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

Bairro Sueli recebe novo prédio escolar
dotado de completa infraestrutura e conforto
Em menos de 45 dias após a entrega dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida para 600 famílias, Prefeita
Ilce Rocha inaugura unidade escolar, que foi totalmente reconstruída e ampliada e que vai atender crianças de 4 e 5 anos
Infraestrutura, bem-estar

e qualidade de vida. É isso
que os moradores do Bairro
Sueli/Vida Nova estão viven-
ciando. Depois de entregar os
apartamentos do programa
Minha Casa Minha Vida, a
Prefeitura de Vespasiano está
levando para a o bairro toda a
estrutura necessária para os
moradores. Prova disso é que
no último sábado, 2 de feve-
reiro, foi realizada a entrega
das obras de reforma, moder-
nização e adequação da Es-
cola Municipal Deputado
Jorge Ferraz. A comunidade,
que é participativa, esteve
presente e além de conferir de
perto as novas instalações
participou de uma solenidade
emocionante que foi abri-
lhantada pela Corporação
Musical Nossa Senhora de
Lourdes.

A Escola Municipal De-
putado Jorge Ferraz, agora
está dentre as mais modernas
do município, foi totalmente
reconstruída e pronta para re-
ceber os alunos. Nesta obra
de infraestrutura a prefeitura
investiu R$ 621.000.00 (seis-
centos e vinte e um mil reais).

A Prefeita de Vespasiano
Ilce Rocha destacou que
mesmo com todas as dificul-
dades e os contratempos fi-
nanceiros, devido à falta de
repasses do governo do es-
tado, a atual administração

tem conseguido realizar di-
versas ações em prol do de-
senvolvimento do município.
“Realizar com dinheiro é
fácil. Quero ver conseguir
fazer obras, melhorias, levar
bem-estar e infraestrutura
sem receber os repasses e é
isso que a nossa administra-
ção está fazendo, realizando
com pouco dinheiro, mas
muita criatividade e respon-
sabilidade”, declarou a Pre-
feita.

A Estrutura
O novo prédio, que vai

atender crianças de 4 e 5
anos, conta com novos ba-
nheiros, 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 por-
tadores de necessidades espe-
ciais. Todas as salas foram
revestidas de azulejos nas pa-
redes. Além disso, a sala dos
professores e da diretoria re-
ceberam piso em porcelanato.

Em breve vai ser inaugu-
rada no Bairro Sueli mais
uma unidade de saúde, a nova
UBS (Unidade Básica de
Saúde), para atender a comu-
nidade.

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

Autoridades descerram a placa de inauguração da escola

Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes abrilhantou a
solenidade de inauguração da escola

Comunidade do bairro Sueli esteve presente na inauguração
da Escola Municipal Deputado Jorge Ferraz
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A partir de março, o vespa-
sianense começa receber, em sua
residência, a guia para paga-
mento do IPTU, Imposto Predial
Territorial Urbano, de 2019. O
imposto incide em imóveis co-
merciais, residenciais, lotes no
município e neste ano quem rea-
lizar o pagamento até dia 12 de
abril terá um desconto de 15%
(quinze por cento).

A Secretaria da Fazenda
explica que nos anos de 2017 e
2018 o valor cobrado do im-
posto manteve o mesmo de
2016. Para 2019, o IPTU sofreu
uma correção de 4,53%,
que ficou abaixo do IGPM, e
foi aprovado através da lei
nº 2.665/2019 e Decreto
8.083/2019. 

Programe-se
O contribuinte que optar

por fazer o pagamento integral,
à vista, vai ter até o dia 12 de
abril para pagar com desconto
de 15%. Quem optar por reali-
zar o pagamento integral à
vista, até o dia 10 de maio, vai
ter 10% de desconto. Até o dia
10 de junho o contribuinte
pode realizar o pagamento in-
tegral à vista com o desconto

de 5%. Para quem optar por
fazer o parcelamento do IPTU,
este vai poder ser dividido em
até três parcelas, sem desconto,
sendo as datas de vencimento
10 de junho, 10 de julho e a ter-
ceira em 9 de agosto. 

No caso de parcelamento,
o contribuinte deve se dirigir
ao setor de IPTU ou pedir as
guias através do e-mail
iptu@vespasiano.mg.gov.br.
A retirada da segunda via da
guia pode ser feita no site
www.vespasiano.mg. gov.br,
ou no setor de IPTU.

Para 2019, assim como
nos anos anteriores, algumas
categorias estão isentas do pa-

gamento de IPTU. Confira
quais são elas: 

Imóveis de 70 m² de área
construída em lotes de até 360
m², desde que o proprietário
não possua outro imóvel den-
tro do município; 

Imóveis locados por enti-
dades religiosas e utilizados
para a prática de culto reli-
gioso. 

Imóveis atingidos por en-
chentes no final de dezembro
do ano anterior ou janeiro do
ano vigente do imposto; 

Portadores de doença inca-
pacitante de natureza grave ou
terminal, proprietário de um
único imóvel residencial.

Prefeita Ilce Rocha com os novos alunos e
pais na entrega dos uniformes

Pague seu IPTU em abril e
receba 15% de desconto

Projeto Avança Judô recebe
novos alunos/atletas

A Prefeitura de Vespa-
siano, através da Secretaria
de Desenvolvimento Social,
em parceria com o CBJ, Con-
federação Brasileira de Judô,
recebeu no dia 7 de fevereiro,
na sede do projeto Avança
Judô – núcleo Vespasiano, a
inclusão de mais 35 alu-
nos/atletas para a equipe. 

Esses novos alu-
nos/atletas foram apresenta-
dos ao projeto e receberam
das mãos da Prefeita de Ves-
pasiano, Ilce Rocha, o uni-
forme para treino e
competições (quimonos).
Agora o projeto conta com
205 alunos/atletas com a
faixa etária de 7 a 12 anos,
que veem se destacando em
campeonatos estaduais e na-
cionais.  

Vespasiano é sede do nú-
cleo do Projeto Avança Judô
em Minas, desde 2006. O
programa é uma ferramenta
de inclusão social através do
esporte, e visa atender crian-
ças e adolescentes, a partir de
sete anos, em situação de
vulnerabilidade e outros en-
caminhamentos. Os alu-
nos/atletas precisam estar

matriculados em escolas da
rede pública de ensino e fre-
quentando regularmente as
aulas.

A Prefeita Ilce Rocha
destacou a importância do es-
porte na vida das crianças.
“A prática do esporte ensina
as crianças, desde cedo, que
a disciplina, a dedicação, as
vitórias e derrotas são neces-
sárias para o crescimento e o
êxito do ser humano. O es-
porte é um grande aliado da
educação”, disse. 

Para a Secretária de De-

senvolvimento Social,
Nayara Perdigão, a chegada
desses novos alunos/atletas
vai agregar ainda mais a
equipe do Avança Judô. “Já
temos uma equipe vitoriosa
que leva o nome de Vespa-
siano para dentro e fora do
nosso estado. Vocês são
crianças privilegiadas, pois a
lista de espera para ingressar
no projeto Avança Judô é
enorme! Aproveitem cada
momento, cada ensinamento
para as aulas e para a vida de
vocês!” enfatizou.
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O número de crianças abandonadas
em todo mundo é assustador. Segundo
a UNICEF seis em cada 10 crianças e
adolescentes brasileiros vivem em si-
tuação de pobreza no Brasil. Isso signi-
fica que cerca de 32,7 milhões de
pessoas com menos de 17 anos vivem
em situação de extrema vulnerabili-
dade.

Em 1996 foi sancionada a lei 9263
que regulamenta o chamado planeja-
mento familiar. A Lei estabelece que os
órgãos responsáveis, em todos os seus
níveis, garanta assistência à concepção
e contracepção como parte das demais
ações que compõem a assistência inte-
gral à saúde. Auxiliando as pessoas na
escolha de número, tempo e espaço em
querer ter um filho. Não obstante, ape-
sar de ser quase poético, trata-se de uma
realidade bem distante da maioria das
pessoas. Noutro giro, o ordenamento ju-
rídico trata à exaustão o cuidado pelo
qual devemos ter com a criança, veja-
mos, na Constituição Federal (art. 227),
no ECA (art. 5º), no Código Penal (art.
133), no Código Civil (art. 1637), etc.

Na via judicial, também temos al-
gumas decisões sobre o tema. Por
exemplo, a 2ª Turma Cível do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal manteve a
decisão que condenou um pai a pagar
R$ 50 mil de danos morais ao filho, sob
a alegação de abandono afetivo. De
acordo com a decisão, a simples falta de
afeto não são puníveis pelo ordena-
mento jurídico “Na realidade, para que
se fale em danos morais, é necessário
perquirir sobre a existência de respon-
sabilidade, no caso, subjetiva, que gere
o dever de indenizar”. Ainda que seja
impossível punir alguém pela falta de
afeto, a negligência pode ser passível de
indenização. A sentença concluiu que as
provas comprovam que houve o dano
sofrido pelo autor, inclusive resultando
em problemas de saúde e comporta-
mentais.

