercedes Tavares Novo Dias; Dia 19: Verônica Albano Viana,
Jair Bento Rodrigues, Thales Resende Silva; Dia 20: Joaquim Carvalho Lima, Antonio Domingos Albano, Romeu Palux Albano, Vicente Rocha
Pinto, Elias Bastos, Iracy Souza Nunes Vera; Dia 21: Érica de Oliveira, Sandra F. Mansur Santos, Rosilene Loscha; Dia 22: Lauro de Souza Mar-
ques, Solange Gonçalves Dias; Dia 23: Juliana Marani Barbosa, Leilane Marani, Bruno Henrique Aviz Salles; Dia 24: Eduardo Rios Fonseca, Ana
Alice Rocha, Laura H. Fischer de Oliveira; Dia25: Edimar Sena Lima (Shaulim), Alexandra Marinho Viana, Roney Marani Dourado, Sandra Car-
doso Guimarães; Dia 26:Bernardete de L. Salles Cardoso, Michele Assis Salomão, Aloma de Oliveira Batista; Dia 27: Samuel Marani Faria; Dia
28: Sthefane M. Soares Oliveira.

A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!

Os Vianas estão em festa

A direção do Restaurante Dom Otto muito animada para o ano de 2019. Depois de
um grande baile de Réveillon, reiniciaram os happy hours às sextas-feiras, sempre
a partir das 20 horas com ótimos shows. Estão programados: Dia 25/01 – Maurí-
cio Urutau – Pop Rock – voz e violão; Dia 01/02 – Deth Viana &Timponi – MPB
e diversos estilos – voz e teclado; Dia 08/02 – Cantor a definir; Dia 15/02 – Felipe Santos – O me-
lhor do Sertanejo; Dia 22/02 – Maurício Urutau – Pop Rock – Voz e violão.

Dom Otto: happy hours

O tradicional bloco carnava-
lesco está chegando em Vespa-
siano. A edição de 2019,
promete muitas novidades,
música boa, gente bonita e
muita festa. Dia 09/02, a partir
das 16 horas. Ingressos já
estão à venda. Atrações já con-
firmadas: Baianeiros, DJ
BUGA e a tradicional Bateria
Piquinzada. Os ensaios já
estão rolando. Não perca!

Esta linda menina é a Yasmin que comemorou os
seus seis anos no dia cinco de dezembro. Ela é
filha de Ana Cristina Cruz e do Major Sandro Cor-
rea Nogueira, Sub Comandante do 36º BPM de
Vespasiano. Por falar na família, Cristina também
comemorou o seu aniversário em oito de dezem-
bro. Parabéns a todos. À Yasmin e Cristina pelos
aniversários e ao Major Sandro por ter assumido o
Sub Comando do Batalhão em Vespasiano.

A AchieveLanguages Vespasiano está realizando a colônia de Férias Bilíngue. As crianças estão ado-
rando e se divertindo muito. Há atividades como culinária, oficina de slime e brinquedos recicláveis,
banho de mangueira, maquiagem de bonecas, infláveis e muito mais.

São cinco os formandos na família Viana. Com
muita dificuldade estes jovens procuram buscar
seus espaços neste mundo onde hoje se exige
muita competência e dedicação. Com estes não

foi diferente. Lutaram e venceram. Conquista-
ram um curso que, certamente, lhes será muito
útil na vida que têm pela frente. Parabéns a todos.
Felicidades!!!

Poliana Lisboa Aguiar Viana
Formando-se em Engenharia Ambiental pela UNI-BH. O
culto ecumênico será celebrado no dia 21 de fevereiro de
2019, às 20 horas, na Paróquia Santo Inácio de Loyola.
No dia 23 acontece o grande baile no Niágara com traje de
gala e convite individual. A colação de grau será realizada
no dia 25 no Teatro Professor Ney Soares na UNI/BH.

Elias Garcez Viana
Pela PUC-Minas ele concretizou o seu sonho formando-
se em Engenharia Civil. A colação de grau aconteceu em
14 de dezembro de 2018, às 21 horas no Teatro PUC-
Minas, São Gabriel, em BH.

Frederico Aguiar Viana Paulo
Também ele conquistando o seu “canudo” em Direito
pela UNA. As solenidades: o Culto Ecumênico será cele-
brado na Igreja São Sebastião – Barro Preto/BH no dia 8
de março de 2019, às 19h30; o Baile acontece no dia se-
guinte, 9, às 23 horas, no Niágara Centro de Eventos e a
Colação de Grau será realizada no dia 15 de março no
Km de Vantagens Hall, na Savassi/BH.

Elisa Aguiar Porto Viana
Concluindo o curso de Ciências Biológicas na Faculdade
Pitágoras. A colação de grau será no dia 4 de abril de
2019, às 20 horas, no Clube Labareda/BH.

