Circula em Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa e região
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Semana Santa será celebrada com muita fé
ANO XL

- Nº 378

A Paróquia Nossa Senhora
de Lourdes mais uma vez prepara uma programação especial para a Semana Santa deste
ano, que acontece entre os dias
13 e 21 de abril e unirá os fiéis
e os membros da comunidade
vespasianense em um mesmo
propósito de celebração desta
data tão importante para a
igreja católica.
As comemorações terão
início às 19 horas do dia 13
com a missa na Igreja Matriz
Nossa Senhora de Lourdes.
No dia 14 – domingo de
Ramos – a programação começa logo cedo, às 7 horas,
com a Bênção de Ramos no
Santuário Santo Isidro e às 9
horas na Gruta de Nossa Se-
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nhora de Lourdes. Durante
todo o dia as bênçãos acontecerão em diversas casas da cidade, sempre seguidas de
procissão.
Na segunda-feira, às 17
horas, acontecerão as confissões individuais na Igreja Matriz, seguida de missa e da
Procissão do Senhor dos Passos, que irá percorrer algumas
das casas da rua Dr. Ary Teixeira, no centro da cidade.
Nos dias 16 e 17 a programação segue com as confissões individuais e missas, na
Matriz, sendo que, neste último dia, também haverá procissão e missa no adro da
Capela de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, culminando

no Sermão do Encontro, na
Praça da Matriz.
Dando sequência às comemorações, na quinta-feira, os
fiéis participarão da Missa da
Unidade, no Mineirinho, em

Belo Horizonte. Às 19 horas,
acontecerá, simultaneamente,
a Missa solene da Ceia do Senhor, nas igrejas de São Judas
Tadeu, São João Batista e na
Matriz. Logo após a Missa da
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Matriz, se dará início a Adoração ao Santíssimo até a meianoite, recomeçando às 6 horas
do outro dia.
No dia 19 – sexta-feira da
Paixão – logo pela amanhã irá
acontecer a Via Sacra da Fraternidade, em todas as Comunidades. Em seguida a
tradicional Missa para as
Crianças, na Matriz. À tarde
acontece a Celebração da Paixão de Cristo, nas igrejas Matriz e Nossa Senhora do
Amparo e à noite haverá a tão
esperada encenação da Paixão
e Morte do Senhor, com o
Grupo de Teatro Paroquial,
com a pregação e descendimento da Cruz e procissão do
Senhor Morto.

No sábado haverá Confissões individuais e comunitárias, na Matriz, pela manhã. À
noite será a Celebração da Vigília Pascal, também na Matriz
e na igreja São João Batista.
Finalizando as comemorações da Semana Santa de
2019, no domingo pela manhã
ocorrerão a missa e batizados,
na Matriz, e às 18h30 acontecerão as Procissões do Triunfo
e Missa, na igreja Nossa Senhora do Amparo, São Francisco de Assis, São João
Batista e Nossa Senhora de
Lourdes. Em seguida, a Missa
Solene de Encerramento concluirá as celebrações da Semana Santa de 2019 em
Vespasiano.

Secretaria de Desenvolvimento Social
realiza Seminário da Mulher

Evento foi realizado pela primeira vez no município e teve participação maciça da mulher
vespasianense. Outra boa notícia anunciada no Seminário, é que a cidade agora conta
com uma viatura policial destinada a ajudar no combate à violência doméstica

No dia 22 de março foi realizado no Palácio das Artes
Nair Fonseca Lisboa, o 1º Seminário da Mulher, com o tema
Acordar para Mudar - Pelo Empoderamento da Mulher Vítima
de Violência Doméstica. O
evento foi uma promoção da
Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e o CREAS
(Centro de Referência Especializado de Assistência Social),
com o objetivo de aprimorar as
estratégias de enfretamento
contra a violência doméstica e
familiar, empoderamento e dar
mais visibilidade à mulher vítima de violência, partindo do
pressuposto que ela quer reverter essa situação.
O 1º Seminário da Mulher
contou com seis palestras e com
uma troca de informações muito
grande, que abordaram os seguintes temas: a Coordenadora
do CREAS, Fátima Castanho,
apresentou o CREAS e o índice
dos dados sobre a Violência
contra as Mulheres em Vespasiano. Em seguida a Psicóloga
Débia Martins dos Santos falou
sobre Acordar para Mudar: a
Possível Busca do Empodera-

A Psicóloga Débia Martins dos
Santos palestrou sobre Acordar
para Mudar a Possível Busca do
Empoderamento da Mulher

Prefeita Ilce Rocha
falou para a platéria
feminina

mento da Mulher. Após os esclarecimentos da psicóloga, foi
a vez do Juiz de Direito da 2ª
Vara Criminal de Execuções Penais e de Cartas Precatórias Criminais, Fábio Gameiro Vivancos, que ministrou a palestra
sobre O Poder Judiciário e seu
Papel na Garantia de Direitos da
Mulher Vítima de Violência Doméstica. Depois a Policial Militar, Lindsay Daianne de Sousa
Ferreira Matias, esclareceu
sobre o Núcleo de Atendimento
à Mulher – PVD (Patrulha de
Prevenção à Violência Domés-

Fátima Castanho apresentou
os serviços realizados pelo
CREAS

tica). Em seguida a Juíza de Direito do Centro Integrado de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Belo Horizonte, Marixa Fabiane Lopes
Rodrigues, palestrou sobre os
Direitos e Empoderamento da
Mulher. E para concluir, a Superintendente de Políticas Territoriais de Prevenção Social à
Criminalidade da Secretaria de
Estado de Segurança Pública,
Flávia Mendes, proferiu a palestra sobre o Empoderamento da
Mulher.
Para a prefeita Ilce Rocha,

A Secretária de Desenvolvimento
Social Nayara Rocha Perdigão
Lara em seu discurso

o trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e o CREAS é essencial e
imprescindível para muitas famílias. “Conseguimos junto ao
novo Comandante do 36º
BPMMG Ten. Cel. Gilmar Luciano dos Santos, uma viatura
PVD – Patrulha de Prevenção à
Violência Doméstica, que vai
atuar diretamente no combate à
violência doméstica e dar apoio
ao trabalho realizado pela
equipe do Desenvolvimento
Social e do CREAS”, informou
a Prefeita. Ilce enfatizou ainda

Maestro Roberto Jr.
executou o Hino Nacional
Brasileiro

que não tem sido fácil estar à
frente do executivo municipal.
“Uma menina simples, da região do Morro Alto, que lutou
muito para estar aqui hoje à
frente da Prefeitura e, talvez,
qualquer outra mulher no meu
lugar já teria desistido pelo preconceito, por tudo que já sofri
ao longo da minha trajetória
política e ainda sofro, porque
sendo mulher fica tudo ainda
mais difícil, um preconceito
muito grande em um mundo
ainda considerado ser do universo masculino! Temos muitas

dificuldades, mas estamos superando cada uma delas, na
certeza de estarmos fazendo o
melhor para nossa cidade”, finalizou ela.
Segundo a Secretária de
Desenvolvimento Social, Nayara Rocha Perdigão Lara, as
parcerias entre os poderes constituídos e a sociedade civil é
primordial para que o trabalho
do Desenvolvimento Social
seja realizado com mais afinco
e precisão. “Todo o trabalho
realizado pelo Desenvolvimento Social tem a parceria e a
integração das áreas de saúde e
educação. Essas secretarias
conseguem detectar os casos de
violência doméstica pelas escolas e nos postos de saúde e passam para o CREAS, que
através da equipe de psicólogos
e assistentes sociais fazem o
diagnóstico e realizam os atendimentos necessários. Da
mesma forma são fundamentais
as denúncias, através do disque
180, bem como os casos detectados pelo Poder Judiciário e
Ministério Público. Assim a
nossa rede do bem consegue
ganhar força dia a dia”, afirmou
a Secretária.