Em 2003 o Tribunal do Rio Grande
do Sul condenou um pai foi a pagar ao
filho uma indenização fixada em 200
salários mínimos da época. Um dos
casos mais famosos foi julgado pelo Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) que
condenou um pai a pagar à filha indeni-
zação de R$ 200 mil por abandono afe-
tivo. “Amor não pode ser cobrado, mas
afeto compreende também os deveres
dos pais com os filhos. [...] A proteção

integral à criança exige afeto, mesmo
que pragmático, e impõe o dever de cui-
dar”, entendeu o ministro Marco Buzzi.
Em 2015, um juiz de Ribeirão Preto
(SP) condenou um pai a indenizar o
filho por danos morais. O menino rela-
tou/provou que a ausência da figura pa-
terna lhe causou grandes sofrimentos. O
pai foi obrigado a pagar R$ 100 mil de
indenização.

Por outro lado, contrário a esse en-
tendimento, a 1ª Câmara de Direito
Civil do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina (TJ-SC) negou o pedido de
danos morais feito por um jovem de 25
anos que alegou abandono afetivo por
parte de seu pai. Em sua decisão a
turma enfatizou que: “Inexistência de
afeto só é passível de gerar indenização
se resultou constrangimento público ao
filho indesejado.

Em 2015 os ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça
recomendaram muita prudência aos ma-
gistrados de todo o país quando forem
julgar casos de abandono afetivo. O
alerta foi dado ao analisarem o recurso
especial com o qual uma filha tentou,
junto ao tribunal, receber indenização
do pai, sob alegação de abandono afe-
tivo. Ao negarem o recurso, os minis-
tros alertaram para a complexidade das
relações familiares sendo preciso pru-
dência do julgador na análise dos requi-
sitos necessários à responsabilidade
civil.

É um tema, portanto, polêmico. 
Em 2015 foi aprovado o projeto do

então senador Crivella (PLS 700/2007),
que caracteriza o abandono moral dos
filhos pelos pais como ato ilícito. O
projeto se aprovado alterará o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA)
para estabelecer que é dever dos pais
prestarem assistência moral aos filhos,
visando punição àqueles que não cum-
prirem sem justa causa. A última movi-
mentação do projeto ocorreu na Câmara
em 2017 sob o nº: PL-3212/2015
com parecer favorável pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJC).

Assim sendo, apesar de não ter lei
específica sobre o tema, nosso ordena-
mento jurídico entende ser cabível em
situações bem específicas a indeniza-
ção por abandono afetivo, provando
realmente que o abandono causou
danos.

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 

O abandono gera o
dever de indenizar?

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental
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Vimos em Mariana, vimos em
Brumadinho o descaso da Vale com
os cidadãos.

Em 1984 o poeta Carlos Drum-
mond de Andrade já falava dessas
tragédias. Na época se referia à sua
terra natal: Itabira. Mas seus versos
ecoavam por todas as Minas Gerais.

Também o Rappa em sua mú-
sica já previa estas tragédias. Veja a
foto.

Mas, todos ficaram de braços
cruzados visando somente o lucro
nada se importando com as vidas
humana, com a vida animal e com o
meio ambiente.

É triste. Muito triste.

� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

Envolvido no meio musi-
cal desde muito cedo, Lucas
Gomes conta que sua família o
influenciou bastante na música
e que com poucos anos de vida
já tocava tambor no congado,
uma manifestação folclórica
da cidade, que sua família par-
ticipava ativamente. 

Passados alguns anos,
ele começou a aprender saxo-
fone alto, embora também se
sentisse atraído pelo som dos
tambores e pela grande varie-
dade de instrumentos de per-
cussão existentes.

Após ter estudado o saxo-
fone alto, o pai dele, o maestro
Valdeci Gomes, percebeu o in-
teresse do garoto pela bateria
e o colocou pra fazer aula com
um amigo, dando início assim
aos seus estudos na bateria e
percussão.

Desde então Lucas não
parou mais de estudar e se
aperfeiçoar nos instrumentos.
“Ao longo desses 18 anos fui
buscando mais conhecimento
e aprendizado. Conheci al-
guns professores que me aju-
daram muito nessa trajetória,
inclusive, me indicando para
realizar trabalhos com algu-
mas bandas”.

Atualmente o músico

da Big Band da UEMG, da
Minas Brasil Big Band, do
Quarteto Lund de Saxofone e
Percussão, da Corporação
MusicalMestre Mário Pereira
da Luz, da Corporação Musi-
cal Nossa Senhora de Lourdes
e do Quarteto de Saxofone
Monte Pascoal.

Com suas atividades total-
mente focadas na música,
Lucas ainda consegue dar aulas
particulares e em escolas de
música da região, conciliando
sua agenda nos mais variados
projetos. “Todo esse esforço
vale a pena, pois é muito bom
ver as pessoas apreciando o
nosso trabalho, é sempre im-
portante essa aproximaçãocom
o público”, afirma.

Nessa relação de intera-
ção com a plateia, o músico
relata que um dos momentos
mais marcantes em sua car-
reira foi quando se apresentou
na escola em que estudou,
sentindo-se muito feliz pelo
acolhimento e carinho que re-
cebeu por parte de seus anti-
gos professores e funcionários
da instituição.

O artista também destaca
a satisfação de se apresentar
em Vespasiano. “É uma ci-
dade muito boa, com um pú-
blico vibrante e que nos
motiva sempre a fazer novas
apresentações”.

É triste. É triste!!!
É lamentável. É lamentável!!!

Lucas Gomes

Lira Itabirana “Carlos Drummond de Andrade, 1984”
I                                                                      III
O Rio? É doce. A dívida interna
A Vale? Amarga.                                            A dívida externa
Ai, antes fosse                                               A dívida eterna.
Mais leve a carga.

II                                                                    IV
Entre estatais                                                 Quantas toneladas exportamos
E multinacionais.                                           De ferro?
Quantos ais! Quantas lágrimas disfarçamos

Sem berro?

mescla seus projetos entre o
clássico e o popular. “Tenho um
carinho muito grande pelas
apresentações clássicas, pois foi
onde comecei minha carreira e
onde cada apresentação é espe-
cial. Já nas apresentações popu-
lares consigo sentir uma
interação um pouco maior com
o público, tornando os shows
também emocionantes” revela.

Seus dois projetos popula-
res são compostos por uma
banda de pagode, Cantor Leleu;
e Cacá Vieira, uma banda de
pop nacional e internacional. No
meio erudito o músico faz parte
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No dia 11 de fevereiro, a
Corporação Musical Nossa Se-
nhora de Lourdes completou
87 anos. A banda que é mais
antiga que a emancipação po-
litico-administrativa da cidade,
está sempre presente nas festas
religiosas, eventos cívicos e de
entretenimento do município.

Nestes últimos anos a
Corporação Musical vem ga-
nhando grande destaque. Em
2014, a convite do Maestro da
banda alemã Kreisjugendor-
chester, a Corporação realizou
sua primeira turnê internacio-
nal pela Europa. Nessa ocasião
foram executadas peças de
compositores brasileiros, res-
saltando os autores da cidade
de Vespasiano. Em 2015, foi a
vez da Corporação Musical
Nossa Senhora de Lourdes re-
ceber a banda alemã no Brasil.
Na oportunidade, as duas ban-
das realizaram, juntas, uma
série de concertos nas cidades
de Vespasiano e Pedro Leo-
poldo.

O ano de 2016 foi um
marco para a Corporação Mu-
sical Nossa Senhora de Lour-
des. Neste ano a banda lançou
o seu primeiro CD, composto
de obras de compositores que
fizeram parte da história musi-
cal da Corporação, com 10
músicas. Além disso, o CD é

um auxílio na preservação da
memória musical de Vespa-
siano. 

Em 2017, pela primeira
vez, a Banda Sinfônica da Po-
lícia Militar de Minas Gerais
se uniu a uma banda civil, a
Corporação Musical Nossa Se-
nhora de Lourdes, para realizar
uma série de concertos em di-
versas cidades do Estado.    

Em julho de 2018, acon-
teceu outro marco na história
da Corporação Musical Nossa
Senhora de Lourdes. Em seus
86 anos a banda ainda não
tinha um local próprio para a
realização dos ensaios, que já
foram realizados, na Igreja
Matriz Nossa Senhora de
Lourdes, na Câmara Munici-
pal, na antiga Rodoviária
(onde hoje é o Palácio das

Artes) e no Palácio das Artes.
Agora, além do espaço para
ensaios, a banda tem um local
próprio para guardar os ins-
trumentos, as partituras e todo
o material que eles utilizam.
Em 2018 também a Corpora-
ção desenvolveu o projeto
“Retreta com Convidados”,
que visa ofertar retretas men-
sais no teatro do Palácio das
Artes Nair Fonseca Lisboa,
em Vespasiano, no primeiro
domingo de cada mês, sempre
às 19 horas e com entrada gra-
tuita. Cada retreta é regida por
um maestro convidado, o que
favorece de forma significa-
tiva o desenvolvimento artís-
tico-musical da Corporação,
fortalecendo ainda mais o seu
papel cultural dentro da ci-
dade. 