Eduarda Viana Fernandes
Formou-se em 15 de dezembro de 2018, no Curso Profis-
sionalizante em Arte Dramática pelo Centro de Formação
Artística e Tecnológica do Palácio das Artes (CEFART). No
último ano do curso, apresentou duas peças de conclusão,
sendo a primeira intitulada “HÁ ALGO DE PODRE NO
REINO DA DINAMARCA” e a segunda “ECLIPSE
SOLAR“. Antes disso, formou-se no Curso Livre em Tea-
tro da Escola da Artes Capitão Carambola em Vespasiano.
Protagonizou um longa-metragem chamado “LUNA” em
2016, direção de Cris Azzi, com estreia prevista para este
ano (2019).Participou da série “SOU AMOR” exibida pela
emissora Rede Minas em novembro de 2018.

Yasmin

Esta é a Júlia, filha do casal Janine Bauerfeld e
Mauro Vercesi dos Santos. Ela comemorou seus
15 anos no dia 21 de janeiro. 
À Júlia, nossos cumprimentos desejando-lhe
muita paz e saúde. Felicidades!!!

Júlia

Colônia de Férias Achieve

A Piquinzada vem aí

Parabéns a todos!



��1ª fase: É a fase do adormecimento.
Essa fase pode durar de alguns ins-
tantes até 15 minutos e ocupa de 3%
a 5% da noite de sono. Funciona
como uma espécie de zona de transi-
ção entre estar acordado e dormindo.
O cérebro produz ondas irregulares e
rápidas e a tensão muscular diminui.
A respiração fica suave e os pensa-
mentos do mundo desperto flutuam
na mente. Se for acordada nessa fase,
a pessoa reagirá rapidamente, ne-
gando que estava dormindo.

��2ª fase: É a fase de um sono mais leve.
A temperatura corporal e os ritmos
cardíaco e respiratório diminuem. As
ondas cerebrais ficam mais lentas.
Essa fase ocupa a metade do tempo
total do sono, durando cerca de 20
minutos cada ciclo. As ondas do cé-
rebro alongam-se, regularizam-se e
são afetadas somente por alguma ati-
vidade elétrica isolada ou repentina.
Nessa fase, a pessoa cruza definitiva-

mente o limite entre estar acordada e
dormindo. Se alguém levantar sua-
vemente a pálpebra de uma pessoa
nessa fase do sono, ela não acordará.
Os olhos já não respondem a um es-
tímulo.

�� 3ª fase: O corpo começa a entrar no
sono profundo. As ondas cerebrais
tornam-se amplas e lentas. É uma
fase rápida. Corresponde a uma
média de 5% do tempo de sono.

�� 4ª fase: É o sono profundo, onde o
corpo se recupera do cansaço diário.
Essa fase é fundamental para a libe-
ração de hormônios ligados ao cres-
cimento e para a recuperação de
células e órgãos. Dura cerca de 55 mi-
nutos, não mais que 20% da noite. A
pessoa fica totalmente inconsciente.
Está tão fora do mundo que nem uma
tempestade poderá acordá-la.

��5ª fase sono REM: A atividade cere-
bral está a pleno vapor e desencadeia
o processo de formação dos sonhos.

Os músculos ficam paralisados, as
frequências cardíaca e respiratória
voltam a aumentar e a pressão arterial
sobe. É o momento em que o cére-
bro faz uma espécie de faxina geral
na memória. Fixa as informações im-
portantes captadas durante o dia e
descarta os dados inúteis. Durante o
REM, os músculos longos do tronco,
os braços e as pernas estão paralisa-
dos, mas os dedos das mãos e dos pés
podem contrair-se. O fluxo sanguí-
neo em direção ao cérebro aumenta e
a respiração fica mais rápida e entre-
cortada.

REM é a fase dos sonhos. Se a pessoa
for acordada aí, provavelmente, recor-
dará fragmentos de suas fantasias.
Depois de 10 minutos de REM, volta-se
a descer às fases de sono quieto. Nas pri-
meiras horas da noite, predominam as
fases III e IV. Pela manhã percorre-se de
quatro a cinco vezes o circuito do sono
completo.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

De preferência, siga as medidas que estão nas recei-
tas. Se não for possível, veja aqui a equivalência apro-
ximada.
Farinha de trigo
1 xícara - 120 g
½ xícara - 60 g
1/3 de xícara - 40 g
¼ de xícara - 30 g
1 colher (sopa) - 7,5g
Manteiga, margarina ou gordura vegetal
1 xícara - 200 g
1/2 xícara - 100 g
1/4 de xícara - 50 g
1 colher (sopa) - 15 g
Açúcar
1 xícara - 180 g
½ xícara - 90 g

1/3 de xícara - 60 g
1/4 de xícara - 45 g
1 colher (sopa) - 12 g

Líquidos:
Leite, água, óleo, café, bebidas alcoólicas
1 xícara - 240 ml
1/2 xícara - 120 ml
1/3 de xícara - 80 ml
1/4 de xícara - 60 ml
1 colher (sopa) - 15 ml
1 colher (chá) - 5 ml
Chocolate ou cacau em pó
1 xícara - 90 g
1/2 xícara - 45 g
1/3de xícara - 30 g
1/4 de xícara - 20 g
1 colher (sopa) - 6 g

