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

O Povo contra a Dengue
No dia 11 de abril a equipe da

Secretaria de Saúde realizou em
todo o município o Dia D de Mobi-
lização Social e Combate à Den-
gue, Zika e Chikungunya.Aequipe
promoveu diversas ações de cons-
cientização através de blitz educati-
vas e distribuição de informativos.

Em todas as ações foi pedido
o apoio da população vespasia-
nense no combate ao mosquito. O
movimento de combate ao Aedes
Aegypti aconteceu nas ruas, co-
mércio, escolas públicas e particu-
lares, empresas, faculdades, órgãos
públicos e unidades de saúde de
toda a cidade.

APrefeita de Vespasiano, Ilce
Rocha, ressaltou a importância que
o cidadão tem na prevenção ao
Aedes Aegypti. “O cidadão tem
que fazer a sua parte constante-
mente. Manter o quintal de casa

limpo, longe da sujeira e do acú-
mulo de água é de extrema impor-
tância para a eliminação de vez dos
focos do mosquito”, afirmou Ilce.

O Secretário Municipal de
Saúde, Dr. Luiz Felipe Caram, sa-
lientou que a maior dificuldade no
combate ao mosquito é dentro das
casas. “O cidadão precisa abrir as
portas de suas casas para os agen-

tes de saúde. Nossos agentes estão
sempre uniformizados e de crachá,
a fim de se identificarem. A saúde
se faz com ações e é responsabili-
dade de todos combater o Aedes
Aegypti”, esclareceu ele.

Bairro Célvia
Nos dias de 2, 3, 4, 6 e 7 de

maio a Prefeitura de Vespasiano,

através das Secretarias de Saúde
e Meio Ambiente e Serviços Ur-
banos, vai realizar, no Bairro
Célvia, um mutirão de limpeza
para eliminar os focos do mos-
quito Aedes Aegypti, transmissor
da Dengue, Chikungunya e Zika.
Os próximos bairros que vão re-
ceber o mutirão da limpeza serão
Morro Alto e Nova Pampulha.

Os agentes de zoonoses e
de saúde estão passando por
todo o Bairro Célvia explicando
como vai ser o mutirão de lim-
peza e pedindo para que as pes-
soas embalem o seu lixo e
coloquem do lado de fora de
suas residências, para que as
equipes da prefeitura possam re-
colher.

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

EM NOTÍCIAS

GGCC
TTÇÇÉÉáá

GGCC
TTÇÇÉÉáá

Durante os dias 29 de abril a 3
de maio Vespasiano está respirando
esporte. A cidade foi escolhida, mais
uma vez, para receber a Etapa Mi-
crorregional do JEMG, Jogos Esco-
lares de Minas Gerais por oferecer
completa infraestrutura aos atletas.

A abertura da Etapa Microrre-
gional do JEMG aconteceu na manhã
do dia 29 de abril, no Poliesportivo
Raimundo Cardoso da Fonseca, no
Bairro Caieiras e recebeu os atletas
das oito delegações (Confins, Jaboti-
catubas, Lagoa Santa, Pedro Leo-
poldo, Ribeirão das Neves, Santa
Luzia, São José da Lapa e Vespa-
siano), totalizando 41 escolas muni-
cipais, estaduais e particulares que
vão disputar as modalidades de bas-
quete, futsal, handebol, voleibol e xa-
drez. As competições vão acontecer
nas quadras das Escolas Estaduais
Machado de Assis e Guilherme Hal-

lais França, Praça de Esportes Cris-
pim Jacques Bias Fortes e Poliespor-
tivo Raimundo Cardoso da Fonseca. 

Para abrilhantar a cerimônia de
abertura, a Banda Jovem, sob a re-
gência do maestro Alexandre Pimen-
tel, executou o Hino de Minas Gerais
para a entrada das Bandeiras condu-
zidas pelos alunos do projeto Avança
Judô – núcleo Vespasiano e em se-
guida apresentou o Hino Nacional
Brasileiro.

Ao som de “Dr. Jeckle and
Hyde Park”, música tema do pro-
grama “Esporte Espetacular”, os ves-
pasianenses Rondinelli Alexandre
Rodrigues e Rodinei Henrique Ro-
drigues fizeram uma emocionante
entrada da tocha para o acendimento
da Pira Olímpica. Após o acendi-
mento da Pira, o aluno/atleta da Es-
cola Estadual Machado de Assis,
Pedro Marcelo Ciríaco Moura, fez o

juramento representando todos os
alunos.      

A Prefeita Ilce Rocha salientou
a importância do esporte para a mu-
dança do país. “ É muito im-
portante para Vespasiano receber,
novamente, esta etapa do JEMG.
Como educadora acredito que o es-
porte, a educação e a cultura é que
fazem o nosso país mudar, ter uma
nova concepção, pois o esporte é
transformador, ele agrega as pessoas,
ele une e reúne todos em um mesmo
propósito”, disse Ilce Rocha. 

O representante da Superinten-
dência Regional de Ensino da Me-
tropolitana C, Marco Aurélio
Homem Barbosa, deu as boas-vindas
aos alunos/atletas e destacou também
a importância do esporte. “Quem
preza o esporte, a cultura e a educa-
ção está alicerçando o futuro”, desta-
cou ele.

Além do ensino especial e as
atividades desenvolvidas para os alu-
nos portadores de necessidades espe-
ciais das Escolas Municipais Especial
Vovó Mariquita e José Araújo, os es-
tudantes contam ainda com uma ati-
vidade extra, o projeto Capoeira
Adaptada, desenvolvida pelo profes-
sor de Capoeira, Bráulio Soares. 

O professor idealizou e planejou
toda a aula de capoeira para os alu-
nos cadeirantes e para os que têm
movimentos limitados. Com ajuda
do também Capoeirista Wesley Jeso,

21 anos, o professor consegue arran-
car sorrisos, levar alegria e muito en-
tusiasmo a essa moçada tão especial. 

Aos 32 anos, Bráulio pratica a
Capoeira desde os 15 anos e está cur-
sando a faculdade de Educação Fí-
sica. O Capoeirista conta que há mais
de três anos realiza o projeto na Es-
cola Vovó Mariquita e há dois na Es-
cola José Araújo. “Neste tempo,
muitos foram os alunos que passaram
pelo Capoeira Adaptada, entretanto,
hoje, acredito que cerca de 150 alu-
nos já participam do projeto”, explica

ele. Para finalizar, o professor salienta
ainda que “com o projeto Capoeira
Adaptada, os alunos têm contanto
com a cultura da Capoeira e ainda tra-
balham o desenvolvimento psicomo-
tor”. 

Bráulio Soares é um dos cinco
finalistas, com o projeto Capoeira
Adaptada, do Prêmio Bom Exemplo,
que é uma iniciativa da TV Globo
Minas, Jornal O Tempo, Fundação
Dom Cabral (FDC) e Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg).