Músicos
Hoje, são componentes da

corporação que executam os
instrumentos:
�� Flautas: Diego Silva, Joana
Araújo, Henrique de Jesus,
Gustavo Oliveira, Ivan Egído;

�� Clarinete: Andrea Felipe,
Lamídia de Paula, Lucas
Cruz, Fabiano Oliveira,
Maria Eduarda, Laura Gon-
çalves;

�� Saxofones: Adilson Ferreira,
Ercilia Cerutti, Pedro Henri-
que, Carlos Oliveira, Kerollen
Martins, Jennifer Lopes, Flávio
Augusto, Adimilson Moura
Jessé, Batista, Hugo Ziviani;

��Trompetes: Adriano Pimen-
tel, Victor Santiago, Raquel
Rocha, Lutyeska Carmélia,
Ana Machado;

��Trombones: Valdeci Gomes,
Mateus Felipe, Alexandro
Vasconcelos, Sebastião Gue-
des, Alberto de Paula;

�� Euphônio: Ademir Camilo,
Lucas dos Anjos;

�� Tubas: Nilton Araújo, Rai-
mundo Monsueto, Cleubert
Junior;

�� Percussão: Lucas Gomes,
Glaydiston Martins, Walke-
nia Carvalho;

�� Regência: Roberto Junior;
�� Assistente de produção:
Heloísa Oliveira

Banda Nossa Senhora de
Lourdes celebra 87 anos

Transtorno de Aprendizagem x
Dificuldade de Aprendizagem

Dupla de peteca é destaque
no ranking nacional

*Meriene Diniz Santos

O Ano letivo
está apenas come-
çando e com ele
iniciam as nossas
expectativas e an-
gústias... No de-
correr do tempo
somos capazes de
acompanhar o
grau de aprendi-
zagem dos nossos
filhos e /ou alu-
nos. E pensando
nisso, venho falar um pouco das diferenças entre uma dificuldade de aprendi-
zagem e um transtorno de aprendizagem.

Qual a diferença entre Transtorno de Aprendizagem e Dificuldade de a
aprendizagem? Você já deve ter observado em seu filho ou em seu aluno al-
guma dificuldade para aprender a matemática, para se alfabetizar ou algum
tema especifico? 

E ai surge a dúvida. É apenas uma dificuldade ou pode ser um transtorno
de aprendizagem ou específico de aprendizagem como por exemplo: Dislexia,
Disgrafia entre outros.

Vamos entender... No “Transtorno de Aprendizagem’’ é determinado bio-
logicamente, então, a criança já nasce com essa dificuldade, além disso, pode-
se manifestar em qualquer período da aprendizagem dessa criança ou jovem.
Sua manifestação se dá, por meio da dificuldade de identificar e decodificar pa-
lavras, então acarreta num processo de leitura, escrita, na compreensão de tex-
tos, e até mesmo ter dificuldade na matemática. É algo que veio com a criança,
portanto, a causa não está ligada com o ambiente externo ou algum problema
que a criança viveu, isso tem a ver com o funcionamento neurológico da
criança, é algo interno, intrínseco do desenvolvimento da criança. Costuma
ser mais facilmente identificados quando a criança ingressa na escola, mo-
mento em que passa a ter contato de forma mais abrangente as áreas de co-
nhecimento.

E quando se trata de uma “Dificuldade de Aprendizagem” a criança tem
como característica, o baixo desempenho escolar, quando se refere à dificul-
dade de aprendizagem, é algo que acontece fora, que está agravando o pro-
blema, por exemplo: a metodologia de alfabetização da escola ás vezes não é
o mais adequado para a criança, houve muita troca de professores na escola, a
criança mudou de cidade, os pais se divorciaram ou aconteceu brigas em casa,
alguma questão emocional da criança ou alguma mudança que aconteceu com
a criança, nascimento de um irmão ou perda de um familiar. A criança tem di-
ficuldades de lidar com a situação que está vivendo, interferindo assim no seu
sucesso escolar .Tudo isso pode gerar uma dificuldade para aprender, além de
situações como questões sócio econômicas, alimentação de qualidade, acesso
ao saneamento básico, a uma boa condição de estrutura em casa para ter uma
boa noite de sono...Todos estes fatores externos influenciam e podem gerar di-
ficuldades de aprendizagem; a causa são fatores ambientas e também serão
agravados se os fatores permanecerem ou piorar...

A participação na vida escolar da criança é importante para que esteja
ciente de como anda seu desempenho. Ao notar uma dificuldade de aprendiza-
gem constante, converse com a escola e procure um profissional para auxiliá-
los nesse processo, fazer uma avaliação para constatar ou descartar um possível
transtorno de aprendizagem, e assim, auxiliar o quanto antes com os métodos
e recursos adequados para ajudar a criança no processo de aprendizagem.

* Pedagoga-Especialista em Psicopedagogia Institucional- Gestão Escolar
Integradora-Experiência em Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Psicomotricidade em curso. Professora na rede Municipal de Vespasiano/MG

Com o apoio da Prefeitura
de Vespasiano, através da Secre-
taria de Juventude e Esportes, a
dupla de petequeiras Cidinha
Andrade e Adriana Elizete tem
se destacado no ranking PEC
PRO individual e de duplas,
desde 2016, onde se mantém lí-
deres até hoje. 

A dupla de líderes tem
aproveitamento de 82% dos tor-
neios disputados (14 títulos em
17 competições). A última con-
quista das atletas aconteceu, no
Clube Náutico, em Sete Lagoas,
dos dias 1 a 3 de fevereiro, na
FEMPE/Finals PEC 2018/2019
- o Desafio Final. A competição
reuniu as melhores duplas de
peteca da temporada e os me-
lhores rankiados do Brasil. A
dupla de peteca vespasianense
Cidinha e Adriana mais uma
vez foi 1º lugar no Ranking Na-
cional PecPro. 

Trajetória
A parceria de Cidinha e

Adriana teve início em 2010, no
Clube Oi Art, em Belo Hori-

zonte, onde elas treinam até
hoje. Ao longo destes nove anos
a dupla venceu três Star PEC (2
Ligas Brasileiras de Peteca e 1
Campeonato Brasileiro), quatro
PEC 1000 (MG Open -
Aberto de Peteca de Minas Ge-
rais, Copa SP de Peteca, Liga
Triangulina de Peteca e Circuito
Masters 1000 de Peteca), além
de outros quatro títulos em PEC
500 e três em PEC 250, todos
pela Categoria PRO. No final de
2018 as atletas receberam o prê-
mio do Esporte Mineiro pela Se-
cretaria Estadual de Esportes de
Minas Gerais.
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vários cursos, workshops e
oficinas de teatro, voz, ex-
pressão corporal, dança e
tudo que pudesse melhorar
sua performance no palco.
Em 2007 entre mais de 20
atrizes ganhou o prêmio
Tercipes de melhor atriz que
foi realizado no antigo Tea-
tro Casa Nova em BH. 

A Hipocondríaca é um

texto inédito de sua autoria,
onde ela se desafia diri-
gindo, atuando e coprodu-
zindo. Para este projeto se
tornar realidade, Áurea en-
cara está produção com re-
cursos próprios e conta com
o apoio do comércio local
de Vespasiano. O espetáculo
terá sua estreia dias 13 e 14
de abril no Palácio das Artes

de Vespasiano, sendo o
elenco composto por artistas
da terra selecionados pela
própria Áurea entre os for-
mandos de 2018 da Escola
de Artes Capitão Caram-
bola. A atriz Emily Morais
irá encarnar a Hipocon-
dríaca Mercedes. Yago Rosa
estará na pele do mordomo
Lulu. Liege Sisnandes será
a muito louca enfermeira
Dolores. Ainda temos
Wayne Kelsen como um
vendedor ambulante e a pró-
pria Áurea Oliver como a
empregada Josefina. Este
projeto terá a produção de
Cíntia Reis que também é
atriz, diretora e produtora na
Asas do Vale Cia de Teatro
de Vespasiano.
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SESI Educação é a melhor rede de
ensino particular, diz IDEB

O ensino ofertado
pela Rede SESI MG de En-
sino foi reconhecido como um
dos melhores do país. Esse é o
resultado do Índice de Desen-
volvimento da Educação Bá-
sica (IDEB). A metodologia
foi um dos temas tratados du-
rante a reunião dos Conselhos
SESI, SENAI e IEL, realizada
no dia 22/02 na sede do Sis-
tema FIEMG.

Ana Luiza Snoeck Neiva
do Amaral, representante da
Unidade de Estudos e Pros-
pectiva da CNI, foi quem apre-
sentou os resultados do IDEB.
Criado em 2005 pelo MEC, o
IDEB foi formulado para

medir a qualidade do aprendi-
zado nacional. “O exame fun-
ciona como um indicador que
ajuda a monitorar a educação
no país e a estabelecer metas
de melhoria na qualidade do
ensino”, afirmou Amaral res-

saltando que o índice é calcu-
lado de acordo com a taxa de
rendimento escolar e as mé-
dias dos exames aplica-
dos. 219 Escolas SESI de todo
país foram avaliadas, sendo 22
de Minas Gerais. O Ensino

Médio mineiro ficou em pri-
meiro lugar na média nacional,
sendo que as Escolas SESI ti-
veram uma avaliação acima
das demais instituições parti-
culares, incluindo as Escolas
SESI de outros Estados.