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  

Ingredientes:
1 cebola picada
1 lata de molho de tomate
1 lata de cerveja preta (350ml)
1 pacote de pó para creme de cebola (68g)
1 xícara (chá) de água
1 peça de maminha (1,2kg aproximadamente)
½ xícara (chá) de azeitona verde em rodelas
1 xícara (chá) de champignon em lâminas
Salsa picada e pimenta biquinho a gosto

Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a cebola, o molho, a
cerveja, o creme de cebola e a água.
Em uma panela de pressão, coloque metade
desta mistura, coloque a carne e cubra com a
mistura restante. Tampe a panela, leve ao fogo
baixo e cozinhe por 25 minutos após iniciada
a pressão.
Deixe a pressão sair naturalmente, abra a pa-
nela, retire a carne, fatie e reserve em uma tra-

vessa.
Junte ao molho da panela a azeitona e o cham-
pignon.
Regue a carne com o molho e decore com
salsa e pimenta biquinho.

Obs.: Quando abrir a panela, verificar se a
carne está macia, se não, deixar cozinhar mais
tempo.

Ingredientes:
2 latas de leite condensado
½ lata de suco de limão (use a lata de leite condensado vazia
para medir)
1 lata de creme de leite 
2 pacotes de biscoito maisena (400g)
2 xícaras (chá) de suspiros pequenos (comprados prontos)
Raspas de casca de limão a gosto

Modo de preparo:
Bata no liquidificador o leite condensado com o suco de
limão até engrossar, junte o creme de leite e bata mais um
pouco.
Em taças individuais ou em um refratário médio, intercale
camadas de biscoito e de creme, terminando em creme.
Decore com os suspiros e raspas de limão.
Leve para gelar por no mínimo 4 horas antes de servir.

SSaaúúddee  --  As 5 fases do sono

Maminha com cerveja preta

Pavê de limão e suspiro

Equivalência de
pesos e medidas
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O janeiro é branco, de paz e de saúde mental
As campanhas usando cores para ações de saúde ganharam os

calendários de todo o mundo, ao longo das últimas duas décadas.
Todos os meses do ano já têm uma ou mais referentes aos temas
de conscientização para a prevenção e o combate a várias doenças.
Males como o câncer, a leucemia, o Alzheimer, e hábitos impor-
tantes para e pela vida, como a amamentação, a doação de sangue,
a segurança no trabalho e, agora neste mês, a saúde mental, ga-
nham destaque nos veículos de comunicação e em eventos públi-
cos para despertar as pessoas sobre a importância deles.

O primeiro mês do ano é um alerta sobre a saúde mental. É
tempo de lembrar que é preciso, primeiramente, ter uma mente
saudável em um corpo saudável.

Mente sã em corpo são
A campanha Janeiro Branco (https://janeirobranco.com.br/) é

um alerta para as pessoas pensarem sobre suas vidas, o sentido e
o propósito delas, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto
elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos
e sobre os seus comportamentos. O objetivo é botar os temas da
Saúde Mental em máxima evidência no mundo em nome da pre-
venção ao adoecimento emocional da humanidade.
Adepressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. 11,5 milhões
de brasileiros, segundo a OMS. Os transtornos de ansiedade aco-
metem 264 milhões, sendo 18,6 milhões só no Brasil.

Estas desordens mentais, negligenciadas por quem convive
com a pessoa que sofre delas, podem levar a quadros graves de
doenças, quando não ao suicídio. Enquanto a depressão conduz ao
isolamento social e a falta de entusiasmo pela vida, a ansiedade
conduz, muitas vezes, à busca de alívio nas drogas. Profissionais
submetidos a uma carga de pressão excessiva, como os médicos
que lidam com a responsabilidade de salvar vidas, estão muito su-
jeitos a sofrer destes males. 

Alerta nas faculdades
Em dezembro passado, um fórum realizado pelo Conselho

Regional de Medicina (CRM/MG), em Belo Horizonte, revelou
que a prevenção deve começar dentro das escolas, onde estu-
dantes adolescentes sofrem com a pressão dos estudos, o que
pode vir a desencadear distúrbios mentais, e deve continuar du-
rante o ensino superior.  Representantes da FASEH e de outras
faculdades de saúde de Belo Horizonte fizeram relatos e de-
bateram sobre ações para aliviar estudantes que escolhem um
curso que exige dedicação integral, com uma carga horária
maior do que qualquer outro e com a responsabilidade de cuidar
de vidas humanas e, em muitos casos, sem estrutura psicológica
para tal desafio. 

Muito estudo e pouco afeto
Muitos estudantes se encontram distantes da família e sem

tempo para a vida social, diante da carga horária de estudos, o que
pode levar à depressão, em muitos casos. Isso pode ser agravado
se o acadêmico não se sentir aceito entre os colegas ou percebido
pelos professores. Na UFMG, o número de atendimentos a alunos
com problemas dessa ordem foi de 800, neste ano, com aumento
nos casos de adoecimento. Foram registradas tentativas de auto-ex-
termínio e houve um suicídio em junho.