Doutor Fábio Gameiro
Vivancos - Juiz de Direito
da 2ª Vara Criminal e
execuções penais

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
Alunos do Projeto Fica Vivo realizaram uma belíssima apresentação

Público feminino compareceu em massa ao evento

2 - março - 2019
*Vanessa Arruda

As pessoas têm me perguntado sobre o Coaching e como
este processo pode auxiliá-las na
vida e no cotidiano. Justificam a
curiosidade devido às inúmeras
publicidades que lotam suas caixas de e-mail com a promessa de
milagres e de mudanças de vida.
De uma maneira simples (e
não simplista) explico sobre o
poder de realização do Coaching
em cada pessoa.
Todos nós temos um anjinho
e um capetinha que representam
o lado da luz interior (positivo) e
o lado sombrio e obscuro (negativo), respectivamente. Quando o
lado obscuro predomina e impossibilita a luminosidade,
somos vencidos pelos bloqueios,
egoísmo, orgulho, arrogância,
pela crueldade. Ou seja, simplesmente somos impedidos de crescer, de vencer obstáculos, de
atingir nossas metas e desafios; e
de ver a potencialidade que
somos como seres humanos.
É aí que entra o Coaching.
Através de inúmeras ferramentas

é possível despertar nossa consciência do que realmente somos
capazes. Faz nascer um novo e
poderoso olhar sobre nós mesmos. Olhar que traz mudanças de
comportamentos, desperta nossa
mais profunda essência e derruba
mitos, crenças e o poder das frases mais perversas que ouvimos
ao longo de nossas vidas.
Várias são as reflexões colocadas ao nosso alcance que ajudam a pensar e repensar cada
atitude. Reflexões que trazem
respostas aos diversos questionamentos que antes nos impediam
de nos amar, de sermos felizes e
de encontrar a harmonia interna.
Verdadeiro processo de
transformação rumo ao novo.
Algo que nos faz pensar no hoje,
no ponto em que nos encontramos e aonde queremos chegar.
Abandonar a zona de conforto e
perceber o que nos sabota. Por
exemplo, eu costumava chegar
em casa e imediatamente ligar a
TV. A caixa falante me desviava
de qualquer outro afazer e ainda
por cima me deprimia com as notícias de tragédias, roubos, aci-

dentes etc, etc.
Ora, se era isto que me limitava por que então eu continuava com este hábito? Porque
simplesmente não percebia isto.
Não havia tomado consciência
desta obstrução ao meu crescimento. Coisa que só foi despertada pelo processo de Coaching.
Ocorreu uma ressignificação dos
meus valores, da minha vida, da
minha postura.
Através deste exemplo pessoal creio que ficou mais fácil
entender que não se trata de milagres. Trata-se do querer sair da
zona de conforto, local onde nos
enfiaram e por comodidade, continuamos.
Bora, nos conhecer melhor e
despertar o olhar que nos faz
cada vez melhores?
*duguet@bol.com.br
Master Coach, Mestra em
Administração, Pós Graduada
em Marketing Político,
Graduada em Jornalismo,
Colunista de jornais,
Professora Universitária,
Poeta e Escritora.

GEOGRAFIA E
MEIO AMBIENTE

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Meio Ambiente se preserva com
simples Fossas Sépticas

As fossas sépticas ou séti
cas são unidades de tratamento
primário de esgoto doméstico
nas quais são feitas a separação e a transformação físicoquímica da matéria sólida
contida no esgoto. É uma maneira simples e barata de disposição dos esgotos indicada,
sobretudo, para a zona rural ou
residências isoladas. Todavia,
o tratamento não é completo
como numa estação de tratamento de esgotos.
O esgoto in natura deve
ser lançado em um tanque ou
em uma fossa para que com o
menor fluxo da água, a parte
sólida possa se depositar, liberando a parte líquida. Uma vez
feito isso bactérias anaeróbias agem sobre a parte sólida
do esgoto decompondo-o.
Esta decomposição é importante pois torna o esgoto residual com menor quantidade
de matéria orgânica pois a
fossa remove cerca de 40 %
da demanda biológica de oxigênio e o mesmo agora pode
ser lançado de volta à natureza, com menor prejuízo à
mesma.
Devido a possibilidade da
presença de organismos patogênicos, a parte sólida deve ser
retirada, através de um caminhão limpa-fossas e transportada para um aterro sanitário
nas zonas urbanas e enterrada
na zonas rurais.
Numa fossa séptica não
ocorre a decomposição aeróbia
e somente ocorre a decomposição anaeróbia devido a ausência quase total de oxigênio.
No tratamento primário de

esgoto doméstico, sobretudo
nas zonas rurais, podem ser
utilizadas as fossas sépticas
que são unidades nas quais são
feitas a separação e transformação da matéria sólida contida no esgoto.
As fossas sépticas são
uma estrutura complementar e
necessária às moradias, sendo
fundamentais no combate a
doenças, verminoses e endemias (como a cólera), pois diminuem o lançamentos dos
dejetos humanos diretamente
em rios, lagos, nascente ou
mesmo na superfície do solo.
O seu uso é essencial para a
melhoria das condições de higiene das populações rurais e
de localidades não servidas
por redes de coleta pública de
esgotos.
Esse tipo de fossa consiste
em um tanque enterrado, que
recebe os esgotos (dejetos e
água servidas), retém a parte
sólida e inicia o processo biológico de purificação da parte
líquida (efluente). Mas é preciso que esses efluentes sejam
filtrados no solo para completar o processo biológico de purificação e eliminar o risco

de contaminação.
As fossas sépticas não
devem ficar muito perto das
moradias (para evitar mau
cheiros) nem muito longe
(para evitar tubulações muito
longas). A distância recomendada é de cerca de 4 metros.
Elas devem ser construídas do lado do banheiro, para
evitar curvas nas canalizações.
Também devem ficar num
nível mais baixo do terreno e
longe de poços, cisternas ou de
qualquer outra fonte de captação de água (no mínimo trinta
metros de distância), para evitar contaminações, no caso de
eventual vazamento.
O tamanho da fossa séptica depende do número de
pessoas da moradia. Ela é dimensionada em função de um
consumo médio de 200 litros de água porpessoa, por
dia. Porém sua capacidade
nunca deve ser inferior a mil
litros. A Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT),
através das normas NBR 7229
e 13969, estabelece todos os
parâmetros que devem ser
obedecidos para a construção
de fossas sépticas.
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Anna Machado e seu trompete

Pamella Aguiar
Jornalista

A jovem Anna Machado conta que a música
começou a fazer parte da
sua vida quando completou
11 anos e se inscreveu para
as aulas de musicalização
infantil, na escola de artes
Capitão Carambola. Posteriormente foi encaminhada
para a escolha de um instrumento e iniciou as aulas
com o trompetista Adriano
Pimentel, que hoje também
é integrante da Corporação
Musical Nossa Senhora de
Lourdes.
“Iniciei as aulas com a
disciplina de Teoria Musical
e logo aprendi a tocar flauta
doce, o que me trouxe maior
entendimento e compreensão do universo musical.
Experimentei alguns instrumentos até me decidir
pelo trompete”.
Segundo Anna, uma de

suas professoras também foi a
grande responsável pela escolha do instrumento. “Minha
professora, Rosineide Alves, é
trompetista, e foi através dela
que me apaixonei pelo trompete. Ela foi fundamental no
processo da escolha pelo instrumento, mas boa parte da de-

Coluna Jurídica

finição aconteceu por puro
amor ao trompete”, afirma.
A musicista ainda toca
flauta doce e sabe o básico
de violão, mas é no trompete
que ela dedica a maior parte
dos seus estudos e aperfeiçoamento. Durante quatro
anos ela integrou a Banda
Jovem e conta que à medida
que iam avançando no conhecimento musical, eram
encaminhados para outras
bandas. Hoje, com apenas 19
anos, ela faz parte da Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes.
Ela relata que nos quatro
anos que está com a Corporação já se apresentou nos
mais diversos lugares. Desde
escolas da região até em outras cidades do estado. “É
uma experiência muito gratificante. Vemos nos olhares
das pessoas um brilho que só
a música traz e então sentimos a sensação de dever
cumprido”, finaliza.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Decreto torna CPF documento
único para acesso a serviços
do Governo Federal