Das 10 primeiras colocadas
da Rede SESI de Ensino, nove
são de Minas Gerais. Sentimos
orgulho pelo fato do “SESI de
Vespasiano – Antônio Quirino
da Costa” ocupar a terceira po-
sição, dentre todos os SESI do
Brasil. Destaque-se também ao
SESI de Sete Lagoas em quarto
lugar e de Pedro Leopoldo na
sétima colocação. É a nossa re-
gião em destaque, parabéns e
obrigado à comunidade, autori-
dades e indústrias locais que
tanto nos apoiam.

A Rede SESI MG vem
conseguindo, por meio dos fa-
tores intraescolares, que ga-
rantem a qualidade do ensino,

atenuar os extraescolares,
como a escolaridade dos pais e
a renda familiar, de forma a
potencializar os resultados dos
alunos com nível socioeconô-
mico mais baixo”, explicou
Amaral. Segundo a represen-
tante da CNI, apenas os SESI
MG e AL superam o IDEB da
rede privada de seus estados.

“Sentimos muito orgulho
por fazer parte de uma Institui-
ção que leva tão a sério a Edu-
cação, por acreditarmos que
essa é a mola propulsora de
toda mudança séria que se al-
meje” – Maurício Alves – Di-
retor da Unidade Integrada
SESI e SENAI de Vespasiano.

Emily Morais

Espetáculo “A HIPOCONDRÍACA” comédia teatral, será apresentado
nos dias 13 e 14 de abril no Palácio das Artes em Vespasiano

Wayne Kelsen Liege Sisnandes Yago Rosa

A peça baseia-se na his-
tória de uma madame cheia
de ideias fúnebres que quer
uma cama exclusiva custe o
que custar. Um mordomo
pra lá de rosa choque e uma
empregada analfabeta me-
tida a falar inglês. Junte-se a
isto uma enfermeira maluca
e um caixeiro viajante tram-
biqueiro para completar a
confusão... vocês terão ai
uma receita muito divertida
que vai matar todo mundo...
de tanto rir é claro.

O texto e a direção são
da atriz Áurea Oliver que há
17 anos atua no ramo com
participação em grandes es-
petáculos, curta metragens
no RJ e campanhas de popu-
larização do Teatro de BH e

sempre quis fazer um traba-
lho aqui em Vespasiano
onde deu início sua carreira
como atriz. 

Começou no teatro ama-
dor quando foi levada para
um grupo de jovens e apre-
sentavam peças de cunho
social. Depois disto nunca
mais parou, se formou em
BH e tirou seu registro, fez
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  MMAARRÇÇOO
Dia 1: Laura Soares A. Rodrigues; Dia 2: Rosely Maria Viana, Andréia Albano Duarte, Mônica de Oliveira Costa,

Carlos Eugênio Souto M. Filizola, Rutinéia Corrêa Campos; Dia 3: Heloísa Vercesi dos Santos, Samuel Aguiar Sabino,
Luigi Reis Ribeiro, Márcio Antônio de Oliveira, Daniele Costa Fonseca; Dia 5: Marcelo Castilho Diniz, Laís Georgina
Vercesi dos S. Fernandes, Robson Ogando, Rogeres Ogando, Aladir de Paula Lima; Dia 6: Flávia de Souza e Silva, He-
loísa Diniz Carvalho, Walter Lukschal Soares; Dia 7: Circe Beatriz C. S. Soares, Paulo César de Oliveira; Dia 8: Cátia
Maria Carrijo Duarte, Roberta Barbosa Santos, Zulmira Gelmini dos Santos, Silvânia Gelmini Atademo; Dia 9: Mari-
lene Fonseca Corrêa, Alfredo Albano Duarte, Bráulio Marcos B. Resende, Valderez Maria Dada Oliveira; Dia 10: Dea
Soares Fonseca Valente, Salim Antônio Salomão, Waltério Eustáquio Viana, Elsi Lopes Viana, Ricardo Alexandre M.
Pimentel; Dia 11: Cláudia Beatriz Moraes, Felipe Azevedo Borges, Ângelo M. Barbosa Fonseca, Pedro Henrique Aviz
Salles; Dia 12: Lauro Batista Soares, Rosângela M. Menezes, Fernando Lessa de Moura, Carla E. Esteves Borges; Dia
13: Gláucia Henriques Lisboa, Rogério Oliveira Machado, Izabella Cristina Mota Lopes; Dia 14: Abmael de Souza da
Silva, José de Souza Viana, Virgílio Martins da Costa, Francine de Souza Mansur, Marilza Castro P. Cruz; Dia 15: Már-
cia Maria Campelo Diniz, Lucinéia Carrijo Pereira, Paula Cristina Tomaz Fagundes de Araújo, Rodrigo Duarte da Costa,
José Antônio Santana Palma, Andréa do Carmo Faria; Dia 16: Neida Elaine Soares Viana, Paulo Diniz Cruz, Meire
Ane Gonçalves da Silva Costa, Sybele Maria Freire da Silva; Dia 17: Joyce Giovana Fonseca Matos, Ilce Alves Rocha
Perdigão, Luiz Gustavo da S. e Silva, Anselmo Domingo;, Dia 18: João Bosco Arrede, Patrícia Maria Perdigão,  Igor
Machado Malaquias, Wladimir Machado Malaquias, Maria José Silva Pinto Dias, Marcos José Campelo Diniz; Dia 19:
José Dreigenn de Andrade, Michele Araújo Dada; Dia 20: Luciene Érica Rocha, Moacir Soares Fonseca, Nina Rosa F.
Viana, Alexandre Braga de Oliveira Lima; Dia 21: Natália da Cunha Macedo, Frederico A.de Paula Fonseca, Careni Isa-
bela G. dos Santos, Sílio Alexandre Fagundes; Dia 22: Simone Gelmini Araújo, João Bosco dos Santos Júnior; Dia 23:
Giuliana Araújo Atademo, Maurício Aguiar Dornas; Dia 24: Inocêncio Olímpio Dourado, Gisele Onete Marani Bahia,
Marcos Rogério Tocafundo, Marcelo Eduardo F. Rocha, Rita de Cássia Campos Araújo, Sheylla Real Bento, Patrícia
de Paula Tocafundo; Dia 25: Sônia Silva, Aline V. Gelmini dos Santos, Luiz Otávio Fonseca L. Kayser, Flaviana Cruz
Silva, Igor Rodrigo Duraes; Dia 26: Flávia da Cruz Cassemiro; Dia 27: Marília Marani Barbosa, Alba Valéria de Bar-
ros Silva, José Caldas de Souza, Senhorinha Venícia Cruz Costa, Edna Aguiar Malta Fonseca, Rogério Satiro, Robson
Beghini; Dia 28: Edna Aparecida Batista, Celeste de Araújo Sena, Sandra Cunha dos Santos de Brito Silva, Paula Murça
Machado Rocha, Natália Costa Dada, Jane de Araújo Aires, Giorgia Silva; Dia 29: Ana Beatriz Morelli Araújo, Walber
José Reis, Marilza Fonseca Garcia, Vanessa F. F. Garcia; Dia 30: Vera Lúcia Vilela Moreira, Célio César Pena; Dia 31:
Érika Francine de Souza Queiroz, Salomé Aguiar Sabino, Alex Fernandes de Oliveira.

Continuam bastante concorridos os happy hours às sextas-feiras no Restau-
rante Dom Otto. Veja a programação para março: Dia 01 – sexta Carnavalesca com
Deth e Timponi; Dia 08 – o melhor do sertanejo com Felipe Santos; Dia 15 – Boa-
ventura – MPB; Dia 22 – Welisson Alves – voz e teclado – diversos estilos; Dia 29
– Pop rock com Maurício Urutau.

Dom Otto: happy hours

A cidade de Vespasiano ganhando nova e
moderna clínica de medicina diagnóstica. Inau-
gurada em 28 de fevereiro, é dotada de toda in-
fraestrutura para realização de exames que

disponibilizam para os moradores de Vespasiano
e região. O seu corpo clínico é formado por com-
petentes médicos.

Desejamos sucesso!!!

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

Giulia comemora seus 15 anos Breninho
9 anos

Com muito bom gosto e sofisticação foi rea-
lizada na noite do último dia 16 a festa de ani-
versário de 15 anos de Giulia Fonseca
Rocha, filha de Geraldo Maria de Souza Filho e
Claudia Fonseca Rocha. 

Giulia e seus pais receberam cada um dos
convidados para participar deste momento ímpar
na vida da jovem. O local escolhido foi o Dru-
mond Recepções e Eventos, em Lagoa Santa,
que foi impecavelmente decorado de acordo com

o gosto da aniversariante e da sua mãe.
Entre amigos e familiares, a jovem partici-

pou com muita graça de um dos momentos mais
icônicos de uma festa de 15 anos: a valsa. Entre
os pares da aniversariante estavam, é claro, o pai,
além do padrinho, os tios e alguns amigos.