Acabe com
a Dengue
antes que
ela acabe
com você.

Projeto desenvolvido nas escolas especiais de Vespasiano
é finalista do Prêmio Bom Exemplo

Vespasiano sedia mais uma vez
a etapa microrregional do JEMG
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Você sabia que nem tudo que está escrito em um con-
trato é totalmente válido? Podem existir cláusulas abusivas,
que deverão ser consideradas inválidas. Há previsão no Có-
digo do Consumidor (CDC) da forma e do conteúdo das
cláusulas contratuais, em especial no seu art. 51 e em outras
leis especiais como a Lei n. 4.591/64.

Vamos elencar aquias principais cláusulas contratuais
nulas existentes nos contratos imobiliários, vejamos:

1. Perda da totalidade das prestações pagas, no caso
de inadimplemento do financiamento (Cláusula de De-
caimento)

Qualquer cláusula contratual que preveja a perda de
todos os valores pagos em um financiamento, caso não ocorra
o pagamento de alguma parcela, deverá ser considerada nula.
Tal cláusula se mostra extremamente abusiva, uma vez que
deixa o consumidor em situação de exagerada desvantagem,
gerando ainda enriquecimento sem causa para a outra parte.

2. Retenção acima de 10% dos valores pagos, no
caso de rescisão por culpa do consumidor

A rescisão dos contratos imobiliários pode se dar por
culpa da construtora, quando haverá devolução da totalidade
dos valores pagos, ou por culpa do consumidor. 

Devido à crise que o país vem enfrentando, é comum
que os consumidores não consigam adimplir a totalidade dos
financiamentos, sendo possível a aplicação de multa nesse
caso. Contudo, a multa tem sido limitada pela jurisprudên-
cia a 10 % dos valores pagos, embora seja comum encontrar
previsões contratuais de até 80%, de maneira que, tal tipo
de porcentagem, configura desvantagem indevida do con-
sumidor e enriquecimento sem causa das construtoras.

3. Transferência ao adquirente dos riscos pelo
adimplemento do financiamento da Incorporadora junto
ao Banco

É comum que as construtoras realizem financiamen-
tos junto a instituições financeiras, a fim de viabilizar a cons-
trução de empreendimentos imobiliários, chegando, muitas
vezes, até a hipotecar algumas unidades.

Contudo, é ilegal transferir os riscos do adimple-
mento de tais financiamentos aos consumidores que ad-
quirem as unidades imobiliárias construídas. Neste

sentido é a Súmula n. 308 do STJ.
Assim, independentemente de qualquer hipoteca ante-

rior sobre o imóvel, o consumidor terá o direito de perma-
necer no imóvel pelo qual pagou o preço,
independentemente da construtora ter dado o mesmo imóvel
como garantia. Desta forma, é nula qualquer cláusula que
preveja a responsabilização do consumidor adquirente, pelas
dívidas feitas pela construtora para a construção do imóvel.

4. Exoneração de responsabilidade da Construtora
por atrasos na obra

Também é tida como abusiva, uma vez que exoneraria
a Construtora do risco natural de seu negócio, além de tor-
nar inútil qualquer prazo pactuado para a entrega da obra.

É comum encontrar cláusula que preveja a inexistên-
cia de responsabilidade das Construtoras por atrasos na obra,
que seriam causados pelo inadimplemento dos demais ad-
quirentes de unidades autônomas, o que também será tido
como nulo.

A inadimplência de alguns promissários-compradores,
é risco esperável da atividade econômica do incorporador e
deve por ele ser suportado, não podendo ser transferido tal
risco por contrato para os demais consumidores adquiren-
tes.

5. Modificação pela Incorporadora do projeto do
imóvel posterior à venda

O art. 43, inciso IV, da Lei n. 4.591/64 estabelece que
depois de registrada a incorporação, a alteração será possí-
vel apenas com aceitação unânime dos adquirentes, ou ainda
por imposição legal.

Desta forma, qualquer cláusula que preveja a possibi-
lidade de modificação do projeto pela incorporadora após a
venda, além de ofender o mencionado dispositivo legal, tam-
bém caracteriza modificação unilateral do contrato por parte
do fornecedor, o que é vedado pelo art. 51, XIII, do Código
de Defesa do Consumidor.

Pois bem, estas são as principais cláusulas
nulas,conforme a jurisprudência, mas esse rol não é exaus-
tivo. O consumidor poderecorrer ao Poder Judiciário aqual-
quer tempo visando à declaração de nulidade de cláusulas
contratuais abusivas. Fique ligado.

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 

Contrato imobiliário? Fique ligado
nas possíveis abusividades

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

GGEEOOGGRRAAFFIIAA  EE
MMEEIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE

O serviço de limpeza urbana
é uma das atividades que possui
um alto poder de impactar a paisa-
gem da cidade. Quem não deseja
morar em uma cidade que man-
tém suas ruas limpas e com exu-
berantes paisagens de áreas
verdes? Logo nos vem em mente
a sensação de paz e bem estar de
um ambiente limpo, salubre e or-
ganizado.

Você consegue imaginar
como tornar isso possí-
vel? Ambientes iguais a esse só
existem quando há planejamento
e efetividade na limpeza pública. 

Uma cidade bem cuidada é
sem dúvidas o reflexo de uma
equipe bem qualificada.

Qual a definição de limpeza
urbana e manejo de resíduos só-
lidos?

A lei 11.445/07 define o que
é Saneamento Básico em quatro
segmentos. Dentre estes a defini-
ção de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos conforme o
art. 3°, como mostrado abaixo:

Saneamento Bá-
sico: conjunto de serviços, infra-
estruturas e instalações
operacionais de:

Abastecimento de água po-
tável: constituído pelas ativida-
des, infraestruturas e instalações
necessárias ao abastecimento pú-

blico de água potável, desde a
captação até as ligações prediais
[…];

b) Esgotamento sanitário:
constituído pelas atividades, in-
fraestruturas e instalações opera-
cionais de coleta, transporte,
tratamento e disposição final ade-
quados dos esgotos sanitários
[…];

c) Limpeza urbana e ma-
nejo de resíduos sólidos: con-
junto de atividades, infraestru-
turas e instalações operacionais
de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do
lixo doméstico. Como também
do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias
públicas;

d) Drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas: conjunto
de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de dre-

nagem urbana de águas pluviais
[…].

Na figura abaixo é possível
visualizar melhor o conceito
deServiço público de limpeza ur-
bana e de manejo de resíduos só-
lidos de acordo com a Lei
11.445/07 brasileira:

Como é composto os servi-
ços de limpeza urbana?