No dia 12 de março de 2019 foi publicado o
Decreto nº 9723/2019, que estabelece o CPF como
documento “suficiente e substitutivo” para obter
uma série de informações e ter acesso a serviços
públicos no âmbito federal. Ele torna o Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal o
único número de identificação necessário para que
o cidadão busque serviços públicos federais.
Os órgãos públicos terão que adaptar seus cadastros de forma que o cidadão só precise informar
o número do CPF para acessar qualquer serviço.
Esta medida completa a estratégia atual de melhoria da prestação de serviços públicos aos cidadãos
e empresas inaugurada pela Lei de Defesa dos
Usuários dos Serviços Públicos (Lei 12460/17). Segundo o governo, as medidas visam à simplificação do atendimento aos usuários dos serviços
públicos por meio da redução da burocracia estatal.
A alteração obriga os gestores públicos a utilizarem o CPF como número de identificação obrigatória dos cidadãos, permitindo a integração de
bases de dados e a eliminação da multiplicidade de
números de identificação de cada política pública.
Com isso, será possível, por exemplo, requerer serviços públicos apenas com o número do CPF, sem
ter que lembrar de vários números na hora do atendimento.

Entre os dispositivos do decreto está a previsão de que o número do CPF pode substituir: (i)
Número de Identificação do Trabalhador (NIT);
(ii) Número do Programa de Integração Social
(PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep); (iii) Número e a série
da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS); (iv) Número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); (v) Número do Certificado de
Serviço Militar; (vi) Número do Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal; e (vii)
Número de matrícula em instituições públicas federais de ensino superior.
O cidadão terá que fazer alguma alteração em
seus documentos ou cadastros? Não. O cidadão
não precisará fazer nenhuma alteração, os órgãos
públicos que deverão ajustar as suas rotinas de
atendimento e seus sistemas para que a identificação dos usuários seja realizada por meio do número
do CPF. Não há necessidade do cidadão de refazer
ou atualizar seus cadastros nos serviços públicos.
Importante frisar que o texto não dispensa outros documentos em qualquer situação. É o caso,
por exemplo, da obrigatoriedade de o motorista dirigir portando a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Fique atento às modificações!

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.
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Secretaria de Saúde e SIND UTE realizam
Seminário dos trabalhadores em Vespasiano
março - 2019

E M N OT Í CI A S

Nos dias 20 e 21 de março,
a Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de Saúde, em
parceria com o SIND UTE, realizou, no Palácio das Artes Nair
Fonseca Lisboa, o III Seminário
da Saúde do Trabalhador e Trabalhadora – Violências Visíveis
e Invisíveis.
O seminário teve como objetivo esclarecer e debater com
os funcionários da área da
saúde municipal sobre as mais
diversas formas de violências
sofridas no trabalho, além
disso, promover a saúde dentro

do ambiente de trabalho.
No dia 20, o Comandante
da 179ª Cia de Polícia Militar de
Minas Gerais, capitão Marcus
Luiz Dias Coelho, ministrou a
palestra sobre “Providências legais e serem tomadas frente a situações de violência”. Nos dois
dias de seminário foi proferida a
palestra da psicóloga Marcela
Correa Borges, que esclareceu
sobre as “Formas de Violências
Visíveis e Invisíveis”.
Segundo a prefeita Ilce
Rocha, é muito importante ficar
atento às mais diversas formas

O ano letivo em Vespasiano
começaria no dia 11 de março,
como em diversas cidades da região metropolitana, devido aos
problemas causados pela falta de
repasses, pelo Governo do Estado
com o Município que já chega a
R$ 45.675.712,36, sendo R$
20.963.396,13 destinados ao
FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Entretanto, com a
prorrogação do Processo Seletivo
Simplificado (estendido o período
de inscrições até o dia 8/03/2019),

determinada pelo Ministério Público, a Secretaria de Educação
não teria tempo hábil para fazer
toda a contratação de professores e
demais funcionários para iniciar as
aulas no dia 11/03/2019, por esse
motivo o início do Ano Letivo foi
adiado para 18 de março. De
acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os pais podem
ficar tranquilos, pois mesmo com
as aulas começando no dia 18 de
março, a carga horária exigida
pelo MEC de 800 horas e o total
de 200 dias letivos será cumprida.
As férias de julho acontecerão de
13 a 21 de julho. A Rede Municipal de Ensino de Vespasiano é formada por 42 escolas e atualmente
conta com 16.831 alunos.

A mesa formada para o III Seminário do Trabalhador e da Trabalhadora

de violência. “Infelizmente, eu
como mulher, tenho vivido e
sofrido muito com a violência
verbal e isso mexe, principalmente quando vem do sexo

masculino porque ele sempre
acha que pode ter mais credibilidade para falar do que as mulheres. E isso tudo mexe muito
com a gente, afinal somos seres

humanos!”, disse a Prefeita.
Para concluir Ilce Rocha salientou a importância do companheirismo no trabalho e com
o parceiro. “Temos que ter mais
esperança e consciência de que
amor gera amor, respeito gera
respeito e carinho gerar carinho. Vamos tratar o ser humano
com mais solidariedade, ter
mais amor ao próximo, pois só
assim vamos ser melhores e
mais felizes”, finalizou.
De acordo com a diretora
do Sind – Saúde Minas Gerais –
Núcleo Regional de Vespasiano,

Lionete dos Santos Pires, fazer
a defesa do trabalhador não é só
pedir salário. “É muito difícil escutar apenas o não. Não tem dinheiro para aumento de piso
salarial, pagamento de insalubridade e para o plano de carreira,
mas fazemos seminários, implementamos a mesa SUS, o mapa
de risco para ajudar a gestão e
auxiliar os trabalhadores”, falou
a diretora. Para finalizar, Lionete salientou ainda que “o trabalhador do SUS precisa abraçar
o SUS que é o maior empregador de saúde do Brasil”.

que podem investir o dinheiro que
seria destinado ao material em outras coisas. Durante a abertura do
Ano Letivo a Prefeita Ilce Rocha
perguntou às professoras se o kit
escolar de 2018 foi importante
para os alunos e elas afirmaram
que foi de grande valia e uma importante economia para os pais.

ainda com ônibus acessíveis para
os portadores de necessidades especiais e contam ainda com monitores devidamente treinados para
acompanhar os estudantes.

Rede Municipal de ensino volta às aulas em 18 de março

Abertura do Ano Letivo

O Coach Bruno Muselli durante
a palestra motivacional Seja
Melhor 1% ao Dia.

Antes de começar o Ano Letivo com os alunos, a Secretaria de
Educação realiza um encontro
com os educadores para dar boasvindas. Este ano o evento aconteceu no dia 15 de março, para os
servidores efetivos, no Cine Teatro Capucho. O evento, que já

Os funcionários da educação junto da Prefeita Ilce Rocha a
Secretária de Educação Laís de Castro Brant

virou tradição, aconteceu em dois
turnos e contou com uma palestra
da Prefeita de Vespasiano, Ilce
Rocha. Ilce salientou o momento
delicado vivido por Vespasiano, as
perspectivas positivas de mudanças e apresentou uma prestação de
contas das ações realizadas nos
anos de 2017 e 2018.
Para deixar o corpo docente
ainda mais motivado, para buscarem resultados ainda mais positivos para a educação vespasianense, o evento contou também
com a presença do Coach Bruno
Muselli, que ministrou a palestra
“Seja Melhor 1% ao Dia”.