Em seguida, os convidados cantaram os pa-
rabéns à Giulia com muita descontração e entu-
siasmo. Na sequência, os jovens foram para a
pista de dança, onde curtiram até altas horas.

Giulia fez pose para o
Vespasiano em Notícias

Papai Geraldinho, a aniversariante
Giulia e mamãe Cláudia

Com um delicioso churrasco, a família de
Breno Bicalho Diniz Cruz comemorou o seu
aniversário de 9 anos no dia 24 de fevereiro. O
pai Breno cuidou do churrasco. A vovó Elzi-
nha fez os complementos e a linda decoração
ficou por conta do muito bom gosto da mamãe
Roberta.

Parabéns Breninho!!! Felicidades!!!

Pais da
turma boa

Há dias reuniram-se na residência de Dori-
nha e Raimundo Andrade (Nonô Construtor) os
pais e mães com seus filhos, genros e noras, jo-
vens vespasianenses. Na foto as mamães: Dori-
nha, Silvana, Márcia, Simone, Elzinha, Fátima,
Bete Salomão e Cristina.

A aniversariante dança a
valsa com a pai

Vivium

Kátia Madeira, nossa amiga, acaba de se in-
gressar oficialmente no Rotary Club de Vespasiano.
Cumprindo o ritual de admissão uma comissão do
Clube foi até à sua residência para lhe fazer o con-
vite para seu ingresso na entidade.

Kátia, auxiliada pelo esposo Genivaldo e fi-
lhos, recebeu os companheiros em alto estilo. O que
seria apenas uma visita com um cafezinho virou
festa de arromba com muita cerveja e whisky, ex-
celentes salgados e outros tira-gostos.

Registramos que a entrada de Kátia Madeira
em Rotary é quase que somente para regularização
junto ao Rotary International pois sempre contamos
com a presença e o apoio dela em todos os eventos
do Clube. Parabéns Kátia; seja bem vinda!!!

Posse de Kátia

No dia 02 de fevereiro a Dra. Cristiane
Vieira, proprietária do Estúdio Sorrir +, aqui de
nossa cidade, comemorou o seu aniversário de
40 anos em grande estilo numa recepção em
Lagoa Santa.

Na foto, ao lado do marido Dr. Rinaldo
Silva e de sua filha Sophia Alicia.

Parabéns!!!

Dra. Cristiane
Vieira

Giulia em companhia
das amigas

Veja alguns
dos amigos
que foram
abraçar o
Traia. Paulo
Diniz
fotografou

Reunindo os familiares e vários amigos, An-
tônio Domingos Albano, o popular Traia, come-
morou mais um aniversário no dia 20 de fevereiro.
Sua área de festas ficou até pequena para receber
tantos amigos que foram cumprimentá-lo.

Na oportunidade o aniversariante serviu o

seu tradicional cansanção com costelinha. Sem-
pre uma delícia. Muita cerveja, whisky e cachaça
boa. Uma grande animação!!! Traia, parabéns
pelos seus 79 anos!!!

No próximo ano vamos comemorar as 8 dé-
cadas!!!

Albano – 79 anos
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Neurônios sensíveis
Por onde passa, o álcool

causa baderna. Dentro da
cabeça ele age nos neurô-
nios – daí a desinibição e a
tonteira. Cerca de cinco
horas depois da bebedeira as
células cerebrais começam a
se recuperar, mas ficam ul-
trassensíveis. É por isso que
a luz e o barulho incomo-
dam tanto. No dia seguinte
os estragos ainda são senti-
dos e é praticamente impos-
sível se concentrar.

Com a boca seca
A produção de saliva

despenca, para economizar
líquido no corpo. Isso por-

que o etanol inibe o hormô-
nio antidiurético fabricado
no cérebro. Daí, a pessoa vai
ao banheiro o tempo todo e
perde mais água do que de-
veria.

Estômago em frangalhos
O órgão sofre, mas a

culpa não é só do álcool. Al-
guns drinques levam na
composição substâncias
para conferir, por exemplo,
cor e cheiro. Elas também
irritam as paredes estoma-
cais.

Dor por todo canto
Depois de uma dose

maciça de bebida alcoólica,
os vasos sanguíneos que ir-

rigam o cérebro se dilatam e
pulsam, detonando dor de
cabeça. Mas o mal-estar é
generalizado porque, ao não
receber mais e mais álcool,
o corpo todo padece.

Quase um vírus
Os cientistas descobri-

ram recentemente que as be-
bidas têm um efeito
parecido com o do vírus da
gripe: desencadeia a produ-
ção de citoquinas pelos gló-
bulos brancos do sangue. O
objetivo dessas moléculas é
avisar ao corpo que algo não
vai bem. O resultado é dor
muscular, indisposição e
vontade de ficar na cama.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

Para fazer vinagre aromatizado, co-
loque algumas folhas de manjericão, sál-
via ou alecrim dentro da garrafa de
vinagre e depois tampe bem. Mantenha
na geladeira.
Para amenizar o gosto ardido da ce-

bola crua, deixe-a de molho em uma va-
silha com água e uma colher (sopa) de
açúcar por meia hora.
Para que os legumes não escureçam

quando forem cozidos em água, ferva
primeiro a água e apenas depois acres-
cente os legumes.
Os filés de peixe fritos ficam com um

ótimo sabor e uma consistência mais
macia se forem deixados de molho no
leite por alguns minutos antes da fritura.
Para fazer frituras na manteiga, junte

um pouco de óleo para que ela não
queime.

A o
abrir mas-
sas aman-
teigadas, é
p o s s í v e l
que elas
grudem no
rolo. Para
evitar isso, coloque entre a massa e o
rolo um plástico fino transparente.
Para deixar o bolo de chocolate mais

leve e com uma cor mais bonita, acres-
cente uma colher (chá) de bicarbonato
de sódio à receita.
As melhores carnes para bife à rolê

são: patinho, alcatra e coxão mole. Se
você cortar os bifes com 5mm de espes-
sura, não haverá necessidade de batê-
los.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  

Ingredientes:
6 filés de peito de frango
Sal e pimenta a gosto

Recheio:
6 fatias de bacon
6 vagens
1 cenoura cortada em palitos
2 colheres (sopa) de azeite
6 batatas cortadas em quatro
2 colheres (sopa) de amido de milho
½ litro de caldo de legumes
Salsa picada a gosto

Modo de preparo:
Tempere os filés com o sal e a pimenta. 
Sobre cada um distribua uma fatia de bacon, a
vagem e a cenoura. Enrole e prenda com pali-
tos de dente.

Numa panela, aqueça o azeite e doure os bifes.
Junte o amido dissolvido no caldo de legumes
e a batata.
Deixe cozinhar até ficar macio.
Coloque numa travessa e regue com o molho,
salpique com a salsa.

Ingredientes:
6 maracujás
4 latas de leite condensado
4 caixas de creme de leite (800g)
2 colheres (sopa) de margarina
4 colheres (sopa) de chocolate em pó 
180g de chocolate ao leite picado
Raspas de chocolate ao leite a gosto para
decorar

Modo de preparo:
No liquidificador, bata a polpa dos ma-
racujás com um pouco de água, coe e volte a bater com 2 latas de leite condensado e 2 caixas de
creme de leite; bata até ficar bem cremoso e leve ao congelador por 1 hora.
Para o creme de chocolate, em uma panela, coloque o leite condensado e o creme de leite restan-
tes. Adicione a margarina, o chocolate em pó e leve ao fogo médio até ficar com a consistência
de um brigadeiro mole.
Deixe esfriar.
Em um refratário, coloque metade da mousse de maracujá, espalhe o chocolate picado, cubra com
a mousse restante e finalize com o brigadeiro mole. 
Leve à geladeira por 2 horas, decore com raspas de chocolate e sirva.

SSaaúúddee  --  O que é uma bela ressaca?

Bife rolê de frango

Delícia de maracujá
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Volta às aulas e aos serviços gratuitos para população
Atendimentos de saúde e jurídico são oferecidos pela FASEH em Vespasiano e, agora, também em Lagoa Santa

Fevereiro trouxe de volta o apoio social e assistencial de profes-
sores e estudantes da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana reco-
nhecido, pelo Ministério da Educação, como serviço de excelência
junto à comunidade do setor norte da RMBH.

Clínica-escola
Em janeiro, mês de férias escolares, o atendimento de consultas,

na Clínica-escola da FASEH, o atendimento foi reduzido para uma
especialidade a cada semana mas, agora, volta com as 13 oferecidas
durante os meses letivos. O trabalho, em parceria com as Prefeituras
Municipais conveniadas, presta atendimento ambulatorial supervisio-
nado por professores médicos, oferece exames complementares e ou-
tras condições de tratamento, como fisioterapia em espaço equipado
para a realização de exercícios físicos, tudo pelo SUS, gratuito para a
população.

Especialidades: Cardiologia, Cirurgia Ambulatorial, Clínica da
dor, Clínica Médica, Dermatologia, Ginecologia, Neurologia, Obste-
trícia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Pediatria, Pneumologia, Psi-
quiatria.