O peso da carga horária
O Ministério da Educação (MEC) regulamenta a carga horá-

ria de todos os cursos superiores no Brasil. A graduação em Me-
dicina é de, no mínimo, 7.200 horas (7.400 na FASEH),
distribuídas em 6 anos, enquanto outros cursos têm bem menos:
Direito - 3.700 horas em 5 anos; Engenharia - 3.600 horas em 5
anos. Algumas faculdades oferecem programas de ensino ainda
mais extensos, entre 8 e 9 mil horas, como é o caso da Medicina
na UFMG. As aulas geralmente acontecem em período integral. A
faculdade de Medicina exige dedicação total e quando o futuro
médico não está em sala de aula, provavelmente está estudando
para provas ou fazendo trabalhos. 

FASEH tem rede de atenção
A psicóloga e professora da FASEH, Viviane Linhares Vale,

que, juntamente com a professora Júlia Khoury, trabalha no Núcleo
Permanente de Apoio Psicopedagógico (NPAP) da faculdade,
coordenou um dos grupos de discussão do fórum que se propõe a
traçar ações para melhorar o atendimento aos alunos da
FASEH. As duas levaram o que de positivo a experiência da fa-
culdade tem, no acolhimento e acompanhamento dos alunos, e
como buscam novas formas de melhoria do serviço pela saúde
mental. 

Na faculdade da Saúde e Ecologia Humana, funcionários e
professores formam uma rede de atenção e cuidados especiais com
os alunos, favorecida pelo tamanho da instituição (cerca de 980
alunos em 2018), o que leva a uma proximidade maior nas rela-
ções. Daniela Pereira, assistente administrativa da FASEH, conta
como o olhar mais atento faz a diferença em um ambiente onde,
muitas vezes, o estudante se sente despercebido. “A gente acaba
criando uma afeição pelos alunos, neste relacionamento quase fa-
miliar, com a convivência diária. Isso nos permite notar quando
estão com o comportamento diferente, precisando de ajuda. Mui-
tas vezes, fazemos esta ponte entre eles e o serviço do NPAP, acon-
selhando o aluno a procurar o apoio ou pedindo aos professores
do Núcleo que ofereçam ajuda a eles”.

Núcleo Permanente de
Apoio Psicopedagógico

O NPAP, onde atuam professores, psicólogos e psiquiatras,
faz escuta terapêutica individual, avaliações psicoanalíticas e
psicopedagógicas para alunos com dificuldades de aprendiza-
gem, oficinas semi-terapêuticas para melhoria da qualidade de
vida e bem estar pessoal dos alunos e também dos funcioná-
rios, além de outras diversas ações para garantir a saúde men-
tal dos acadêmicos durante o período de formação. 

O Mentoring é uma das ações do NPAP, um programa de
prevenção e cuidado da Saúde Mental para a comunidade aca-
dêmica da FASEH. O Mentoring trabalha com os seguintes as-
pectos: relacionamento, informação, interesses, confrontação,
empatia e a visão do estudante.  “Quando pensamos o pro-
grama, queríamos que nosso aluno soubesse que não está so-
zinho, que é importante falar, dividir, compreender,
compartilhar, se colocar no lugar do outro, mudar, se conhecer,
encontrar soluções... tudo isso, juntos. Portanto, é um lugar
para encontrar o outro e a si mesmo”, diz Viviane Vale. “Re-
cebemos as mais diversas demandas, desde sofrimento emo-
cional, stresses, dificuldade de aprendizagem, até inadaptação
relacional, dificuldade financeira, pressão familiar”, completa
a professora.

Presente no Fórum realizado no CRM e participando de
um dos grupos de discussão, a aluna do 5º período de medi-
cina da FASEH, Débora Rodrigues Tolentino, conta que já bus-
cou apoio no NPAP e que participa das ações do Mentoring.
Segundo ela, a faculdade está sempre promovendo palestras
interessantes, com convidados, sobre temas como meditação,
sono, metodologia de estudo. “Só que poucos alunos aprovei-
tam disso. Talvez, pelo tempo apertado do curso mas eu gosto
de frequentar e participar de tudo!”

Acolher e colher
resultados

A psicóloga Viviane Vale acredita que o trabalho feito no
NPAP com o Mentoring tem trazido um retorno muito positivo
para o ambiente de saúde mental na FASEH. “Temos visto re-
sultados muito gratificantes com esse suporte, como a identi-
ficação de transtornos psiquiátricos, soluções de conflitos
existenciais e até familiares, inclusão, empatia entre outros. A
partir da identificação das demandas damos direcionamento ao
problema daquele aluno, que por vezes é atendido no próprio
NPAP ou, quando necessário tratamento especializado, enca-
minhamos para um serviço externo.O mais importante de tudo
isso é perceber que nosso aluno sabe que tem com quem con-
tar, que pode dividir conosco suas angústias, que será acolhido
com todo o cuidado e que serão trabalhadas, com ele, as pos-
sibilidades de resolução”.