Kit Escolar

Mesmo passando por um
momento difícil a Prefeitura de
Vespasiano preparou um novo kit
de material escolar para os quase
17 mil alunos da rede municipal
de ensino. O kit escolar vai ser entregue, de acordo com a faixa etária e a série de cada estudante e vai
conter os seguintes materiais: lápis
de cor, lápis de escrita, borracha,
cadernos brochurão sem e com
pauta, caderno Alibombom, cadernos espiral, caneta esferográfica e régua. A Prefeitura entende
que o kit é uma ajuda para os pais

Transporte Escolar

Para realizar o transporte dos
alunos com ainda mais segurança,
a frota municipal de ônibus escolares, que é composta por cinco
ônibus, passou por manutenção e
completa revisão. Além disso,
foram vistoriados pelo departamento de trânsito de município. A
frota de ônibus escolares conta

Os motoristas
dos ônibus
escolares
prontos para
atender
os alunos

Limpeza

Todas as unidades escolares
municipais passaram por uma operação de limpeza total para receber
os alunos. Durante a semana, e no
final de semana também, três equipes de 10 pessoas, trabalharam na
capina, poda das árvores e manutenção dos jardins, varrição dos pátios e limpeza dos bueiros para
deixar tudo impecável e seguro
para alunos, professores e funcionários desfruta- rem do ambiente
escolar com ainda mais prazer.
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Rotary Club homenageia prefeita
Ilce Rocha e Jornal Tribuna das Gerais

Companheiros e companheiras do Rotary Club de Vespasiano promoveram reunião
festiva na última segundafeira, dia 1º, oportunidade em
que homenagearam a prefeita
de Vespasiano, senhora Ilce
Alves Rocha Perdigão, como
mulher destaque de 2019, bem
como o Jornal Tribuna das Gerais como empresa destaque
deste ano.
Compuseram a Mesa
Principal, a presidente do Rotary Club de Vespasiano – Tâmara Marani Albano, a
prefeita de Vespasiano – Ilce
Alves Rocha Perdigão, e o diretor do Jornal Tribuna das
Gerais – Aurelio Henrique Salles. Ainda presentes ao evento
a secretária de Governo Municipal – senhora Nayara Rocha
Perdigão Lara e o intercambista taiwanlandês Beckerman
que neste ano visita o Rotary
Club de Vespasiano.
Com a palavra, o companheiro José da Paixão fez um
relato destacando as atividades
do Jornal Tribuna das Gerais

E M N OTÍ C I AS

As rotarianas e companheiras da Casa da Amizade homenagearam Ilce Rocha entregando-lhe uma bela orquídea

junto à comunidade vespasianense. Em seguida o diretor
Aurelio Salles falou sobre a
atuação do Jornal durante 24
anos buscando a melhor forma
de informar com imparcialidade aos leitores, as notícias e
os fatos ocorridos nesta área de
ação. Falou ainda sobre o seu
evento Troféu Melhores de
Vespasiano que há 23 anos
premia os profissionais liberais, empreendedores, comér-

Na Mesa Principal; Aurelio Salles,
Tâmara Marani e Ilce Rocha

cio e indústrias que tenham se
destacando durante os anos.

Ilce Rocha

Na sequência, o Rotary
Club de Vespasiano prestou
justa e merecida homenagem à
senhora Ilce Alves Rocha Perdigão, prefeita de Vespasiano,
por ter se destacado por bons
serviços prestados à comunidade.
Saudando a prefeita, a

companheira Elane Fonseca de
Oliveira destacou a efetiva
participação da homenageada
junto à comunidade vespasianense. Disse que Ilce é uma
mulher que se dedica com carinho, amor e firmeza à causa
da população, principalmente
dos menos favorecidos. Disse
da sua formação na área de
educação como pedagoga por
vários anos, formada também
em Administração Pública, em

Tâmara Marani e José Luiz Durães entregaram o título de
Mulher Destaque de 2019 à prefeita Ilce Rocha

Psicopedagogia e Direito e que
está muito bem preparada para
conduzir os destinos do Município. Destacou o seu trabalho
junto à Câmara Municipal
onde exerceu três mandatos no
período de 1989 a 1992, tendo
ocupado o cargo de presidente
do Legislativo. É a primeira
mulher a ocupar o cargo de
prefeita em Vespasiano e em
um ambiente dominado pelo
sexo masculino, vem se desta-

cando por estar participando
efetivamente de várias entidades estaduais, entre elas, a Associação
Mineira
dos
Municípios como diretora regional; da Granbel-Associação
dos Municípios da Região Metropolitana da Grande BH,
composta por 34 municípios,
onde é vice-presidente; e participa ainda da Frente Mineira
de Prefeitos no cargo de secretária.
Em seguida, a prefeita Ilce
Rocha recebeu o título de Mulher Destaque de 2019 e ainda
uma bela orquídea.
Na ocasião a prefeita Ilce
Rocha agradeceu a homenagem
recebida destacando o trabalho
profícuo prestado pelo Rotary à
comunidade vespasianense.
Falou ainda sobre a dificuldade
que está tendo para administrar
um Município em estado de calamidade financeira, mas,
mesmo assim, vem desenvolvendo um trabalho muito bom
nas áreas de educação e saúde
com a implantação de várias
obras já em andamento.

Tâmara Marani e Paulo Diniz homenagearam o Jornal
Tribuna das Gerais na pessoa de seu diretor Aurelio Salles

Paulo Diniz em Sociedade
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Lions Clube às vésperas da
20ª Convenção Distrital

O Lions Clube de Vespasiano, através de seus associados,
encontra-se em fase preparatória
para participar da XX Convenção
Distrital. A Convenção como é sabido por muitos é um encontro ou
uma assembleia dos associados,
onde se delibera sobre temas de
interesse da Associação; pode ser
traduzida também como um Congresso de ou da (s) Associações.
No caso da Convenção do
Lions, que ocorre anualmente, em
cada Distrito são realizadas conferências, indicações e/ou eleições de candidatos (as), plenárias
para discussão e/ou deliberações
conjuntas, treinamento de associados, premiações, etc. etc.
Neste ano, a Convenção do
Distrito L.C.4 acontecerá em
Guarapari/ES (dependências do
SESC) nos dias 10 a 13 de abril e
o Lions Clube de Vespasiano, está
bastante feliz e compromissado
pois, pela primeira vez, estará
CL Edite Buéri Nassif será indicada governadora do
apresentando um (a) associado (a)
Distrito L.C.4 do Lions Internacional
como candidato (a) a governador
(a) do Distrito L.C.4 que engloba 52 (cinquenta e dois) municípios.
A candidata indicada à Governadora é a Companheira Leão, Dra. Edite Buéri Nassif, que, com o apoio
e incentivo dos companheiros do Clube, vem se preparando com entusiasmo para assumir tão honroso
cargo. Como todos sabem o Lions é uma Associação Internacional que presta serviços voluntários em 214
países do mundo, sob o lema “Nós servimos”, desde 1919 possui cadeira cativa na ONU.
Em Vespasiano, o Clube de Lions, existe há mais de 40 (quarenta) anos e o lema de todos os associados segue o mesmo do Lions Internacional “Todos servem por amor e voluntariamente”.
A atual diretoria do Lions de Vespasiano, presidida pela Companheira Marilza Castro, vem procurando desenvolver com dedicação as campanhas propostas pelo Lions Internacional: combate ao câncer
infantil; à cegueira evitável, proteção ao meio ambiente, além da parte de estudos, palestras e plenárias.
Ocorre também o saudável companheirismo traduzido por concursos de instruções leonísticas, eventos festivos, etc. Neste ano, o Lions Clube de Vespasiano está corresponsável em todos os momentos e plenárias
pois pretende retornar com a sua candidata eleita governadora, para o ano leonístico 2019 / 2020. Que Deus
abençoe a todos e que a eleição seja vitoriosa para que o clube volte mais alegre e motivado a trabalhar para
todos os que mais precisam, pois, “onde há necessidade ali deve estar um leão”.