Serviço:
Vespasiano 
Rua São Paulo, nº 958 – Nova Granja – no prédio da FASEH

Lagoa Santa
Av. Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.303, Lagoa Santa/MG

NPJC (Núcleo de Práticas Jurídicas e Cidadania)
Também o Núcleo de atendimento jurídico gratuito da FASEH

volta a funcionar em Vespasiano e abre as portas em Lagoa Santa. O
serviço oferecido com alunos do curso de Direito, sob coordenação de
professores e em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
oferece atendimento legal de orientação em processos judiciais, con-
ciliações e mediações, e mutirões em parceria com órgãos como a
COHAB, prefeituras, concessionárias de serviços públicos, para in-
centivar as partes a uma solução consensual sem a necessidade de in-
tervenção do Poder Judiciário. O objetivo é agilizar processos,
normalmente demorados, numa atuação preventiva, rápida e eficiente
de questões jurídicas.

Em Vespasiano, o NPJC fica bem no centro, em frente à UPA,
perto dos cartórios, Ministério Público e da prefeitura. E em Lagoa
Santa no prédio novo das unidades da FASEH no centro.

Serviço:
Vespasiano
Endereço:Av.Pref. Sebastião Fernandes, nº 890 - Centro, Vespasiano/MG

Horário de funcionamento:
Segunda à Sexta: 12h às 18h
Sábados: 9h às 12h
Lagoa Santa
Av. Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.303, Lagoa Santa/MG

PROCON
A população de Vespasiano também tem atendimento de Procon

com apoio dos profissionais de Direito e estudantes da FASEH. Com
a Câmara Municipal, a faculdade mantém a parceria para atendimen-
tos, no órgão de defesa do consumidor que funciona no prédio do
poder legislativo. Mais de 70% dos casos são resolvidos por media-
ção na unidade e menos de 20% são encaminhados para o judiciário.
O serviço atende moradores de Vespasiano e São José da Lapa, sob
agendamento.

Serviço:
Procon de Vespasiano – segunda à sexta, 12h às 18h – Praça JK,

nº 8 – Câmara Municipal.
Sábados – Núcleo de Práticas Jurídicas da FASEH – 8h às 12h –

Av. Prefeito Sebastião Fernandes, nº 890 (em frente a UPA).
Agendar atendimento pelo telefone 3629-2551.

� FASEH

Prof. Leonardo Bordoni e prof. Márcio Cardoso

Professores da FASEH lideram trabalho de
identificação das vítimas de Brumadinho

Nas últimas semanas, os mé-
dicos anatomistas e professores da
FASEH, Márcio Alberto Cardoso
e Leonardo Bordoni, trabalharam
intensamente na identificação dos
restos mortais das vítimas do rom-
pimento da barragem em Bruma-
dinho. 

O professor Marcinho, como
é chamado pelos alunos, estava
viajando de férias quando a tragé-
dia aconteceu e foi acionado para
orientar e auxiliar no trabalho
como voluntário, no IML de Belo
Horizonte. O professor, especia-
lista e referência na área de antro-
pologia forense, é Legista Classe
Especial da Polícia Civil de Minas
Gerais aposentado, já tendo che-
fiado a equipe do Instituto Médico
Legal de Belo Horizonte. Márcio
Alberto Cardoso já havia traba-
lhado na identificação de vítimas
do rompimento da barragem de
Mariana, em 2015.

“O grande problema é o vo-
lume de material a ser analisado
que é muito maior que o de Ma-
riana pelo número superior de ví-
timas”.

O IML de Belo Horizonte
ficou exclusivamente com este
trabalho, sendo os outros casos
encaminhados para o de Betim. O
professor Leonardo Bordoni que
está no quadro de peritos do IML,

atualmente, também integra a
equipe envolvida na identificação
das vítimas da tragédia que reúne
mais de 100 profissionais de
Minas, Brasília, Goiás e Rio de
Janeiro, na tarefa de perícia de
corpos e partes de corpos recolhi-
dos pelas equipes dos Bombeiros
na área atingida pela lama da mi-
neração.

Os peritos revelam a surpresa
com dois corpos inteiros resga-
tados na última sexta-feira (15)
e que puderam ainda ser reco-
nhecidos pelas impressões digi-
tais, passadas 3 semanas do
rompimento da barragem. “O
material que estava na lama foi
conservado por mais tempo do
que o esperado”, diz o Dr. Már-
cio.  Bordoni explica que o
corpo não exposto ao tempo,
quando fica enterrado ou de-
baixo d’água tem uma decompo-
sição mais lenta, já que as
bactérias que destroem a matéria
orgânica são aeróbias, vivem
onde há oxigênio. “Isso é normal
mas o grau de conservação des-
ses últimos corpos resgatados
tem chamado a atenção. Não sa-
bemos dizer ao certo se a pre-
sença de ferro e outros metais
pesados na lama pode influen-
ciar nisto. É preciso investigar”.

Nessas últimas semanas, os

peritos conseguiram fazer o reco-
nhecimento de muitos corpos por
impressão digital – com a ajuda de
um aparelho de leitura biométrica
ligado ao bando de dados da Polí-

cia Federal que veio de Brasília –
e também por históricos forneci-
dos pelos familiares, como exa-
mes de imagens, radiografias
dentárias, detalhes de cirurgias e

tatuagens.  “Com um raio-x den-
tário, um dente encontrado já é su-
ficiente para o reconhecimento.
Tivemos casos de identificação
por prótese de cirurgia ortopédica
e outro de mama. 

A partir de agora, este traba-
lho deve começar a ficar mais di-
fícil porque passam a chegar
apenas segmentos de corpos e já
em estado de decomposição mais
avançado e vamos ter que fazer
tudo por exame de DNA”, conta o
professor Marcinho.

Ele diz que os parentes das
vítimas desaparecidas têm contri-
buído levando escovas de dentes
ou de cabelo de onde os peritos
podem coletar material genético,
como um fio de cabelo, que será
comparado com o que foi reco-
lhido pelas equipes de resgate de
Brumadinho. O especialista conta
que apesar do distanciamento que
o profissionalismo exige do emo-
cional, neste trabalho, é difícil não
se envolver com os dramas vivi-
dos pelas famílias. Ele conta que
tem mantido contato quase diário
com uma mulher de São Paulo
que já enterrou o filho e o ex-ma-
rido que estavam hospedados na
pousada Nova Estância e liga
sempre à espera de notícias sobre
outras duas pessoas que estavam
com eles. O corpo da nora dela,

casada com o filho, que estava
grávida foi um dos dois identifi-
cados no fim de semana.

“Um episódio muito triste:
mesmo lidando durante décadas
com a morte e tendo atuado em
vários eventos de comoção social,
o rompimento da barragem de
Brumadinho, certamente, marcou
a minha vida profissional: a dor da
morte na sua expressão maior,
destruindo famílias e sonhos.
Uma tristeza sem fim…”

Dr. Márcio Alberto Cardoso
Graduado em Medicina pela

UFMG, professor aposentado da
Faculdade de Medicina da Fede-
ral e atual professor de Anatomia
Humana e Medicina Legal da
FASEH. É médico Legista Classe
Especial da Polícia Civil de
Minas Gerais aposentado, tendo
atuado na área de Antropologia
Forense.

Dr. Leonardo Santos Bordoni
Graduado em Medicina pela

UFMG, possui mestrado em Bio-
logia Celular e doutorado em pa-
tologia, é médico Legista do IML
de Belo Horizonte e professor de
Anatomia, Neuroanatomia e Me-
dicina Legal na FASEH. Realiza
pesquisas nas áreas de Medicina
Legal e Anatomia Clínica.
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1ª Conferência Municipal
de Políticas sobre Drogas

Sua rua pavimentada,
faça valer o seu direito!

A Prefeitura promove a 1ª
Conferência Municipal de Po-
líticas sobre Drogas que será
organizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde com apoio da
Rede de Atenção Psicossocial,
do Colegiado Municipal de
Saúde Mental e da Diretoria
Municipal de Desenvolvi-
mento Social, no dia 28 de fe-
vereiro, quinta-feira.

Políticas Psicossociais
para as Drogas é o tema central

que será discutido neste encon-
tro, tendo como eixos temáti-
cos a saúde pública e o
financiamento, a Rede de
Atenção e Proteção, os Direi-
tos Humanos e a promoção da
cidadania, e por fim, a saúde
enquanto Direito Fundamental
e Justiça Social.

Além de aprofundar o de-
bate sobre as possibilidades so-
ciais e psicossociais de
implementar políticas públicas

alicerçadas no campo dos di-
reitos humanos e sociais será
possível apresentar propostas e
moções que vão compor o re-
latório final consolidado da 1ª
Conferência Municipal de Po-
líticas sobre Drogas.

Durante esta assembleia
será composto o Conselho Mu-
nicipal de Políticas sobre Dro-
gas instituído pela Lei
Municipal nº 4.210 de 20 de
agosto de 2018.

� LAGOA SANTA

A Prefeitura, a partir do dia 11 de
março, dia do retorno das aulas da
Rede Municipal disponibilizará gra-
tuitamente aos mais de 7.900 alunos
todo material escolar necessário para
acompanhamento das aulas.