Professoras da FASEH participam de debate sobre a saúde
mental de estudantes e profissionais de medicina no CRM/MG)

Professora da FASEH, Júlia Khouri, em palestra sobre
saúde mental no CRM/MG)

Professora Viviane Vale integra equipe de atendimento do
NPAP da FASEH

� FASEH
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RUA JANUÁRIO MARTINS, 834 – CONJUNTO CAIEIRAS – TELEFAX (31) 3621- 4544
CEP: 33200-000 - VESPASIANO - MINAS GERAIS

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL Nº 1256/87
Vespasiano, 19 de janeiro de 2019.

Nota Oficial nº 01-19

Assunto: Faz informação
O Presidente da Liga Municipal de Desportosde Vespasiano,no uso de suas atribuições informa
aos clubes que só irão participar dos Campeonatos os clubes que estiver com a sua documenta-
ção em dia. Os clubes que comprovarem que estão com a sua documentação em regularização terá
um prazo de sessenta dias para regularizar a sua situação, a partir da data do recebimento deste
comunicado.

Atenciosamente,
Daniel Afonso

Presidente da Liga Municipal de Desportos de Vespasiano

RUA JANUÁRIO MARTINS, 834 – CONJUNTO CAIEIRAS – TELEFAX (31) 3621- 4544
CEP: 33200-000 - VESPASIANO  - MINAS GERAIS

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL Nº 1256/87
Vespasiano, 19 de Janeiro de 2019.

Nota Oficial nº 02-19
Assunto: Faz Convocação
O Presidente da Liga Municipal de Desportosde Vespasiano,no uso de suas atribuições estatutárias, convoca
os clubes filiados para reunião dia 01/02/2019, às 19:30 horas, na sede da Liga, para tratarem dos assuntos
relacionados na ordem que se segue. O Presidente solicita aos representantes dos clubes que informem à Liga
de Vespasiano quais as categorias que irão participar no ano de 2019 e providenciem a taxa de Licenciamento
da Federação Mineira de Futebol 2019.
Planejamento das Competições.
Cronograma ano 2019.

Atenciosamente,
Daniel Afonso

Presidente da Liga Municipal de Desportos de Vespasiano

*Vanessa Arruda

As cenas são fortes e cho-
cam. Uma vaca agonizando no
meio da lama de rejeitos, va-
gões de trens amontoados um
em cima do outro, caminhões e
carros arrastados, postes e fia-
ções arrancados violentamente
do lugar, casas soterradas eheli-
cópteros dos bombeiros resga-
tando vítimas do rompimento
da barragem de Brumadinho.
Sem falar nas vítimas fatais,
pois ninguém sabia informar
quantos feridos e mortos havia
no local.

O rompimento de três bar-
ragens da Mina do Feijão, em
Brumadinho, na Região Metro-
politana de Belo Horizonte,na
tarde do dia 25 de janeiro,
trouxe tristeza, perplexidades e
muitas perdas para os brumadi-
nhenses.

A catástrofe afetará inclu-
sive as cidades banhadas pelo
Rio Paraopeba que no momento
se encontram de sobreaviso. De
acordo com o Portal G1, pelo
menos cinco cidades próximas
de Brumadinho já emitiram
alerta sobre os riscos de a lama
atingí-las. Entre elas Mário
Campos, São Joaquim de Bicas,
Betim, Juatuba e Florestal. A
maior preocupação das autori-
dades é que o Rio Paraopeba
desagua na Represa de Três
Marias no Rio São Francisco. É
outro grande e grave crime am-
biental.

As consequências são mui-
tas para o povo local que per-
dem suas moradias, seus
pertences, suas dignidades e
suas identidades.

A exemplo de Mariana, que
após três anos do rompimento
da barragem de Fundão, os mo-
radores de Bento Rodrigues
ainda não têm a comunidade re-
constituída e sequer receberam
indenizações acordadas por
força do Ministério Público.

Há também sequelas na
saúde dos afetadoscomo trans-
torno de comportamento, de
memória, dores musculares, de-
pressão e outras doenças. Afeta
ainda a agropecuária, o abaste-
cimento de água, o emprego de
muitos e causa prejuízos na eco-
nomia.

O tamanho do estrago é
proporcional ao tamanho da ir-
responsabilidade da Vale, de ou-
tras mineradoras e dos próprios
órgãos públicos que se omitem
na fiscalização destas empresas.

Em janeiro de 2018 o jor-
nal Estado de Minas informava-
que Minas Gerais tem mais de
400 barragens de rejeitos e
quase 10% delas apresentavam

riscos conforme indicava o Mi-
nistério Público. Ou seja, mais
de 40 barragens ofereciam (e
ainda oferecem) às comunida-
des o risco eminente de uma tra-
gédia já que elas não dão
garantia de estabilidade. Nova
Lima é uma destas cidades que
também está às voltas com este
perigo eminente. Inclusive o
Ministério Público propôs uma
ação civil pública para obrigar a
Vale a retirar e indenizar mora-
dores de dois condomínios que
estão a um quilômetro da barra-
gem de rejeitos Maravilhas.