A NI V E R S AR I A N T E S D E A B R IL

Dia 1: Luis Henrique Braga Viana, Hernely da Silva Gomes, Danilo Soares Fonseca; Dia 2: Cristina
A.S. Kodato, Fabiana Assis Salomão, Otávio Rocha Costa; Dia 3: José Camilo da Silva; Dia 4: Ligiane
Soares Meneses, Márcia Santos Soares; Dia 5: Thaís do Valle Fernandes, Sérgio Soares Fonseca, Gislaine
Elias Cruz, Luciano Diniz Carvalho, Thaís dos Santos Araújo Rocha, Sílio Alexandre F. Júnior; Dia 6: Mariza Fernandes de Oliveira, Fernanda Salomão, Angélica Fernandes Gomes, Ronaldo Marcelino Fonseca,
André Luis Silva Avis, Rômulo Beghini; Dia 7: Carlos Jr. Fonseca Correa, Meire Thaís Fonseca Viana, Raquel Rocha Dada, Gilson Boaviagem, Humberto Moura, Nilma Fonseca Martins da Costa, Elen Aparecida
de Aguiar, Carolina SicariGuireli, Érica Vanessa Fonseca Diniz; Dia 8: Lourdes Bernadete Viana, Lorena
Miranda Imbuzeiro Costa; Dia9: Antônio Eustáquio Neves, Hélia Mara Aguiar Machado, José Acácio da
Cruz, Maria Margarete Gonçalves Souza, Valéria Machado Costa; Dia 10: Rogério Albano Viana, Alice
Barbosa Soares, Graziela Kamei Aarão, Felipe Viana Diniz Cruz, Sheila Regina de Avis Salles, Luciano
Faria; Dia11: Wend Cristina Oliveira Silva; Dia 12: Norma Soares Fonseca, Gladmar Mary Gonçalves
Souza, Estevão Luís Dada Durães; Dia 13: Márcio Diniz Cruz, Denize Alves de Azevedo, Wesley Monteiro
de Freitas; Dia 14: Ariane KaremDrumondTomáz, Regina Célia Beghini de Araújo; Dia 15: Miriam Cristina Lara Barbosa, Leonardo de Carvalho Araujo; Dia 16: Adelúzia Fernandes de Deus, Aécio Batista Alves;
Dia 17: Regina Cerqueira Costa, Margareth Guimarães M. Costa, Rosângela Resende Silva Oliveira, Leonor Sinai de Oliveira; Dia 18: Deise Cristina Perdigão, Marco Antônio Fonseca Viana, Kelerson Eduardo
Pena, Solange Vitória Fonseca, Edelbrando Ramos Ribeiro, Marilda Falcão; Dia 19:Karem de Oliveira Bretas, Leonardo Silva Franca; Dia 21: Marília Luíza Campelo Diniz, Mariana Souto Murta; Dia 22:Edmeia
Batista de Jesus, Marcelo Fonseca do Vale, Myrllan Froes Madeira; Dia 23: Mauro Magno Viana, Lorena
Prudente de Aquino, Loren Prudente de Aquino, Suellen Ziderech Xavier, Mariângela Durães; Dia 24: José
Nascimento Bicalho Filho, Ana Amélia Diniz Carvalho, Marco Túlio Fonseca Viana; Dia 25: Ana Paula Paixão Sacramento, Teresinha Viana F. Salomão; Dia 26: Elizabeth Eduardo Silva; Dia 27:Geraldo Moreira
Gomes de Resende, Teresinha de Jesus Lara, Roberta Resende Bicalho, José Antônio S. Palma Jr., Jorge Antônio Salomão; Dia 28: Thales Soares Oliveira; Dia 29: Loren Katiane dos Santos Alves, Iziz Geralda de
Oliveira Gomes; Dia 30: Cecília Viana Souza, Edilúcia Aguiar Dornas Beghini.

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

A jovem Ana Paula Castro Drumond é a
mais nova odontóloga de Vespasiano. Ela está
se formando pela Faculdade Newton Paiva
sendo a colação de grau realizada em 25 de
março no Teatro Bradesco / Minas Tênis Clube,
em Belo Horizonte. A missa foi celebrada em
22 de março na Igreja de São Sebastião, também em Belo Horizonte.
Ana Paula é filha de Anderson Paulo Drumond e Mary Castro Drumond. Também muito
felizes com o sucesso da formanda os vovós
Gema Galgani Vieira Drumond e Esmeraldo
Drumond.

Os Feios no Nesga Nega

Será neste sábado, dia 06, a apresentação da Banda Os Feios, desta vez no restaurante Nesga
Nega. Um estilo musical diferente que agrada a todos, principalmente aqueles mais saudosistas e os
chegados na boemia. Vale a pena conferir.

Carlos Timponi e Deth Viana no Dom Otto

Esta ótima dupla estará no Restaurante Dom Otto na
próxima sexta-feira, dia 5, se apresentando durante o happy
hour. Voz de Deth Viana e Timponi (foto) no teclado. Outras
atrações foram contratadas para as próximas sextas-feiras:
Dia 12/04 – Aline Terra &Betho Gibson – diversos estilos; Dia 19/04 – restaurante fechado ao público em função da sexta-feira da Paixão; Dia 20/04 –
sábado de Aleluia – a partir das 15:00hs na área da piscina (cantor a definir);
Dia 26/04 – Maurício Urutau com o melhor do pop rock.

6-
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Elzinha Viana

Culinária

Bacalhau de forno fácil de fazer

Ingredientes:
700 g de bacalhau em lascas
12 azeitonas verde
½ cebola
Cheiro verde
1 kg de batatas
Azeite
2 caixinhas de creme de leite
200 g de muçarela
1 ovo
150 ml de leite

Modo de preparo:
Leve o bacalhau em lascas para
ferver, troque duas vezes a água
para dessalgar;
Descasque as batatas e pique
em cubinhos pequenos e reserve;
Pique bem a cebola, junte as azeitonas sem caroço e o cheiro verde e agregue ao bacalhau já
dessalgado;
Em outra vasilha misture os cremes de leite, o
leite, o ovo e a muçarela e reserve.

Modo de preparo:
Coloque em um refratário os filés já
temperados e jogue por cima o molho de
tomate, o requeijão e leite de coco já
misturados;
Leve ao forno por 20 minutos e sirva em
seguida;
Sirva com um arroz branco.

Congelar é um grande recurso. Ajuda a
ganhar tempo e a economizar. Para cada
tipo de alimento, há técnicas que permitem
conservar as suas características
nutritivas, além da cor, textura e sabor
Peixes

Montagem:
Em uma forma, unte com azeite, coloque as
batatas picadas, regue com azeite, coloque as
lascas de bacalhau e regue com azeite, acrescente a mistura do leite e leve para assar em
forno médio por cerca de 40 minutos ou até
dourar.

Filé de peixe ao forno

Ingredientes:
6 filés de peixe já temperados de sua
preferência
1 lata de molho de tomate
1 copo de requeijão
1 vidro de leite de coco

Dicas úteis para o Lar
Técnicas de congelamento

Só vale a pena congelar o peixe se tiver certeza
de que é muito fresco.
Congele o peixe absolutamente limpo. Limpe-o,
retire as escamas, as vísceras, a cabeça, o rabo, as
guelras e nadadeiras.
Os peixes gordos (cavala, pintado, carpa, sardinha, salmão) devem ser cortados em postas ou filés.
Os magros (linguado, dourado, cação, pescada,
truta), depois de limpos, devem ficar de molho durante 5 minutos numa salmoura (1 colher de sopa
bem cheia de sal para cada litro de água). Assim eles
ficam mais firmes.
Para embalar filés ou peixes pequenos, use fil-

Saúde -

mes plásticos. De preferência folha dupla e embale
porções individuais. Cuidado que peixe tem geralmente cheiro forte que se espalha facilmente pelo
freezer.
Para congelar um peixe grande inteiro, retire as
vísceras, mergulhe-o em água fria e leve-o ao freezer
sem embalagem. Repita essa operação várias vezes
até que o peixe fique coberto por uma fina camada de
gelo. Ele fica vitrificado. Embale-o, em seguida, em
saco plástico, retire o ar e leve ao freezer.
O bacalhau deve ser cortado em postas e demolhado. Depois, é só secar bem as postas, embalá-las
uma a uma e guardá-las em sacos plásticos bem vedados. Dura 4 meses no freezer.