Apesar da grave crise que afeta
todos os municípios mineiros devido
à falta de repasses do Governo do Es-
tado, com a adoção de medidas aus-
teras para contenção de gastos, todo
o material escolar já está sendo en-
tregue nas escolas para que o aluno
receba no primeiro dia de aula.

A lista de material é bem com-

pleta e atende às exigências pedagó-
gicas de todas as fases escolares. Ca-
derno pautado, caderno de desenho,
lápis, borracha, massinha, canetas,
lápis de cor, agenda escolar, livros di-
dáticos e literários, dentre outros itens
que compõem a lista que será entre-
gue conforme as modalidades de en-
sino: Creches, Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos.

Uma preocupação a menos para
os pais dos alunos que não precisam
arcar com gastos para a compra do
material escolar do seu filho.

7h30 às 8h30 - Credenciamento e café da manhã
8h - Abertura
8h30 - Leitura do Regimento Interno
9h - Palestra: Dos Direitos Humanos e Promoção da
Cidadania e da Saúde enquanto Direito Fundamental
e Justiça Social por Dr. Helder Magno da Silva
10h - Apresentação Cultural
10h20 - Palestra: Da Saúde Pública e o Financia-
mento e da Rede de Atenção e Proteção por Dra. Mi-
rian Abou-Yd
11h20 às 12h - Debate
12h às 13h - Almoço
13h às 13h15 - Revitalização do grupo
13h15 às 13h30 - Divisão dos grupos de trabalho

para elaboração das propostas, conforme os quatro
eixos:
Dos Direitos Humanos e a Promoção da Cidadania
Da Saúde enquanto Direito Fundamental e Justiça
Social
Da Saúde Pública e o Financiamento
Da Rede de Atenção e Proteção
13h30 às 14h45 - Elaboração das propostas
14h45 às 15h45 -Votação das propostas a serem en-
caminhadas ao Poder Executivo.
15h45 às 16h - Cadastramento de conselheiros e en-
tidades para composição do Conselho Municipal de
Políticas Sobre Drogas.
16h30 às 17h - Encerramento e lanche

PROGRAMAÇÃO:

Se sua rua é de terra saiba
que estamos trabalhando para
pavimentá-la imediatamente.
Temos recebido muitas recla-
mações sobe poeira em época
de sol e barro em época de
chuva, além de relatos de
crianças doentes com rinite,
bronquite, asma e outras doen-
ças respiratórias.

A Prefeitura encaminhou
o Projeto de Lei nº 4972/18, à
Câmara Municipal, buscando
autorização de empréstimo de
R$ 16 milhões junto ao Banco
do Brasil para asfal-
tar/pavimentar a sua rua e be-
neficiar você, sua família e
seus vizinhos.

Para realizar as obras de pa-
vimentação da sua rua e das de-
mais que constam na relação
abaixo, dependemos apenas da
aprovação do Projeto de Lei nº
4972/18 pela Câmara Municipal.

A Prefeitura já está reali-
zando o processo licitatório
para contratar uma empresa
que vai asfaltar a sua rua.

O município está com as
contas rigorosamente em dia e
o valor do empréstimo é 10
vezes menor que o valor de
crédito que foi disponibilizado
pelo Banco do Brasil a cidade.

Procure os vereadores da
sua confiança, compareça às
reuniões da Câmara Municipal

(às terça-feira, às 18h) e peça
aos vereadores a aprovação
deste projeto que vai beneficiar
você, sua família e tantos ou-

tros moradores cujas residên-
cias estão em ruas de terra.

A hora é agora. Faça valer
o seu direito!!!

CONFIRA AS RUAS QUE SERÃO PAVIMENTADAS:

Material escolar é distribuído para todos os
alunos da Rede Municipal de Ensino
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Coronel Nishio assume direção do PAMA LS
À frente do Parque há 2 anos o Coronel Vale Ribeiro passou

o cargo de Diretor ao novo Comandante

Em 29 de janeiro último,
foi realizada a cerimônia mili-
tar de passagem de Comando
do Parque de Material Aero-
náutico de Lagoa Santa (PAMA
LS). À frente do Parque há 2
anos, o Coronel Aviador Ed-
gard Vale Ribeiro passou o
cargo de Diretor ao Coronel
Aviador Cláudio Luis da Silva
Nishio que, anteriormente,
exercia o cargo de Chefe da Di-

visão Técnica da unidade.
A cerimônia foi presidida

pelo Diretor de Material Aero-
náutico e Bélico, Major Briga-
deiro do Ar Ricardo Augusto
Fonseca Neubert e contou com
a presença do Comandante da 4ª
Região Militar, General de Di-
visão Henrique Martins Nolasco
Sobrinho, de Oficiais-Generais
da Força Aérea, além de outras
autoridades militares e civis.

Dirigindo-se ao efetivo do
PAMA, o Coronel Vale, relem-
brou sua trajetória no Parque.
“Encerro hoje um ciclo de dois
anos na Direção desta Unidade,
porém minha ligação com ela é
um pouco maior, pois são ao
todo doze anos de serviço dedi-
cados a este parque e à sua mis-
são, um terço dos meus 36 anos
servindo a Força Aérea Brasi-
leira. Aqui aprendi a trilhar os

caminhos da logística de manu-
tenção e suprimento de aerona-
ves, sobretudo com as pessoas
que dedicaram e dedicam sua
vida a preparar aeronaves para
que a Força Aérea possa efetiva-
mente Controlar, defender e In-
tegrar”, afirmou.

Em suas palavras o Major
Brigadeiro Neubert agradeceu o
Cel. Vale pela dedicação ao Par-
que e pelo serviço prestado à

Força Aérea e desejou sucesso
ao Cel. Nishio na condução dos
trabalhos, em um período de
mudanças na logística e manu-
tenção da FAB, baseadas na
reestruturação administrativa.
“Bem-vindo à equipe, sucesso
no cumprimento das novas dire-
trizes do PAMA”, ressaltou o
oficial general ao final de seu
discurso.

A cerimônia militar foi

composta pelos atos de passa-
gem de comando, revista à tropa
pelo novo Diretor, despedida do
serviço ativo do diretor substi-
tuído e encerrada com o tradi-
cional desfile militar. Antes da
solenidade os convidados parti-
ciparam das celebrações religio-
sas alusivas à Passagem de
Direção e do descerramento do
quadro de ex-diretor na galeria
de fotos do PAMA.

A UAITEC-Lab Ves-
pasiano inicia 2019 com
novos alunos no Curso pres-
encial de violão. A aula inau-
gural de cada turma aconteceu
entre 18 e 22 de fevereiro, em
horários específicos de cada
uma. Nessa primeira aula, os
alunos das dez turmas do
curso visitaram as dependên-
cias do prédio, conheceram os
cursos oferecidos, a metodolo-
gia dos mesmos, as diretrizes
estratégicas da unidade, além
das regras de funcionamento. 

A aula inaugural foi min-
istrada pelo professor Ailton
Monteiro, pela coordenadora
pedagógica Nilza Leal e pelo
coordenador da unidade, Elvio

Beltrão. Estiveram presentes
nesta semana 92 alunos do
curso de violão. 

Os alunos tiveram acesso
a todo o planejamento do pro-

fessor e puderam expor suas
expectativas com o curso. Ao
término da aula, todos os
alunos utilizaram a biblioteca
virtual para realizar o cadastro

no portal. Foi um momento de
muito aprendizado e inter-
ação.

A UAITEC é uma parce-
ria da Prefeitura de Ves-
pasiano com o Governo de
Minas Gerais. Seu compro-
misso é com a democratização
de conteúdos de qualificação e
requalificação profissional
para todos os vespasianenses,
além de cursos alternativos. 

“Faça-nos uma visita,
conheça nossa unidade que
possui 2 salas de educação a
distância, salas de informática,
Laboratórios Virtuais e uma
Biblioteca Virtual.

Esperamos vocês!” disse
o coordenador Elvio Beltrão.

UAITEC-LAB Vespasiano inicia 2019 com
10 turmas do curso básico de violão

Lions Clube de
Vespasiano rumo a Milão

Futuro
presidente
internacional
Dr. Choy
Coreano e a
futura
governadora
Edite Buéri
Nassif

O Lions Clube de Vespa-
siano, através dos associados
bastante entusiasmados, prepa-
ram-se para acompanhar a fu-
tura governadora do Distrito
L.C 4 do Lions Internacional, a
companheira e amiga de todos
Dra. Edite Buéri Nassif.

A Dra. Edite tem se esfor-
çado ao máximo para repre-
sentar bem seus companheiros
não apenas do Lions Clube de
Vespasiano, mas de todo o
Distrito LC4.

Tem participado com es-
forço e dedicação, de todos os
treinamentos propostos pelo
Distrito e/ou pelo Lions Inter-
nacional. O último treinamento
intensivo do qual participou
aconteceu de 10 a 15 de feve-
reiro em St. Charles, Illinois,
Chicago, onde juntamente com
outros 750 1º vices governado-
res de diferentes partes do Bra-
sil e do mundo, cumpriu
rigorosamente todas as etapas
do treinamento. Apesar da tem-
peratura extremamente baixa,
(até 19’ negativos) participou
das visitas à sede do Lions In-
ternacional, ao túmulo do fun-
dador do movimento leonistico,
Melvin Jones, além de outras
visitas institucionais.