No Brasil, o Serviço público
de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos é definido por
Lei. De acordo com o artigo 7 da
Lei 11.445/07, este serviço é
composto pelas seguintes ativi-
dades:

Coleta, transbordo e trans-
porte dos resíduos relacionados na
alínea c do inciso I do caput do art.
3º desta Lei;

Triagem para fins de reuso
ou reciclagem, de tratamento, in-
clusive por compostagem, e de
disposição final dos resíduos
[…];

Varrição, capina e poda de
árvores em vias e logradouros
públicos e outros eventuais ser-
viços pertinentes à limpeza pú-
blica urbana.

Cada dólar investido em
Meio Ambiente economiza-se 4
dólares em Saúde.

Saúde e Meio Ambiente se
cuida é antes.

Limpeza urbana, uma obrigação legal

*Vanessa Arruda

Interessante o vídeo que está circulando no
whatsappe que nos obriga a refletir sobre a cons-
tante e rápida transformação que a tecnologia está
causando na vida pessoal e profissional das pes-
soas. Atualmente aprender e evoluir não é umaop-
ção. É necessidade de sobrevivência. Vejamos a
fala do Pastor e Coaching Carlos Maia:

“Você já parou para pensar o que aconteceu
nos últimos dez anos? De 2009 a 2019 quase nem
percebemos...

A Spotifyfaliu as gravadoras e oNetflix faliu
aslocadoras. O Google faliu a Listel, Páginas
Amarelas e as enciclopédias. O Booking compli-
cou as agências de turismo e a Trivago está com-
plicando os hotéis.

O whatsapp está atormentando as operadoras
detelefonia. As mídias sociais estão complicando
osveículos de comunicação. No caso da mobili-
dade a Uber competindo com as cooperativas de
táxis e com os próprios taxistas.

A OLX acabou com os classificados de jornais.
O Smartphone acabou com as revelações fotográfi-
case com as câmeras amadoras.O Zip Carcompli-
cando as locadoras de veículos e a Tesla está
atormentando a vida das montadoras de automóveis.

O que dizer do e-mail e a má-gestão que estão
atrapalhando ainda mais a vida dos correios?Waze
acabou com o GPS. Os bancos Original e Nubank
estão ameaçando o sistema bancário tradicional e
olha que com o banco online a gente nem mais
precisa ir às agências bancárias.

A Nuvem fez com que os pen drives perdes-
sem sua importância. Youtube dificultou a vida
das TVs, porque os adolescentes não mais assis-
tem canal aberto. O Facebookatrapalhou a vida
dos portais de conteúdos.

O Coaching mudou a forma de aprender, pen-
sar e agir, levando a um novo modelo mental, ge-
rando resultados extraordinários em curto espaço
de tempo nas organizações.O Tinder esimilares
mudaram a forma dos relacionamentos.

E você acha que vai durar quanto tempo seu
emprego na forma atual? Eainda quer viver como
vivia há 10 anos atrás? Temos que nos reinventar
diariamente paracontinuarmos nesse “jogo” cha-
mado Vida.

Vamos em frente não porque atrás vem
gente... Mas porque já tem muita gente na nossa
frente”.

* Master Coach, Palestrante Motivacional,
Mestra em Administração, Jornalista,
Pós Graduada em Marketing Político,

Professora Universitária, Poeta e Escritora

Reinventar para Sobreviver
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Depois de entregar os kits
escolares para todos os mais de
16 mil alunos da rede munici-
pal de ensino, limpar todas as
escolas e realizar a manutenção
nos jardins, a Prefeitura de Ves-
pasiano, através da Secretaria
de Defesa Social, com a super-
visão e orientação da TRANS-
VESP, está instalando a
sinalização horizontal na porta
das escolas, para trazer maior
segurança para toda a comuni-
dade escolar. 

A pintura horizontal visa
destacar o local de travessia de

alunos, para que os motoristas
fiquem mais atentos à sinaliza-
ção. As regiões do Jardim da
Glória, Cipriano e Morro Alto
já receberam o serviço de sina-
lização na frente das escolas
municipais, no total 30 unida-
des escolares já foram benefi-
ciadas. Todas as escolas e
creches municipais irão receber
a sinalização e posteriormente
as escolas estaduais e particula-
res também serão contempladas
com a sinalização horizontal,
para maior segurança de toda
comunidade escolar.

Transvesp sinaliza
portas de escolas com
pintura horizontal

Uso inadequado de instalações
elétricas pode causar incêndios
Ventilador e ar condicionado são principais causadores de acidentes

A utilização de Ts, benja-
mins e extensões para a cone-
xão simultânea de vários
aparelhos é algo comum em
muitos lares brasileiros. No
entanto, essa prática é peri-
gosa, já que pode provocar so-
brecarga de energia e
curtos-circuitos em redes não
preparadas para suportar a
carga elétrica demandada, cau-
sando incêndios e até aciden-
tes fatais.

Segundo dados da Asso-
ciação Brasileira de Conscien-
tização para os Perigos da
Eletricidade (Abracopel), em
2018, foram contabilizados
536 incêndios causados por
curtos-circuitos, com um re-
sultado de 62 mortes. Esse nú-
mero aumentou 20% em
relação a 2017, quando foram
somados 431 casos e 30 mor-
tes decorrentes desse tipo de
acidente. Ainda segundo a
Abracopel, ventilador e ar con-
dicionado foram os principais
vilões da história, sen do res-
ponsáveis por 199 dos 536 aci-
dentes.

O engenheiro de seguran-
ça do trabalho Demetrio
Aguiar, da Cemig, alerta que
as gambiarras nas instalações
elétricas são totalmente desa-
conselháveis e perigosas. O
ideal, segundo ele, é que apa-
relhos com maior potência,
como ar condicionado, chu-
veiro elétrico e micro-ondas
tenham circuito próprio, para
evitar acidentes. “É importante
também que toda as casas te-
nham um projeto elétrico, o
que facilita a manutenção e até
a avaliação para o acréscimo

de novas cargas, e que qual-
quer serviço elétrico seja feito
por profissionais qualificados,
para que não haja esse tipo de
problema”, complementa.

De acordo com Demetrio
Aguiar, é muito importante a
utilização do dispositivo DR,
cuja função é detectar fugas de
corrente elétrica em circuitos
defeituosos. Caso isso seja de-
tectado, o sistema é desligado
imediatamente e evita que o
usuário sofram choque elé-
trico.

“Trata-se de um disposi-
tivo de uso obrigatório desde
1997, conforme a NBR 5410,
em circuitos que atendam car-
gas sujeitas à umidade, como
banheiros, garagens, áreas de
serviço, cozinhas e varandas,
por exemplo”, comenta.