A quantidade e qualidade de sono mudam com a idade

Bebê: nos seis primeiros meses
de vida, os bebês dormem até 18
horas por dia. Até os três meses,
o sono quase sempre se inicia direto pela fase REM. O bebê tem
em média oito horas de sono
REM nas 24 horas. Na idade de
dez anos, uma criança precisa de
nove a dez horas de sono e não
precisa mais do sono na parte da
tarde.

Adolescente: a pré-adolescência
é a época onde se goza do melhor
descanso na vida de uma pessoa.
Um pré-adolescente leva de cinco
a dez minutos para dormir, dorme
nove horas e meia e em 60% do
tempo está imerso em um sono
profundo e contínuo. Eles têm
mais tendência à sonolência excessiva diurna. Dormir mais tarde
e, consequentemente, atrasar o

horário de acordar se deve a modificações dos ritmos biológicos,
que recebem uma ajudinha das
festas e do turbilhão hormonal típico da puberdade.

Adulto: na idade adulta, normalmente sete horas e meia fornecem um descanso adequado.
Alcançamos a maturidade do
sono perto dos 19 anos de idade.
A necessidade diária da maioria
dos indivíduos passa a ser dormir
oito horas. Porém, pesquisas
mostram que são poucos os que
conseguem cumpri-las. A média
fica pouco acima de sete horas
por dia.

Velhice: seis horas, normalmente,
são suficientes. O passar dos anos
não afeta somente a quantidade,
mas também a qualidade do sono.

Assim como da infância para a
idade adulta o tempo de sono diminui em 50%, os períodos REM
ficam menores também. Aos sessenta e cinco anos, a proporção de
um sono profundo, para ambos os
sexos é a metade de quando se
tem 25 anos. Tanto a primeira
quanto a segunda fase de sono aumentam. O REM cai para um
quinto. Nas idades avançadas, o
sono é cada vez mais fragmentado
e é muito elevado o número de
vezes que se tem a fase de sono
próxima à consciência. Uma pessoa saudável de 70 a 75 anos, com
média de sete horas de sono, pode
estar até 153 vezes mais próxima
do “Despertar Súbito”, enquanto
que, em um mesmo período, um
jovem de 25 anos somente estará
10 vezes mais próximo do “Despertar Súbito”.

E M N OTÍ C I AS
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Estudantes de Vespasiano aprendem sobre o cérebro
em oficinas de neurociências oferecidas pela FASEH
Alunos do ensino fundamental e médio das redes privada e pública de Vespasiano como a Escola Estadual Machado de Assis - tiveram dias de
aprendizado sobre as funções do
cérebro, no evento promovido
pela FASEH, entre 12 e 14 de
março.
Alunos de fisioterapia da
Faculdade fizeram oficinas com
as crianças e adolescentes compartilhando conhecimento científico importante para cons-

ciência sobre o órgão que comanda o corpo humano e as
doenças que comprometem seu
funcionamento.
Um espaço kids, no laboratório de fisiologia do campus,
foi montado para os pequenos,
com atividades lúdicas, como
desenho e games.
A Semana do Cérebro é
realizada todos os anos pela
FASEH, sempre abrindo o espaço e serviços acadêmicos para
a comunidade de Vespasiano.

de qualquer habitante de outras localidades onde os cuidados contra
estas doenças não são adotados,
seja a vacinação contra a febre
amarela ou as medidas de prevenção contra o mosquito da dengue.
Ele afirma: “Na época da tragédia
de Mariana, tivemos epidemias
em outros lugares onde não houve
um evento como este. Então, não
se pode fazer esta relação dos
danos causados pelo rompimento
de barragem com o aumento de
casos de dengue em Barra Longa,
por exemplo, como foi dito pelo
pesquisador da Fiocruz.”
Para o professor José Geraldo
Ribeiro, a questão epidemiológica
está sob controle com a vacinação,
em Minas, e a maior preocupação
deve ser com a saúde mental das
pessoas atingidas pela tragédia. “É
um drama absurdo! O mais importante é o apoio psicológico a
estas famílias devastadas por este
acontecimento”.

Médicos-professores de universidades dos EUA e da FASEH
comemoram os 10 anos da parceria para estudos científicos

Ministério da Saúde consulta professor da FASEH
sobre riscos com a tragédia de Brumadinho

*José Geraldo Leite Ribeiro

A tragédia causada pelo rompimento da barragem de Córrego
do Feijão, em Brumadinho, trouxe
uma preocupação com a saúde pública e a possibilidade do surgimento de casos de doenças
infectocontagiosas. Juntou-se a
isso
a
veiculação
de
uma entrevista alarmista, com um
pesquisador da Fiocruz , e o alerta
da OMS (Organização Mundial de
Saúde) sobre uma possível terceira
onda de surto de febre amarela no
Brasil. E foi a um professor da
FASEH que o Ministério da Saúde
procurou para uma consulta.
O professor José Geraldo
Leite Ribeiro, referência nacional
em epidemiologia e vacinação,
aposentado do Estado depois de
integrar a equipe de Vigilância
Epidemiológica e de Imunização
da SES/MG, esclarece: “Não podemos fazer a relação entre a tragédia ambiental causada pelo
rompimento de uma barragem e o
aumento de casos de doenças infecciosas, como afirma a Fiocruz.
É essencial, agora, manter a cobertura vacinal na comunidade onde muita gente perdeu
tudo, inclusive cartões de vacinação”
O epidemiologista explicou
como tem sido o procedimento
dos órgãos de saúde para evitar os
surtos de dengue, febre amarela e
outras doenças infecciosas, nestes
episódios repetidos em Minas.
“Foi feito em Mariana e está sendo
feito em Brumadinho. A Secreta-

ria Estadual de Saúde envia técnicos para orientar as equipes de
saúde locais e recomenda às secretarias municipais que reforcem,
junto às comunidades, a importância de manter a vacinação em dia,
principalmente para quem teve
contato com a lama e deve receber
uma dose contra a Hepatite A que
não está no calendário nacional de
vacinação e contra a qual as equipes dos bombeiros também são
vacinadas. Quem se vacinou nas
campanhas do últimos 3 anos, está
no registro informatizado da SES.
Para quem só tinha anotação em
cartão e perdeu tudo com a tsunami de lama, os agentes fazem
uma revisão do histórico. A maior
preocupação é com a toxicidade
da lama e as equipes de saúde recomendam à população a não
tomar água que não seja mineral
ou a fornecida pela Copasa e a não
comer peixe dos cursos d´água
afetados”.
Sobre o risco de a população
de Brumadinho contrair dengue
ou febre amarela, por exemplo, o
médico afirma que é o mesmo que

*Graduado em Medicina pela
Universidade Federal de Minas Gerais
(1980), Mestrado em Medicina
(Medicina Tropical) pela Universidade
Federal de Minas Gerais (2002),
especialização em Epidemiologia pela
mesma Universidade e Residência
Médica em Pediatria reconhecida pelo
MEC. Foi da equipe de vigilância
epidemiológica e imunização da
Secretaria de Saúde do Estado de MG.
Atualmente, é secretário do
Departamento de Vacinas da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP) e
membro do Conselho de Ética e da
Comissão de Calendários da Sociedade
Brasileira de Imunizações (SBIm)
e professor da FASEH – Faculdade
de Saúde eEcologia Humana.