Retorna a futura governa-

dora com uma bagagem maior
de conhecimentos leonísticos e
com intenso desejo de servir
mais e melhor desinteressada-
mente.

Parabéns Lions Clube de
Vespasiano, por haver indi-
cado e estar apoiando e incen-
tivando a sua companheira
Edite, a tornar-se a primeira
governadora distrital, do
Clube, que com certeza e com
o apoio de todos os compa-
nheiros leões, fará uma gestão
de sucesso, enriquecendo o
movimento leonistico e repre-
sentando bem o seu Clube e
sua cidade.

A futura governadora está
convidando para sua posse,
que ocorrerá em Milão, Itália,
no próximo mês de julho. A
comitiva, organizada pela
Multiplik Viagens, já conta
com mais ou menos 20 (vinte)
pessoas, que irão prestigiar a
futura governadora Edite
Buéri Nassif. Venha você tam-
bém fazer parte dessa delega-
ção que verá um belo
espetáculo de diversidade de
pessoas de diferentes partes do
mundo. O Lions Clube de Ves-
pasiano, terá os seus represen-
tantes, lado a lado com a
governadora.

A futura governadora Edite ladeada pelo Instrutor
Dr. Ricardo Komatzu e dos companheiros de Portugal Dr. João

Pedro e Maria Tereza de Ávila
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

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

Amigos do Flauber
Após a realização de duas reuniões com os clu-

bes filiados a Liga Municipal de Desportos de Ves-
pasiano vai delineando sua programação para 2019.

Segundo foi acertado durante as reuniões, so-
mente os clubes com a situação jurídica totalmente
regularizada poderão participar das competições
deste ano.

Deverão ser 18 equipes. Para participar do
campeonato amador, cada clube deverá também
participar do campeonato de uma das categorias de
base: infantil, juvenil ou júnior.

Visita à Prefeita
As diretorias dos clubes já solicitaram uma reu-

nião a prefeita Ilce Rocha quando vão reivindicar
maior apoio para as agremiações. Nesta reunião os
clubes vão solicitar, entre outros benefícios, verba
para pagamento de taxas da FMF, novos uniformes
para as categorias de base, bolas e outros materiais.

Os clubes e a Liga vão reivindicar ainda a re-
forma de vários estádios de futebol que se encon-
tram em péssimas condições. Um exemplo é o
estádio do Morro Alto que está sem energia. A
Cemig descobriu um “gato” no local e cortou o for-
necimento. Ladrões foram lá e furtaram os cabos.

Outro melhoramento que será solicitado à pre-
feita Ilce Rocha é a reforma do telhado da Liga.
Segundo uma funcionária da Instituição, “quando
chove, chove mais lá dentro do que lá fora” disse.

Athalanta
O Athalanta, do bairro Jardim da Glória, está

ultimando a regularização de sua documentação e
deverá ser o novo integrante dos filiados da Liga e
vai disputar o campeonato de 2019. Tudo caminha
para ser mais uma grande equipe do campeonato
de Vespasiano.

Campeonato amador mineiro
Outra novidade para 2019 é que a Federação

Mineira de Futebol, em parceria com as Ligas Mu-
nicipais, está organizando o Campeonato Amador
de Minas Gerais. A cidade de Vespasiano será re-
presentada pelo Imperial, campeão de 2018.

O regulamento do campeonato amador diz
que para participar da competição as equipes so-
mente poderão usar jogadores residentes na cidade.
Assim, o Imperial e a Liga Municipal deverão bus-
car atletas de outras equipes vespasianenses for-
mando uma seleção para representar Vespasiano.

Campeonato amador
poderá ter 18 equipes

� ESPORTES

Os amigos do Flauber, ótima turma de
pesca de Vespasiano, se organizando para a pes-
caria de 2019 no Pantanal Mato-grossense. Este
ano são 33 pescadores confirmados. Fretaram o
barco Sport Fishing Pantanal, de nosso amigo
Fausto Babilônia para uma pescaria um pouco
diferente. O barco que é sediado em Cáceres
vai descer até a região dos rios Cuiabá / Piquiri.

Embarcam em Porto Cercado e vão pescar
nos rios Cuiabá, Piquiri, São Lourenço e de-
pois vão subir o Paraguai pescando até Cáceres
onde vão desembarcar. Serão seis dias de
pesca. O pacote custa R$6.300,00 com passa-
gens aéreas inclusas. A pescaria será no pe-
ríodo de 06 a 13 de abril. Segundo o Flauber,
ainda tem uma vaga.

Paracatu
O Fernando Didica está organizando uma

pescaria no rio Paracatu na região de Brasilân-
dia. Rancho muito bom com luz da Cemig, 8
camas, freezer, geladeira, fogão, água encanada
e barcos. Tem que levar motor. Peixe tem
muito.

Estão confirmados os pescadores: Adriano
Fortini, Ricardo de Fiduca, Mirim, João Bispo,
Véio, Geraldinho de Deco, Zé Afonso, Paulo
Diniz, Basílio, Tarcisão, Ricardinho e Samuel
que dizem que vão pescar de caiaque. A turma
vai no dia 20 e volta no dia 27 de abril.

Águas do Pantanal
Também a turma do Pé-de-pano está

indo para a mesma região do Flauber. Só que
vão ficar hospedados na Pousada Águas do
Pantanal. A turma é composta por 12 pesca-
dores. Vão de avião até Cuiabá, de van até
Porto Cercado e de barco até à Pousada. Via-

jam no dia 04 e retornam no dia 10 de maio.
São cinco dias de pesca e a expectativa é de
muito peixe: pintados, cacharas, pacus, jaús
e vários outros. Vão pescar nos rios Piquiri,
São Lourenço, Cuiabá, Três Irmãos e São
Benedito.

No ano passado a turma do pé-de-pano foi no Rio Piquiri onde pegaram muitos peixes

Fernando Didica exibe um belo dourado fisgado no Rio Piquiri

Atleta vespasianense participa
de torneio europeu de Jiu-jitsu
Com apenas 17 anos, Da-

vidson Marcos Rosa de
Moura, morador do Bairro
Morro Alto, foi à Portugal re-
presentar o Município de Ves-
pasiano no Campeonato
Europeu IBJJF 2019. Em ja-
neiro, o garoto da periferia
participou da disputa que reu-
niu atletas de vários países e
infelizmente desta vez não
conseguiu trazer uma medalha
para Vespasiano, mas trouxe
esperança para outros jovens
não desistirem do seu sonho. 

O adolescente, que é faixa
azul grau 3, participa do Pro-
jeto Social GCRIVA, desde
2015, onde ele começou a
lutar. Hoje o garoto vive uma
fase de sucesso, campeão em
diversos torneios em Minas
Gerais e em outros estados,
Davidson já viveu momentos
difíceis em que influenciado
por falsos amigos, ele quase
perdeu sua chance de ser um
atleta de alto nível. 

Segundo Davidson, antes
de lutar Jiu-jitsu ele jogava fu-
tebol no GCRIVA e partici-
pava de outras atividades
esportivas no Projeto, mas mo-
tivado a se enturmar com um
grupo de jovens do bairro, ele

começou a se envolver com
drogas e com a criminalidade.
Por mau comportamento, ele
foi afastado da Instituição. A
relação com a família foi pre-
judicada e Davidson esteve
bem perto de se perder. 

Em 2016 o adolescente
pediu para voltar a treinar no
GCRIVA, para sua surpresa foi
acolhido e incentivado a dei-
xar as drogas e também as más
amizades que o levaram a
fazer coisas erradas. Davidson
aproveitou a nova oportuni-
dade, recuperou a confiança de
seus pais e hoje tem a honra de
dizer que é um dos melhores

atletas do Projeto Social. 

*Parceiros que acreditaram
neste sonho:

ONG GCRIVA, ChildFund
Brasil, Tatyana Gurgel
Advocacia e Consultoria

Jurídica, Instituto
Educacional Missão Paz,
Infor-Mind, DGE Sportes,

Academia –RILION GRACIE.

Começará no dia 09 de março o campeonato
Atletas do Futuro, com crianças de 7 a 9 anos
para a categoria Pré-Mirim e de 9 a 11 anos para
a categoria Mirim. Movimentar as nossas crian-
ças para o lazer, descobrir talentos, levar os pais
ao campo para participarem, estes alguns dos ob-
jetivos do campeonato.

Curso de Árbitros
A Liga de Desportos de São José da Lapa

promoveu nos dias 30 e 31 de janeiro, o Curso
Regional de Capacitação de Árbitros de Futebol

sob a supervisão da Federação Mineira de Fute-
bol, formando 15 árbitros da região.

Calendário de 2019
Mazinho, presidente da Liga de São José da

Lapa, já preparando a programação de 2019:
Julho e agosto - Campeonato Amador; 
Abril - Infantil e Copa Lapense; 
Maio - Campeonato Mineiro de Amador

(FMF) e o Torneio Corujão;
Setembro e outubro -Torneio dos amigos;

dezembro - Copa Itatiaia.

Liga de São José da Lapa promove
campeonato Atletas do Futuro
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