A pergunta que fica é até
quando o Estado será omisso?
Até quando grandes empresas
continuarão descumprindo leis
e prejudicando pessoas?
Quando realmente veremos pu-
nições e sansões sendo aplica-
das aos que infringem leis e
desrespeitam o povo, o municí-
pio onde estão localizadas e o
próprio meio ambiente?

*Mestra em Administração,
Pós Graduada em Marketing

Político, Graduada em
Jornalismo, Professora

Universitária, Poeta e Escritora

Nosso tsunami: quantos
perderam a vida?

Eleitos estarão à frente
da entidade durante o
biênio 2019/2020

Corpos de 65 vítimas
já foram localizados
Tem. Cel. Eduardo Ângelo diz que chances

de sobreviventes são pequenas
Até a manhã de ontem, já

são 65 os mortos em decor-
rência do rompimento da bar-
ragem I da mina de Córrego
do Feijão, em Brumadinho,
na região metropolitana de
BH. O comandante da opera-
ção de resgate do Copo de
Bombeiros na região, te-
nente-coronel Eduardo Ân-
gelo, afirmou que foi
localizado um ônibus com
mortos e que é “bem pe-
quena” a chance de encontrar
sobreviventes da tragédia.

“A partir de 48 horas de
empenho, a chance de encon-
trar vida é bem pequena” ad-
mitiu. “Mas existe a
possibilidade, sim”, afirmou.
Ele pediu que as famílias não
se desesperem.

O tenente-coronel Flávio
Godinho confirmou a gravi-
dade da situação: “Com o pas-
sar do tempo, as chances de
encontrar (pessoas vivas) di-
minui”.

Dezenove dos mortos ti-
nham sido identificados até
ontem à noite, mesmo dia em

que duas vítimas foram enter-
radas. O corpo de Robson
Máximo Gonçalves, 26, foi
sepultado em Suzano, distrito
de Brumadinho, com caixão
mantido fechado por todo o
tempo, conforme recomenda-
ção do Instituo Médico-Legal.
“Não teve velório, só 15 mi-
nutinhos de oração. Quando
iam descer o caixão, a mãe
dele chorou demais e quis ver
o filho de qualquer jeito. Abri-
ram só a janelinha com vidro
e fecharam rapidamente”,
disse Armindo Cunha, de 50

anos, tio da vítima.
A família foi avisada pelo

IML sobre a identificação do
corpo às 22h de anteontem. A
mulher da vítima, Paloma
Prates Cunha, 22, está no
Hospital João XXIII, e foi in-
formada da identificação do
corpo no fim da tarde. “Esta-
vam esperando um psicólogo
conversar com ela”, contou.
Duas pessoas da família con-
tinuam desaparecidas: a cu-
nhada dele, Pamela, de 13
anos, e o filho, Heitor, de 1
ano e 7 meses.

A Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) Vespasiano e
São José da Lapa e a Associa-
ção Comercial e Empresarial
(ACE) de Vespasiano elege-
ram, por aclamação, a nova di-
retoria no dia 25 de outubro de
2018, que estará à frente da en-
tidade durante o biênio
2019/2020.

A diretoria foi assim defi-
nida: Presidente:Adriana Lara
- Seatech Segurança Alimentar;
Vice-presidente: Rodrigo Bar-
bosa - Supermercado Cidade;
Diretor administrativo e fi-
nanceiro: Leonardo Novais -
InetVip Telecom; Diretor de
produtos e serviços:Sérgio Lu-
ciani -Vip Dent Clínica Odonto-
lógica; Diretor de tecno-
logia: João Barbosa - Líder In-
formática; Diretor comercial e

expansão: Eduardo Viana -
Acriart Comunicação Visual;
Diretora de comunicação e
eventos: Fernanda Tomé - Clí-
nica Universo Ocupacional de
Vespasiano; Diretor para as-
suntos públicos e municipais:
Washington Lara – depósito
Santa Clara; Diretora para as-
suntos de preservação e meio-
ambiente: Patrícia Salomão -
Alsa Engenharia; Diretor para
assuntos da região sul: We-

merson Junio - Pro-lar Acaba-
mentos; Coordenador do nú-
cleo dirigente lojista São José
da Lapa: Baltazar Izaias - trevo
tem tudo.

Conselheiros Fiscais:
Adriana Braga - Instituto Edu-
cacional Vespanito; Alex de
Barros - Banco do Brasil; An-
selmo Lara - Soma Imóveis,
Katia Araújo - Agroaras; Ve-
ruska Morelli - Degraus roupas
e acessórios.