Pacientes de Vespasiano são
referência em pesquisas internacionais

O Programa de Internacionalização da Faculdade da Saúde
e Ecologia Humana colocou Vespasiano no mapa dos trabalhos de
pesquisas internacionais sobre
doenças infectocontagiosas para
a saúde global que visa a melhoria da saúde das populações no
mundo e a luta pela igualdade em
saúde entre os países.
É por meio desta parceria
que especialistas de centros de
pesquisa de universidades renomadas dos Estados Unidos,
como Stanford e Emory, têm
vindo todos os anos para estudar
casos, em hospitais e unidades
de saúde de Belo Horizonte e
Vespasiano, que servem de material para o desenvolvimento da
medicina a nível mundial.

Entre os estudos feitos estão
casos de diarreia infantil e a incidência de doenças transmitidas
por mosquitos, como dengue,
zika, chikungunya e febre amarela, em parceria com a secretaria de saúde de Vespasiano, com

benefícios para a população e
também para alunos de medicina
da FASEH que participam dos
trabalhos nas unidades de saúde.
Entre os dias 11 e 16 de
março, cinco pesquisadores
norte-americanos, participantes
do programa, das Universidades
Stanford, Emory e também da
mais nova conveniada, Universityof Miami, estiveram em Minas
participando de um simpósio internacional sobre os resultados
dos estudos que têm feito.
Eles também visitaram Brumadinho para ver de perto a região atingida pela lama da
barragem que rompeu, em janeiro
deste ano, e os danos ao ambiente
com as consequências para a
saúde da população para promover estudos que beneficiem a manutenção da saúde e a recuperação
do ambiente devastado.

OAB Vespasiano promove
I Encontro da Mulher Advogada

8-
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A 113ª Subseção da OAB
Vespasiano/MG por meio da
Comissão da Mulher Advogada promoveu no dia 12 de
março a comemoração ao Dia
Internacional da Mulher. O
evento foi realizado no Hotel
Dom Otto e contou com a presença das Mulheres Advogadas de Vespasiano, Lagoa
Santa e Jaboticatubas e outras
profissionais do meio jurídico.
No encontro aconteceu
uma roda de bate papo destacando o tema “Violência Doméstica” com a Defensora
Pública Dra. Romana Costa
Luiz de Almeida, a Sargento
Lindsay do 36º Batalhão da
Polícia Militar e a Assistente
Social do TJMG Úrsulla Rey.
A presidente da 113ª Sub-
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seção da OAB Vespasiano/
MG, Dra. Eduarda Castro Soares agradeceu a presença de
todas e destacou a importância
da atuação da Comissão
da Mulher Advogada no cenário jurídico.
“Foi um bate papo leve,
descontraído, mas de muita

importância para nós advogadas. As palestrantes nos orientaram sobre a Lei Maria da
Penha (11.340/06) e o papel
da advogada na sociedade.
Promover esse debate com a
sociedade, com quem vivencia
isso diariamente é fundamental para o bom exercício de

nossa profissão e para sabermos lidar com essa situação,
infelizmente, comum no dia a
dia de advogados e advogadas”, destacou Dra. Patrícia
Guimarães, presidente da Comissão da Mulher Advogada
de Vespasiano.
A noite foi super animada,

contando com atração artística
da poetisa Cida Araújo, que
através da sua “veia” poética
encantou a todas com seus lindos poemas e com apresentação musical ao som de voz e
violão da cantora Ana Carla. A
Consultora
Independente
Mary Kay, Silvia Beatriz

Lopes Cassimiro e a Rafaela
Linhares, do Studio Rafaela
Linhares ofereceram uma sessão de beleza com demonstração de produtos, dicas de
maquiagem e cabelo.
A Comissão da OAB Mulher Vespasiano, na pessoa de
sua presidente, Dra. Patrícia
Guimarães agradeceu ao Hotel
Dom Otto a disponibilidade do
espaço para realização do
evento, a todas as advogadas e
convidadas que abrilhantaram
a noite com a presença e aos
parceiros e comerciantes locais
que ofereceram brindes para
serem sorteados entre as advogadas e convidadas.
Com muita descontração
as advogadas e convidadas posaram para as fotos:

E M N OT Í CI A S

 LAGOA

Lagoa Santa implanta
fiscalização on-line

Um novo sistema de fiscalização que trará mais efetividade para o município é
realidade. A partir de agora, o
cidadão poderá utilizar de maneira mais rápida e online.
Através da implantação de um
software de alta precisão, os
fiscais poderão averiguar as
demandas e analisar as informações com tecnologia.
Trata-se de um sistema
que utiliza a plataforma Software as a Service (SaaS), um
sistema totalmente personalizado e que mantém a estrutura
da legislação e da realidade da
cidade. Durante quatro meses,
o sistema passou por um processo de adequações e hoje,
funciona dentro de uma plataforma online regulamentado
por lei.

Mais rapidez, flexibilidade, compatibilidade, precisão na base de dados e
segurança passível de ser controlado a distância. O programa consegue emitir individualmente os resultados em
tempo real do trabalho realizado por cada fiscal.
Atualmente, a Prefeitura
trabalha com 26 fiscais das
áreas de Meio Ambiente,
Obras, Posturas e Transportes,
que serão avaliados conforme
efetividade e produtividade, e
assim, dar mais transparência
aos recursos públicos.
A expectativa com a implementação deste sistema gerencial é garantir um retorno às
demandas de maneira efetiva e
rápida, capaz de gerar um processo de fiscalização avaliado

por demanda específica.
Tal medida possibilitará ao
município uma economia real
nos processos, formulários,
tempo e autuação. Em apenas
um mês de funcionamento,
mais de 800 processos de fiscalização foram realizados, o
que corresponde a 50% a mais
de efetividade se comparado ao
procedimento realizado manualmente.
O caminho para usá-lo é
muito fácil, o cidadão poderá
entrar em nosso site e acessar
o link https://goo.gl/nRGNV
e para denúncias ou reclamações, inserir os seus dados e as
informações e pronto, imediatamente, receberá o protocolo
de serviço que permite o acompanhamento de todo o processo até a sua conclusão.

A XI Conferência Municipal de Saúde acontecerá no dia
6 de abril de 2019 com o tema:
Democracia e Saúde - Saúde
como Direito e Consolidação e
Financiamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) que irá
tratar de assuntos fundamentais
para a garantia a consolidação
do sistema, bem como elaborar
um papel importante na construção de debates e propostas
que venham a contribuir na
prestação do serviço fundamental à população.
Como tema central, defender o SUS significa defender
ações e serviços de saúde para
a totalidade da população bra-

sileira, no qual mais de 75%
desta população o SUS é a
única opção de assistência à
saúde. As Conferências de
Saúde, constituem-se, portanto, como espaços de participação política da população em
defesa da saúde como direito
das pessoas e de coletividades,
do Sistema Único de Saúde
(SUS), da democracia e do
bem-estar de toda população.
O desafio atual da Conferência é conseguir a contribuição
de
cada
usuário,
profissional de saúde, gestor e
prestador, para que a gestão
participativa atue na defesa do
Direito Humano Fundamental

à Saúde a fim de possibilitar a
mobilização de atores dos diferentes segmentos sociais em
torno de debates fundamentais
na defesa da democracia brasileira, do estado de bem-estar
social, da saúde como direito
humano, e do SUS como política pública brasileira. Os eixos
temáticos que serão discutidos
são: Saúde como direito, Consolidação do SUS, Financiamento do SUS.
Horário: 08 às 18 horas Local: Auditório da Escola
Municipal Professora Claudomira. Rua dos Expedicionários,
nº 990 –bairro Brant – Lagoa
Santa/MG

A Secretaria Municipal de
Educação informa que, após o
período destinado à adaptação
das crianças às escolas, a oferta
do atendimento em período integral nas creches municipais, teve início no dia 25 de
março (segunda-feira).
O Programa de Educação

Integral em Tempo Integral, regulamentado pela Lei Municipal Nº 3.357, de 28 de
dezembro de 2012, tem por objetivo contribuir para a formação plena e a melhoria da
aprendizagem de crianças e
adolescentes por meio da ampliação de tempos, espaços e

oportunidades educativas, complementando o Ensino Regular.
As unidades escolares entrarão em contato com as famílias credenciadas para esta
oferta, conforme os critérios
estabelecidos no Decreto Municipal Nº 3.307, de 15 de
março de 2017.