O especialista ainda res-
salta que, ao adquirir equipa-
mentos com maior consumo, a
pessoa precisa ficar atenta
à carga elétrica deles e, se ne-
cessário, pedir à Cemig a alte-
ração de carga da residência.
“Com esses cuidados o cliente
pode utilizar os equipamentos
ao mesmo tempo sem perigo
de incêndio”, completa.

Outros cuidados
essenciais para evitar

acidentes
A utilização de equipa-

mentos elétricos e eletrônicos
no banheiro também requer
bastante cautela. “A água é
uma grande condutora de ener-
gia elétrica. Dessa forma, após
sair do chuveiro, as pessoas
devem evitar utilizar o uso de
secadores, barbeadores elétri-
cos e chapinhas. Esses equipa-
mentos só devem ser utili-
zados quando a pessoa estiver
totalmente seca”, destaca De-
metrio.

Outro artefato que pode
ajudar bastante em casa é o
protetor de tomada, principal-
mente em famílias com crian-
ças pequenas e animais de
estimação. Esses dispositivos
são encontrados facilmente em
lojas especializadas a preços
muito acessíveis.

Demetrio Aguiar também
faz recomendações em relação
aos dispositivos móveis. O en-
genheiro destaca que o carre-
gamento de tais aparelhos
deve ser feito sobre uma su-
perfície lisa e bem ventilada,
livre de materiais combustí-
veis como tecidos de toalhas

de mesa, colchas de camas e
forros de sofás, dentre outros.
“Em caso de princípio de in-
cêndio, os materiais queimarão
com facilidade e propagarão as
chamas a outros cômodos da
casa ou do apartamento”,
alerta.

Caso haja a necessidade
de se ligar vários equipamen-
tos em uma mesma tomada, o
ideal é a utilização de um fil-
tro de linha que, em caso de
sobrecarga de energia, irá
se desligar automaticamente.
Mas vale destacar que os fil-
tros de linha podem ser utiliza-
dos desde que seu dispositivo
interno de proteção esteja ope-
rante e não tenha sofrido alte-
rações.

Confira outras dicas de
segurança:

� Proteger tomadas com tam-
pas plásticas.

� Não recarregar aparelhos em
cima de camas, sofás e pró-
ximo a cortinas ou outros
materiais combustíveis.

� Não utilizar aparelhos eletrô-
nicos com as mãos molha-
das ou em locais úmidos.

� Não utilizar a mesma tomada
para carregar vários apare-
lhos ao mesmo tempo, por
meio de Ts ou benjamins.

� Fazer uma revisão nas insta-
lações elétricas.

� Substituir as fiações antigas
ou desencapadas.

� Ao mexer na chave seletora
do chuveiro elétrico, desli-
gar o aparelho, verificar se o
piso não está molhado e usar
um calçado seco com sola
de borracha limpa.

As unidades escolares das regiões do Morro Alto Vila esportiva
e Cipriano já foram benefiaciadas

Equipe da pintura de faixas de pedetres realizando o trabalho
na porta das escolas.
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Vespasiano assistiu ao maior simulado
de emergências já realizado em Minas

Parceria entre FASEH, COHAB Minas e Tribunal de Justiça
regulariza escrituras em 278 audiências agendadas

O Calçadão da Av. J.K, no
centro da cidade, virou cenário de
um treinamento de socorro a múlti-
plas vítimas de um acidente de trân-
sito com 4 veículos, com a
participação de cerca de 500 pes-
soas. O evento promovido pela Fa-
culdade da Saúde e Ecologia
Humana – FASEH – é o maior
deste tipo, já realizado em Minas
(com 50 vítimas), inédito na cidade
e teve como objetivo preparar estu-
dantes, profissionais de saúde e co-
munidade em geral para a reação
apropriada, diante de eventualida-
des como estas. 

“Os profissionais da saúde
precisam se antecipar aos aciden-
tes, por isso esse tipo de exercício é
importante para toda a cidade”, ex-
plicou o coordenador do Simulado,
o professor da Medicina e da En-
fermagem da FASEH, Daniel Fer-
nandes.

Antes do Simulado, alunos
dos cursos de Saúde e Direito da
FASEH deram consultas grátis para
a população. “Nossa instituição
quer oferecer seus serviços à co-
munidade e ser parceira dos órgãos
públicos em iniciativas como esta.
É uma oportunidade integradora,

com apoio da prefeitura”, disse a
diretora acadêmica da faculdade,
Dra.Hérica Soraya. 

A prefeita Ilce Rocha que es-
tava presente respondeu: “A gente
só tem a agradecer à FASEH, esta-
mos impressionados com o que es-
tamos vendo aqui que é importante
para preparar a comunidade para
uma eventual emergência”.

O presidente do CESUV, enti-
dade mantenedora da FASEH, Dr.
Ricardo Guimarães, retribuiu o
agradecimento “à prefeita que nos
ajudou na organização do evento,
na liberação do espaço e na prepa-
ração de todos estes recursos da
municipalidade que é muito impor-
tante para que tenhamos sucesso”.

Durante semanas, a faculdade

se reuniu com agentes públicos da
Prefeitura de Vespasiano – Trans-
vesp, Defesa Civil, Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros - para organi-
zar o simulado e informar à popu-
lação sobre a importância da
iniciativa e sobre as alterações na
rotina da cidade e no trânsito, na
manhã do evento. A atividade ainda
teve como parceiros o SAMU BH

e a empresa de ambulâncias Luiz
Vidas e a CMOS Drake de desfi-
briladores. Um narrador anunciou
o histórico do acidente e como seria
a ação dos envolvidos. Os alunos,
divididos em equipes atenderam as
vítimas no local do simulado, fa-
zendo a triagem por gravidade e
foram observados e avaliados pelos
“sombra” - professores dos cursos

de saúde (Medicina, Enfermagem
e Fisioterapia) da faculdade.

Também a equipe da UPA de
Vespasiano participou do simu-
lado, recebendo algumas das víti-
mas do acidente, de surpresa,
como parte da atividade combi-
nada com a prefeitura para testar a
reação e capacidade de atendi-
mento dos funcionários.

A participação de alunos e
professores do curso de Direito da
FASEH fez dos mutirões da
COHAB Minas e do Tribunal de
Justiça, em Vespasiano, os de me-
lhor resultado!

“A adesão em Vespasiano é
muito grande”, diz o advogado da
COHAB Clóvis Pupo que já par-
ticipou de 11 mutirões com 2500
atendimentos em várias cidades e
que destaca o trabalho do NPJC
da FASEH, segundo ele feito com
dedicação exemplar pela profes-
sora Ana Cristina Gurgel e o com-
prometimento dos alunos: “Esta é
uma parceria de muito sucesso,
com a maior interação que já tive-
mos em mutirões!”  