Barragens em Minas colocam
6 milhões de pessoas em risco

População de 70 cidades mineiras
está próxima de barragens

O rompimento da barra-
gem I da mina de Córrego do
Feijão, em Brumadinho, na re-
gião metropolitana, avaliada
como estável em auditoria re-
cente, evidenciou o risco pre-
sente nas outras 435 estruturas
para depositar rejeitos da mi-
neração presentes em Minas
Gerais. Mais de 6 milhões de
mineiros vivem nas 70 cidades
que também têm essa verda-
deira “pilha na lama” sobre
suas cabeças. A história re-
cente e a análise de especialis-
tas da área comprovam que
nenhum deles está completa-
mente seguro.

“Não existe barragem to-
talmente segura no Estado”,
garante o superintendente do
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente em Minas (Ibama),
Júlio César Grilo. Segundo
ele, vários fatores podem in-
fluenciar as condições das bar-
ragens, como chuvas, volume
de rejeitos e abalos sísmicos.
Por isso, 27% da população do
Estado, que vive em municí-
pios com esse tipo de estru-
tura, precisa conviver com o
risco.

O quadro é um pouco
mais grave para 68% das cida-
des com barragens, ou seja, 48
municípios mineiros. Neles
estão as 162 estruturas com
alto potencial de dano ambien-
tal. Elas são consideradas de
classe 3 pela Fundação Esta-
dual do Meio Ambiente
(Feam) devido a parâmetros
como tamanho, volume e ocu-
pação humana nas proximida-
des. Os dois últimos desastres

no Estado, em Brumadinho e
em Mariana, na região Central,
em 2015, foram em estruturas
com essa classificação.

“A segurança depende do
investimento e do acompa-
nhamento das condições da
barragem. O problema é que
muitas empresas têm traba-
lhado próximo do limite de
risco aceitável. E a segurança
está cada vez menor”, afirma
o geólogo e professor titular
da Universidade Federal de
Viçosa (UFV) Eduardo Antô-
nio Gomes.

A certeza de que tudo
pode mudar de um ano para o
outro tem tirado o sono de mo-
radores em várias partes do
Estado, que tem no nome e nas
bases econômicas referências
à mineração. “A forma como
as barragens são construídas e
a lógica por trás das empresas
que priorizam o lucro, e não a
vida, colocam boa parte da po-
pulação no entorno dessas bar-
ragens em risco”, salienta o
membro da coordenação na-
cional do Movimento dos

Atingidos por Barragens
(MAB), Pablo Dias.

Segundo ele, o cenário
mais assustador é o encontrado
em Congonhas, na região Cen-
tral. A cidade tem 19 barra-
gens, com capacidade para
armazenar 18,7 milhões de
metros cúbicos de rejeitos. Só
as dez barragens do complexo
Casa de Pedra, da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN),
já foram responsáveis por
muita tensão entre moradores.
“Em 2013, tinha uma situação
grave, com várias não confor-
midades. Mas as modificações
foram feitas a pedido do Mi-
nistério Público. Em 2017,
também foram necessárias me-
didas que, se não fossem to-
madas, o risco ia crescer”,
pontua o promotor de Meio
Ambiente da Comarca de Con-
gonhas, Vinícius Alcântara.

Ele não garante, no en-
tanto, que a estrutura é segura:
“No momento, foi compro-
vado que estava estável, mas a
garantia de estabilidade tem
que ser anualmente renovada”.

� BRUMADINHO

� CDL
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A Escolinha do Alface e os
jovens vespasianenses

Fundada em 2015, a Esco-
linhada Associação AtléticaAl-
face, é uma instituição sem fins
lucrativos, de Vespasiano/MG
que vem oferecendo um traba-
lho ímpar aos jovens da cidade.

Temcomo principal obje-
tivo, a socialização das crian-
ças e adolescentes de
comunidades de Vespasiano e
região, e inserir o esporte no
dia a dia e educação dessas-
crianças e adolescentes, esse

projeto integra, motiva e forta-
lece seus participantes.

Através dessas ações,
busca-se proporcionar expe-
riências de vida únicas a jovens
que têm no esporte a chance de
conhecer outras realidadese
viver momentos de lazer e en-
tretenimento, o que sem dúvida
é umapoderosa ferramenta na
luta contradrogas e a violência
do dia a dia.

Atividades, eventos e tor-

neios, estão sempre aconte-
cendo para motivar ainda mais
os inscritos no programa.

Participam desse projeto
crianças e adolescentes de 7 a
18 anos,divididas em catego-
rias de acordo com a sua idade.
A diretoria oferece o material
para seus treinos sem nenhum
custo aos participantes. Apenas
cobramque  se mantenham ma-
triculados  e com boa apresen-
tação de notas escolares.

Equipes da Escolinha da A. A. Alface no caminho do sucesso

Visite o site do Vespasiano em Notícias.
Lá você vai encontrar muitas informações,

além de poder visualizar as edições do jornal.

www.vespasianoemnoticias.com.br



10 - janeiro - 2019 EEEEMMMM    NNNN OOOOTTTTÍÍÍÍ     CCCC IIIIAAAASSSS

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

ConfraternizaçãoGrêmio e Operário disputaram as duas parti-
das finais do campeonato amador Sub-20. No dia
16 de dezembro, durante a primeira partida dis-
putada no Estádio Gato Mano, da A. A. Alface,
em Vespasiano o jogo ficou em 0 x 0 levando a
decisão para a segunda partida que foi realizada
no dia 22 de dezembro no mesmo Estádio Gato
Mano.