XI Conferência Municipal de Saúde
será realizada no dia 6 de abril

Horário integral nas creches tem
data marcada para começar

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
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Prefeitura apresenta nova estrutura
para a prestação de serviços
de Segurança do Trabalho

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Gestão e
da Coordenação de Recursos
Humanos tem se dedicado a
proporcionar mais qualidade de
vida no trabalho daqueles que
transformam Lagoa Santa na cidade possível. E como parte
deste processo de melhoramento
das condições do exercício das
atividades profissionais, foi firmado contrato com empresa especializada na prestação de
serviços de Engenharia, Medi-

cina e Segurança do Trabalho,
proporcionando a continuidade
dos serviços já prestados, bem
como iniciar a realização dos
exames ocupacionais a partir de
abril, trazendo uma nova estrutura para melhor atendê-los.
A partir do dia 26/03/2019
(terça-feira), os atendimentos
médicos relacionados à medicina do trabalho serão realizados em novo endereço,
localizado na região central da
cidade (Rua Lourenço Pinto

Coelho, nº 446 - Brant).
Os atendimentos do médico
do trabalho (perícias médicas de
atestados e readaptação funcional), bem como a realização dos
exames admissionais, periódicos, de mudança de função, de
retorno ao trabalho e demissionais, contam, agora, com consultórios e salas equipadas com
aparelhos de eletrocardiograma
e eletroencefalograma e cabine
de exames de audiometria e fonoaudiologia.

10 - março - 2019

 ESPORTES

Alface promove o II Festival de Chopp
Será dia 18 de maio - sábado

A Associação Atlética Alface estará promovendo no
próximo dia 18 de maio, sábado, de 12 às 17 horas, o seu
II Festival de Chopp que será realizado em seu Estádio.
Os convites custam: masculino – R$60,00; feminino
– R$40,00 com direito a chopp e refrigerantes sem limites. Os tira gostos: macarrão na chapa, tropeiro, pão com
linguiça, fígado com jiló, espetinhos e outros serão pagos
à parte.
A diretoria colocou apenas 300 convites à venda.
Quem adquirir logo, tem a participação garantida.

JEMG - Etapa seletiva da
competição acontece de 1º a 5
de abril em Vespasiano

O cenário esportivo em Vespasiano vai estar movimentado no período de 1º a 5 de abril, uma vez
que o município vai sediar a etapa
seletiva do JEMG, Jogos Escolares
de Minas Gerais, para as fases classificatória e final.
As quadras das Escolas Municipais Nazinha Conrado Silva e
Carlos Murta Filho, além da Praça
de Esportes Crispim Jacques Bias
Fortes, Poliesportivo Raimundo
Cardoso da Fonseca e do Campo
do Vespasiano vão ser palco para a
disputa das duas fases.
As modalidades esportivas que
vão ser disputadas são: futsal, handebol, vôlei, basquete, atletismo e
vôlei de praia. Os campeões de
cada modalidade vão representar a
cidade de Vespasiano na Etapa Microrregional do JEMG, que também irá acontecer aqui em
Vespasiano, dos dias 29 de abril a 5
de maio.

Coluna do Pescador
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Paulo Diniz

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

Represa de Três Marias

Choveu muito nesta temporada, os rios
e represas estão com bom volume d’água.
A de Três Marias o nivel já ultrapassa 72%,
situação que há muitos anos não acontecia.
Aumentando o nível, as águas atingem
as margens onde nasceu muito capim e

com isto os peixes vem comer as sementes
proporcionando boas pescarias.
Notícias vindas de lá informam
queemtodos os lados da represa estão
pegando muitos tucunarés, piaus, mandis,
piranhas e pirambebas.

Muitos pescadores de Lagoa Santa
organizaram pescarias para irem em
Luciara, MT, Luiz Alves, Rio Cristalino e
Fio Velasco em GO.
O rio está cheio, vazando pelas
margens. Nesta situação muitos peixes
saem do leito e vão procurar comida nas

lagoas ribeirinhas. No entanto, as
pirararas atacam muito no leito mais
próximos das margens onde tem galhadas.
A pescaria no Araguaia é muito
diferente. Lá começamos o dia pescando
os mandubes, piaus e outros pequenos que
servirão de iscas para os gigantes.

No estado de Goiás a pesca é esportiva,
pesque e solte, é permitido matar peixes,
desde que dentro do tamanho mínimo, para
serem consumidos lá.
Não é permitido o transporte de peixes
dentro de Goiás, exceto vindo de outros
estados acobertados por nota fiscal.
Em MG a pesca amadora permite

capturar nos rios e reservatórios de
hidreletricas até 10 quilos de peixes mais
um exemplar, desde de que esteja portando
a licença de pesca. Sem a licença o
pescador está sujeito a apreensão do
pescado e da tralha, além de ser multado e
estar sujeito a responder na Justiça por
crime ambiental.

A Pesca Amadora tem a finalidade
exclusiva de lazer ou recreação,
permitindo o uso de, apenas, anzol,
chumbada, linha, vara ou caniço,
máquinas de pesca (molinete, carretilha ou
similar) e iscas artificiais ou naturais. A
pesca amadora subdivide-se em três
subcategorias: embarcada, desembarcada
e subaquática.
A carteira para pesca amadora é
obrigatória para o exercício da pesca,
estando o pescador, sem a licença, sujeito a
autuação, multa e apreensão de seu material.

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) é
responsável pela emissão da carteira, que se
enquadra na categoria A definida pelo
Decreto nº 43.713, de 14 de janeiro de 2004.
Ela pode ser obtida com o preenchimento de
formulário disponível no link na parte
debaixo desta página, por meio do qual é
emitido o Documento de Arrecadação
Estadual (DAE) para o pagamento bancário.
A carteira tem validade de 1 ano a partir
da data de autenticação bancária e deve ser
portada juntamente com o comprovante de
pagamento.

Rio Araguaia

Pesca Esportiva

Carteiras

Copa Lapense

A Copa Lapense tem início no próximo dia
14, domingo, e vai contar com a participação de
19 clubes. A equipe vencedora vai ganhar uma
choppada do Barão Gourmet.
Na mesma data é a vez da criançada. O campeonato mirim e o pré-mirim Meninos do Futuro,
com idade até 10 anos, estará começando para

alegria da meninada e principalmente dos pais
que acompanham os jogos com muito entusiasmo.
A equipe campeã do Amador de 2018, a Associação Esportiva São José, irá disputar o 1º
Campeonato Mineiro Amador organizado pela
FMF. Desejamos sucesso.

Marnei e Mundinho, da Turma do Sapo São José de Almeida
LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE VESPASIANO
FUNDADA EM 03 DE OUTUBRO DE 1961
Edital de Convocação

O Presidente da Liga Municipal de Desportosde Vespasiano,no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca os clubes filiados para reunião dia 05/04/2019 - sexta-feira, às 20:00 horas, na sede da
Liga, para tratarem dos assuntos relacionados ao campeonato amador e outros, no ano de 2019.
Ordem do Dia:
Planejamento das Competições.
Cronograma ano 2019.
Vespasiano/MG, 27 de março de 2019.
Daniel Afonso
Presidente da Liga Municipal de Desportos de Vespasiano