As audiências pré-proces-
suais de conciliação para negocia-

ções de débito, emissão de escri-
turas e regularização de proprie-
dades de imóveis dos Conjuntos
Caieiras e Morro Alto, serão rea-
lizadas, entre os dias 6 e 10 de
maio, no Centro Judiciário de So-
lução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSC), onde está instalado o
Núcleo de Práticas Jurídicas e Ci-
dadania (NPJC) da Faculdade de
Saúde e Ecologia Humana
(FASEH), no centro da cidade.

Entenda a importância
do mutirão

Os mutirões de audiências
pré-processuais são fruto de um
convênio assinado entre a
COHAB Minas e o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG),
que conta com a coordenação da

juíza Dra. Sayonara Marques, em
Vespasiano.

A cooperação da FASEH
com o TJMG decorreu devido a
identificação de uma grande quan-
tidade de demandas ajuizadas ou
ainda não ajuizadas referentes a
habitações populares no Estado.
Muitas dessas ações ocorreram,
pois alguns proprietários vende-
ram seus imóveis por meio dos
chamados ‘contratos de gaveta’, o
que resultou na ilegalidade da
posse e da propriedade. Portanto, o
termo de colaboração entre os ór-
gãos foi elaborado com o intuito
de contribuir para a celeridade na
solução desses litígios e evitar o
ajuizamento de novos processos.

Também participam do muti-
rão a Defensoria Pública, o Cartó-

rio de Registro de Imóveis de Ves-
pasiano e uma equipe da prefeitura
de Vespasiano que auxiliará na
emissão de certidões negativas de
débito e esclarecimentos sobre im-
posto de Transmissão de Bens
Imóveis e regularização de débitos
tributários. Além disso, a FASEH
disponibilizará estudantes do
curso de direito para atuarem
como conciliadores.

SERVIÇO
Mutirão da Cohab e do

TJMG com participação do Di-
reito da FASEH

Data: 6-10/05
Horário: 9 às 12 e 14 às 18h
Local: CEJUSC Vespasiano:

Av. Pref. Sebastião Fernandes, nº
890 - Centro, Vespasiano/MG Clóvis Pupo e D. Solange que conseguiu escritura

Dr. Ricardo Guimarães – presidente do CESUV, senhora Ilce Alves Rocha Perdigão – prefeita de Vespasiano,
Dr. João Lúcio dos Santos – diretor geral da FASEH e Dra. Hérica Soraya – diretora acadêmica da FASEH

O coordenador do simulado professor da Medicina e
da Enfermagem da FASEH, Daniel Fernandes

Reunião com os parceiros do Simulado Professor Daniel Fernandes dá as últimas orientações aos alunos Parceiros tiveram atuação ativa no Simulado
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Paulo Diniz em Sociedade

Muito animadas as sextas-feiras no Res-
taurante Dom Otto que sempre oferece ótimos
shows. Para os happy hours de maio estão con-
tratados os artistas: Dia 03/05: Carlos Timponi
e Deth Viana – voz e teclado – diversos estilos;
Dia 10/05: Denilson Vianna – direto de Dia-
mantina – HH especial das Mães – couvert
R$10,00 por pessoa – sorteio de brindes; Dia
17/05: Carol Nascimento – voz e violão – diversos estilos; Dia 24/05: Felipe
Santos – voz e violão – o melhor do sertanejo; Dia 31/05: Maurício Urutau –
voz e violão – pop rock. Couvert artístico happy hour: R$5,00 por pessoa.

Será celebrado no dia 6 de junho de 2019 a ce-
rimônia religiosa do casamento de Renata e Renato.
Ela é filha de Márcio Diniz Cruz e Ângela Maria
Pereira Belém Diniz Cruz. Ele é filho de Francisco

Pereira Ladislau e Neusa Caetano assunção Ladis-
lau. A cerimônia acontece em O Conde, na capital
mineira. Vamos até lá cumprimentar os noivos es-
pecialmente a minha sobrinha Renata.

Será no dia 18 de maio, às 16 horas, na Pou-
sada Villa Paolucci, em Tiradentes/MG, a ceri-
mônia religiosa do casamento de Carla e Saulo.
Ela é filha de Edmundo Peixoto de Almeida e
Silvana C. Alagia de Almeida. Saulo é filho de
Délio Marcus Dias e Elizabete Salomão Dias.

Aos noivos e familiares os nossos cumpri-
mentos desejando-lhes felicidades, saúde e
paz!!!

Pela terceira vez se reu-
niram os filhos de José e de
Maria. Lógico, José Cota da
Fonseca e Maria do Carmo
Soares Fonseca. São eles:
Deuler (in memoriam), Deli,
Daniel, Nina (in memo-

riam), Déa, Dércio, Denise,
Deise, Delza, Pedro e Moa-
cir e uma infinidade de
noras, genros, netos e bisne-
tos.

Foi uma bela festa reali-
zada de 25 a 28 de abril na

Fazenda Engenho, em Pa-
raopeba. Muita amizade,
companheirismo e anima-
ção. Pena que este encontro
só acontece a cada 2 anos,
mas, valeu Nogueirada. Fe-
licidades a todos!!!

Denilson Vianna vai se
apresentar no happy
hour do Dom Otto no
dia 10 de maio

Carla e Saulo

E a turma do Rotaract Club de Vespasiano
atuando a todo vapor. Disposição é o que não
falta. Por ora estão recolhendo produtos alimen-
tícios não perecíveis para doação às pessoas ne-
cessitadas da comunidade vespasianense.
Parabéns a toda à turma.Estamos juntos imbuí-
dos do Ideal de Servir.

Rotaract 3ª Nogueirada

Fizeram pose para o Jornal Vespasiano em Notícias as jovens Nayara, Carol, Carla, Ane, Bruni-
nha, Alana, Ana Lívia e Maria Eugênia que têm encantado os eventos sociais de Vespasiano.

Turma Jovem

Happy hours Dom Otto

Renata e Renato



A técnica é indicada para
todas as idades. No início pode
ser desafiadora, mas os benefí-
cios são garantidos: músculos
tonificados e equilíbrio para a
mente e o corpo.

Aumenta a flexibilidade: 
As posições parecem im-

possíveis em um primeiro mo-
mento, mas aos poucos se
tornam parte da rotina de
quem pratica ioga. Por meio de
exercícios de alongamentos,
adaptados a cada aluno, como
gestantes, pessoas com proble-
mas de coluna ou idosos, é
possível, desde a primeira
aula, sentir os benefícios do
treino. Mas, além da boa dis-
posição física, a técnica cola-
bora com a saúde mental e
espiritual, conforme o inte-
resse individual.