Também na última partida o placar ficou em
0 x 0 no tempo normal levando a decisão do cam-

peonato da categoria para ser disputado na co-
brança de penalidades tendo o Grêmio conquis-
tado o título ao vencer o Operário por 4 x 3.

O Grêmio sagrou-se campeão da categoria
formando com Guilherme, Beiço, Yago, Bieu e
Tiago; Tupã Patrick e Vitinho; John, Neco e Cu-
ririm.

O Operário ficou com o vice campeonato jo-
gando com Kenderson, Miranda, Pablo, Samuel e
Luiz; Patrick, Gui e Diego, Robert, Caio e Geleia.

Grêmio é o campeão Sub-20
� ESPORTES

Foi realizado no dia 17 de dezembro de 2018, a 3°
Confraternização da Equipe de Pesca Esportiva - O Pes-
cador de Lagoa Santa/MG, grupo que teve origem pelo
WhatsApp e é administrado por Berenice Soares e Kios-
hiIshihara. O evento que contou com quase 100 pessoas
entre integrantes e familiares, foi realizado em plena se-
gunda-feira, aproveitando o feriado pelo aniversário da
nossa querida Lagoa Santa. O local escolhido foi a Fa-
zenda Pacu, onde já era conhecido por parte dos 50 inte-
grantes da equipe. O Pesqueiro que fica na zona rural de
Inhaúma sediou uma etapa do Campeonato Brasileiro de
Pesqueiros realizado em janeiro 2018.  O local é admi-
nistrado pelas simpáticas e muito atenciosas Dona Mar-
lene e sua filha Elzinha. Além, do momento de

descontração entre amigos da loja O Pescador, também
contou com um torneio aonde a classificação ficou
assim: 1° Rhuan Marcos, 2° Gustavo Roscoe, 3° Sr Ail-
ton Pereira, 4° Emerson Cardoso e 5° Deivin Mark. Quer
saber mais e ver mais fotos do nosso encontro acesse nos-
sas redes sociais: @equipeopescadordelagoasantaoficial
e @pescadordelagoasanta. Contato loja: (31) 3681-2790.

A confraternização teve duas etapas: a primeira
etapa dia 02/12 aconteceu no Restaurante Feijão com
Arroz de administração da Josie e Paulina, aproveitando
sua área de eventos, onde realizaram a entrega das ca-
misas aos integrantes e patrocinadores,e como agradeci-
mento, foi oferecido uma costela feita pelo kioshi, que
gastou cerca de 6 horas para ficar no ponto.

Isaias, o Zaca
Quem pensa pode mudar de opinião. O nosso amigo

Isaias que desde pequeno torcia pelo Atlético Mineiro, pen-
sou um pouco, viu que há tempos seu time não ganha títulos,
tomou uma decisão inédita: passou a torcer para o Cruzeiro
que antes era seu eterno rival. Zaca justificou: cansei de so-
frer; cansei de viver sem título; agora sou Cruzeiro.

Com uma excelente campanha o Imperial
Futebol Clube foi vice-campeão no último do-
mingo pela chave metropolitana da Copa Ita-
tiaia 2019. A equipe de Vespasiano foi derrotada
na final pelo Vasco de Esmeraldas por 2 x 0. O
Imperial se classificou em primeiro lugar no

grupo 2 da competição e nas quartas de final
derrotou o tradicional Frigoarnaldo por 2 x 0.
Nas semifinais eliminou o Brumadinho nos pê-
naltis por 4 x 2.

Este jogo foi realizado no domingo, 6 de ja-
neiro, no Estádio de Ibirité.

Liga Municipal
de Desportos
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Entrega dos troféus: direita pra esquerda
Berenice, Sr Ailton, Rhuan, Emerson e Deivin

Alcides Cardoso Acácio, Áurea e Samira Gleisson dos Santos

Fábio Veloso, Luiz Carlos e esposa Vânia e
Isabela Santana

Daniel Zula, Gardel, Kioshi,
Joel e Paulo Tanaka

Família Cardoso: Alcides, Laís, Isadora e
Maria do Carmo

Encontro para entrega das camisas, frente:
Wanderson, Leandro, Gleisson, Rafael Freitas,

Ricardinho Salomão,Paulo Cesar. Parte de trás: Luiz
Carlos,Daniel Zula, Deivin, Fábio Veloso e Kioshi

Gardel, Léo do som,
Paulinho, Adelton
e Paulo Tanaka

Imperial é vice-campeão da chave
Metropolitana da Copa Itatiaia

Grêmio Morro Alto conquistou o título do campeonato Sub-20

Operário fez ótima campanha e ficou com o vice campeonato

Imperial representou bem a cidade de Vespasiano na Copa Itatiaia