Fortalece a respiração:
Para cada posição é pre-

ciso alinhar concentração e
respiração, e este é um dos
benefícios mais procurados
pelo praticantes da ioga no

Brasil, segundo Marcos Rojo
Rodrigues, professor de ioga
da Universidade de São Paulo
(USP) e Ph.D. no assunto.
Um estudo norueguês aponta
ainda que com a melhora na
respiração todos os órgãos
são privilegiados, pois contri-
bui para a circulação e au-
menta a imunidade do
organismo.

Melhora a qualidade
do sono:

Estudiosos de Harvard
afirmam que oito semanas diá-
rias de ioga elevam a qualidade
do sono, principalmente em
pessoas com quadro de insô-
nia. O motivo é que, com a téc-
nica, mente e corpo se
permitem relaxar. “A ioga não
é só ficar de ponta cabeça ou
torcer o corpo de forma exó-
tica. Ela é também relaxa-
mento, é controle dos impulsos
respiratórios e é meditação”,
explica Rodrigues.

Postura ereta:
A má postura pode causar

dor em costas, pescoço e pro-
blemas musculares e de articu-
lações. Quando você tem
maior flexibilidade, seu equilí-
brio e sua postura melhoram.
Nesse ponto, a ioga trabalha os
músculos do núcleo, que in-
cluem o troco, tornando-os
mais fortes, com um alinha-
mento corporal adequado.
Além disso, as posições da téc-
nica trazem consciência corpo-
ral, que é a percepção de
posturas erradas que precisam
ser acertadas.

Sem restrições:
Quem busca por uma ati-

vidade física com amplos be-
nefícios e sem contraindi-
cações deve investir nessa téc-
nica. “A idade ideal é: o quanto
antes, melhor”, diz Rodrigues.
“Crianças pequenas devem
fazer uma preparação, pois elas
ainda não têm habilidade para
manter a concentração por
muito tempo, e nas demais ida-
des, em casos específicos, exis-
tem adaptações, porém não há
restrições”, finaliza.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

Carnes e aves
Também a carne de vaca e as aves, para

serem congeladas, devem ser muito frescas.
Retire toda a gordura e o sebo. Eles ficam

rançosos e alteram o sabor da carne.
Retire também os ossos, que ocupam muito

espaço e podem perfurar a embalagem, prejudi-
cando o congelamento.

Não lave nem tempere a carne para congelar.
As peças inteiras devem ter, no máximo, 2,5

kg e 10 cm de espessura. Pedaços maiores levam
muito tempo para congelar e pode haver alguma
alteração no sabor e na textura. Podem durar de
3 a 8 meses no freezer.

Para congelar bifes, use filme plástico ou
papel de alumínio para embalá-los um a um. Os

bifes devem
estar absolu-
tamente lim-
pos e secos.
Duram 3 me-
ses.

A carne moída deve ser magra, sem gordura.
Divida-a em porções de meio quilo, no máximo,
e embale em sacos plásticos. Retire o ar e vede
bem. Duram 3 meses.

Para guardar aves já congeladas, verifique se
a embalagem está perfeita, se os miúdos foram
retirados e se a carne está completamente dura.

Para congelar em casa, as aves devem ser
completamente limpas e repousar na geladeira
durante 24 horas. Os miúdos devem ser retirados
e congelados separadamente.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  

MMeennssaaggeemm  --  Para o resto de nossas vidas

Ingredientes:
1 pacote de macarrão tipo penne cozido (500g)
Batata palha para polvilhar

Creme:
3 xícaras (chá) de leite
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 latas de milho verde em conserva escorrido
1 cubo de caldo de galinha
2 colheres (sopa) de manteiga
2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado
1 lata de creme de leite
½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo:
Para o creme, bata no liquidificador o leite, a
farinha, 1 lata do milho, o caldo de galinha e a
manteiga.

Transfira para uma panela, junte o milho res-
tante e cozinhe, em fogo médio, mexendo até
engrossar. Junte o frango, o creme de leite, o
parmesão e tempere com sal e pimenta.
Misture ao macarrão, transfira para um refra-
tário e polvilhe com batata palha.
Sirva em seguida.

SSaaúúddee  --  O melhor de praticar ioga

Macarrão com frango e creme de milho

Ingredientes:
1 xícara (chá) de cerveja clara
1 folha de louro
1 cebola bem picada
2 dentes de alho
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1,5kg de coxa e sobrecoxa de frango
2 xícaras (chá) de maionese
1 pacote de creme de cebola (68g)
½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado
1 colher (sopa) de orégano
3 colheres (sopa) de manteiga para untar

Modo de preparo:
Bata no liquidificador a cerveja, o louro, a ce-
bola, o alho, sal e pimenta.
Despeje sobre o frango, misturando bem,
cubra e deixe descansar por 4 horas na gela-
deira.
Retire o frango da marinada, passe pela maio-

nese e, em seguida, pela mistura de creme de
cebola com o queijo e o orégano.
Coloque em uma fôrma untada e leve ao forno
médio, preaquecido, coberto com papel-alu-
mínio por 40 minutos.
Retire o papel-alumínio e volte ao forno alto
por mais 20 minutos ou até dourar.
Retire e sirva com arroz e salada.

Frango assado na cerveja

Técnicas de congelamento

Existem coisas pequenas e grandes, coisas
que levaremos para o resto de nossas vidas. Tal-
vez sejam poucas, quem sabe sejam muitas, de-
pende de cada um, depende da vida que cada um
de nós levou.

Levaremos lembranças, coisas que sempre
serão inesquecíveis para nós, coisas que nos mar-
carão, que mexerão com a nossa existência em
algum instante. Provavelmente iremos pela a
vida a fora colecionando essas coisas, colocando
em ordem de grandeza cada detalhe que nos foi
importante.

Cada momento que interferiu nos nossos
dias, que deixou marcas, cada instante que foi
cravado no nosso peito como uma tatuagem.

Marcas, isso... Serão marcas, umas mais pro-
fundas, outras superficiais porém com algum sig-
nificado também. Guardaremos dentro de nós e
que se contarmos para terceiros talvez não tenha
a menor importância, pois só nós saberemos o
quanto foi incrível vivê-los.

Poderá ser uma música, quem sabe um livro,
talvez uma poesia, uma carta, um e-mail, uma
viagem, uma frase que alguém tenha nos dito
num momento certo.

Poderá ser um raiar de sol, um buquê de flo-
res que se recebeu, um cartão de natal, uma pa-
lavra amiga num momento preciso.

Talvez venha a ser um sentimento que foi
abandonado, uma decepção, a perda de alguém

querido, um certo encontro casual, um desen-
contro proposital.

Quem sabe uma amizade incomparável, um
sonho que foi alcançado após muita luta, um que
deixou de existir por puro fracasso.

Pode ser simplesmente um instante, um
olhar, um sorriso, um perfume, um beijo. Para o
resto de nossas vidas levaremos pessoas guarda-
das dentro de nós. Umas porque dedicaram um
carinho enorme, outras porque foram o objeto do
nosso amor, ainda outras por terem nos magoado
profundamente.

Quem sabe haverão algumas que deixarão
marcas profundas por terem sido tão rápidas em
nossas vidas e terem conseguido ainda assim
plantar dentro de nós tanta coisa boa.

Lá na frente é que poderemos realmente saber
a qualidade de vida que tivemos, a quantidade de
marcas que conseguimos carregar conosco e a ri-
queza que cada uma delas guardou dentro de si.

Bem lá na frente é que poderemos avaliar do
que exatamente foi feita a nossa vida, se de amor
ou de rancor, se de alegrias ou tristezas, se de vi-
tórias ou derrotas, se de ilusões ou realidades.

Pensem sempre que hoje é só o começo de
tudo, que se houver algo errado ainda está em
tempo de ser mudado e que o resto de nossas
vidas de certa forma ainda está em nossas mãos.

Autor desconhecido

Visite o site do Vespasiano em Notícias

www.vespasianoemnoticias.com.br

Lá você vai encontrar

muitas informações,

além de poder visualizar

as edições do jornal.
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FASEH e Prefeitura de Lagoa Santa firmam termo
de cooperação técnica para a Saúde Pública

Município do Vetor Norte também receberá atenção dos alunos dos cursos de Medicina,
Enfermagem e Fisioterapia da faculdade. Novidades também para a pós-graduação

A FASEH está dentro de
uma região de sete municípios,
com cerca de 350.000 habitan-
tes. Lagoa Santa é o segundo
mais populoso, depois de Ves-
pasiano. A Faculdade da Saúde
e Ecologia Humana acaba de
firmar mais um compromisso
com o desenvolvimento regio-
nal do Vetor Norte, assumindo
um termo de cooperação téc-
nica com a prefeitura de Lagoa
Santa. O acordo prevê a cola-
boração de alunos e professores
dos cursos de saúde da institui-
ção - Medicina, Enfermagem e
Fisioterapia - em atendimentos
e acompanhamento dos pacien-
tes da rede pública de saúde da
cidade.

As atividades são baseadas
em planos de trabalho específi-
cos que integram os eixos en-
sino, pesquisa e extensão. Para
a Diretora Acadêmica Dra. Hé-
rica Soraya “Estamos muito fe-
lizes com essa expansão e com
as oportunidades de beneficiar
a comunidade e aprimorar
nosso ensino”. Os benefícios da
parceria são importantes tanto
para a população local quanto
para os alunos em formação.
Ainda para a diretora, “A
FASEH pode contribuir não só
com a geração de assistência
supervisionada, mas também
com ações de extensão comu-
nitária, como nossos projetos
de primeiros socorros nas esco-

las e a assistência cidadã por
meio de um núcleo de apoio ju-
rídico”.

Na cerimônia de assina-
tura, estiveram presentes o pre-
feito Rogério Avelar e o
secretário de saúde Gilson Ur-
bano. A qualidade da FASEH
foi destacada pelas autoridades.
“Nós vamos ter os acadêmicos
da faculdade integrados no
nosso sistema de saúde. A inte-
gração da faculdade de ponta
com as unidades traz uma oxi-
genação para o sistema e para o
estudante também é uma opor-

tunidade de experiência na vida
profissional. Temos certeza que
os usuários serão plenamente
beneficiados”, ressaltou o pre-
feito.

Desenvolvimento da
saúde regional

Para o secretário de saúde,
a parceria também irá trazer
melhorias para a qualificação
dos serviços, “Estamos tra-
zendo uma instituição de en-
sino para essa parceria pois
sempre que estabelece relações
entre ensino e serviço você tem

uma melhoria significativa.
Você traz o conhecimento cien-
tífico para dentro da assistên-
cia, consequentemente a
própria equipe se motiva e
busca melhores resultados e a
população recebe uma atenção
mais qualificada”, destaca Gil-
son Urbano.

O secretário também des-
tacou os estágios que serão de-
senvolvidos para os cursos de
fisioterapia e enfermagem.
“Outra questão é que com essa
parceria nós vamos conseguir
ampliar os nossos serviços de

fisioterapia levando-o para a re-
gional norte, a maior da cidade.
Além do apoio dos alunos do
curso de enfermagem que irão
atuar tanto a demanda clínica
como também poderão praticar
noções de gestão, uma necessi-
dade que o mercado de trabalho
está trazendo”, explica Gilson.

Segundo o Professor Dr.
Ricardo Guimarães, presidente
da mantenedora da FASEH, “A
assinatura desse convênio com
o município de Lagoa Santa nos
abre a possibilidade de expan-
dirmos as áreas de graduação e

Membros da diretoria e da coordenação da FASEH e autoridades de Lagoa Santa se uniram para firmar
parceria para desenvolvimento da saúde pública na região.

Prof. Dr. Ricardo Guimarães, presidente da mantenedora da FASEH, prefeito Rogério avelar e o
secretário de saúde, Gilson Urbano durante a solenidade

Da esq. para dir.: Anne Elize Madeira Gonçalves, coordenadora do Núcleo de Regulação,
Elaine Alves Buticheiro, coordenadora do núcleo de Atenção à Saúde, Endy Puff Mendes,

enfermeira do núcleo de Regulação da prefeitura de Lagoa Santa, professora Tatiane Miranda,
Deise Freitas, e Tarcila Ornelas da clínica escola da FASEH.

pós graduação, tanto nos seto-
res da saúde e quanto do direito,
porque nosso grande objetivo é,
em atendendo as demandas que
Lagoa Santa nos apresenta, a
criação de um centro de espe-
cialidades em áreas diversas”
afirma. “Temos aí a obrigação e
a oportunidade de criar novas
áreas de especialização, ou seja
cursos de especialização e resi-
dências médicas, que fazem
parte das necessidades dos alu-
nos e da comunidade”, com-
pleta Guimarães.

O acordo foi celebrado e já
prevê novidades para os próxi-
mos meses. “O compromisso
que nós assumimos com a pre-
feitura é no sentido de criar
esses cursos e criar unidades de
atendimento de modo a atender
o interesse do aluno, da facul-
dade mas principalmente da
saúde pública de Lagoa Santa”,
finaliza o médico mantenedor
da FASEH.

O Plano de Trabalho de
Prática Curricular em Medicina
foi aprovado no último dia 9 de
abril junto à coordenadoria do
curso de Medicina da FASEH,
professora Dra. Tatiane Mi-
randa, e às integrantes do nú-
cleo de Atenção à Saúde e do
núcleo de Regulação. As ativi-
dades dos alunos na nova uni-
dade da Clínica Escola da
FASEH começaram no dia 22
de abril.
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Rotary Club admite dois novos companheiros
e entrega mais um título Paul Harris

Durante reunião solene
realizada em sua sede social
no último dia 29 de abril, o
Rotary Club de Vespasiano
ampliou seu quadro de sócios
admitindo dois novos compa-
nheiros, bem como homena-
geou mais um dos sócios com
título Paul Harris.

O novo companheiro Fe-
lipe Araújo Silva, apresentado
pelo companheiro Glauco Ro-
drigues de Souza, teve o seu
nome aprovado pela unanimi-
dade dos sócios do Clube e re-
cebeu o distintivo do Rotary
International durante a soleni-
dade.

Felipe é médico veteriná-
rio com grande atuação em
Vespasiano e região. Também
é sócio da Agroaras. Respon-
sável técnico por várias em-
presas no Município. Tem uma
participaçãoatuante na comu-
nidade católica, onde faz parte
do Grupo dos Seis, da Comu-
nidade Santana, no Bairro Fa-
gundes. Também desempenha
a função de tesoureiro na

mesma comunidade. É mem-
bro do Terço dos Homens, na
Igreja Matriz de Vespasiano.

Outra nova companheira
admitida na mesma solenidade
foi Kátia Aparecida Froes Ma-
deira. Kátia teve seu nome
apresentado pelo companheiro
José Luiz Durães e recebeu
votação unanime dos demais

sócios do Rotary. Kátia tam-
bém recebeu o seu distintivo
do Rotary International das
mãos de seu padrinho Lulú
Durães.

Kátia Madeira é casada
com Genivaldo Madeira com
quem tem 3 filhos: Myrllan,
Vinícius e Vitor.Fez faculda-
dede pedagogia. Ao fazer seu

estágio já começou a trabalhar
como professora da educação
infantil no Colégio Múltipla
Escolha de Vespasiano. Em se-
guida foi para a Escola Canti-
nho Era Uma Vez, onde
trabalhou como professora do
infantil e supervisora do fun-
damental I. No ano de 2013 foi
proprietária e diretora da

mesma escola. Finalizou sua
pós-graduação em psicopeda-
gogia e psicomotricidade, e
seu último trabalho foi na Es-
cola Municipal Prefeito Mar-
coni Issa, como supervisora do
ensino fundamental II. Foi pre-
sidente da Casa da Amizade de
Vespasiano no Ano Rotário
2016/2017, quando seu esposo
Genivaldo Madeira foi presi-
dente do Rotary Club de Ves-
pasiano, onde junto com as
damas da Casa da Amizade
realizou várias ações sociais.

Paul Harris
Na ocasião o Rotary Club

também procedeu a entrega do
Título Paul Harris ao compa-
nheiro José Luiz Durães.

Costuma-se dizer, que
cada título de “Companheiro
Paul Harris”, outorgado a um
membro de um clube ou da co-
munidade a qual pertence, é
responsável pela libertação do
perigo da poliomielite de cerca
de 2000 mil crianças em qual-
quer parte do mundo.

O homenageado nesta
oportunidade, companheiro
José Luiz Durães é casado
com Edna Mara Dada Durães
com quem tem dois filhos: Es-
têvão e Marco Aurélio.

Fez o curso técnico de
contabilidade na Escola Incon-
fidência de Belo Horizonte.
Formou em Administração de
Empresas pelo Instituto Cham-
pagnat de Ensinos Superiores
nos anos de 88 a 92.

Em 1992 montou seu es-
critório de contabilidade, onde
exerce até hoje suas profissões
de Técnico de Contabilidade e
Administrador de Empre-
sas.Ingressou em Rotary em
junho de 1996 onde perma-
nece até os dias de hoje.

Terminadas as admissões
dos dois novos companheiros
e entregue o título Paul Harris,
a presidente Tâmara Marani
Albano encerrou a reunião so-
lene convidando os presentes
para o companheirismo
quando foi servido o ótimo
jantar.

Tâmara Marani presidente do Rotary Club, Kátia Araújo, genitora do novo sócio, Felipe Araújo – novo
rotariano, Fernanda Perdigão Silva – esposa do Felipe e Glauco Rodrigues – padrinho do novo sócio

O companheiro José Luiz Durães recebeu o Título de Paul Harris das
mãos dos companheiros Tâmara Marani e José Bicalho

O casal Kátia Froes Madeira e Genivaldo, ladeado por Tâmara Marani,
os filhos Vinícius, Mirllan e Vitor, e o padrinho Lulú Durães



abril - 2019    9EEEEMMMM    NNNN OOOOTTTT ÍÍÍÍ     CCCCIIIIAAAA SSSS

ASPAV e COOPARE a
serviço do Meio Ambiente

Correios: CPF agora
é obrigatório

ASPAV – Ação Social da Paróquia Nossa Sra. de
Lourdes & COOPARE – Cooperativa de Reciclagem
da Paróquia de Vespasiano orientam a população
Entendemos que a forma

de tratamento dada aos resí-
duos, ainda não é totalmente
sustentável e influi na saúde e
bem estar dos habitantes e
também na maneira que o mu-
nicípio se relaciona com os re-
cursos naturais.

A Lei 12.305 que institui a
Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), instaurada
em 2010, é sem dúvida o
marco da gestão ambiental do
nosso país, Para tanto temos a
necessidade em atender à cres-
cente demanda no tratamento
adequado dos resíduos e a des-
tinação correta aos recicláveis
na cidade.

A COOPARE atua efeti-
vamente há quase 40 anos,
vem cumprindo seu papel no
município, e entende que se
faz necessário firmar parcerias
para dar maior sequência ao
campo da preservação am-
biental.

Diante da relevância deste
cenário para as políticas de
sustentabilidade, entendemos
que é imprescindível o engaja-
mento das pessoas, do poder
público, das empresas e orga-
nizações não governamentais,
enfim a sociedade como um
todo, fazer a sua parte na co-
leta de resíduos.

Na prática a PNRS estabe-
lece que todo resíduo domés-
tico ou industrial seja
processado devidamente, e,
ainda que não possa ser apro-
veitado após o processo de re-
ciclagem que denominados
como rejeito, sejam enviados
para aterros sanitários, para

devido processamento e inci-
neração.

Recebemos: papelão,
papel branco, plástico (PET),
latas, vidros, plásticos, alumí-
nios, sucatas, etc.

Desta forma, deixe a
COOPARE cuidar do material
reciclável que seu estabeleci-
mento produz e dar a destina-
ção correta a ele.

Além de todo esse benefí-
cio ao Meio Ambiente, temos
a geração de emprego e renda,
atendendo assim essa demanda

tão significativa na nossa so-
ciedade.

Existem cerca de 950 mil
pessoas no Brasil que atuam
como catadores de materiais
recicláveis. Deste total, 75 mil
fazem partes de 2.680 coope-
rativas que são responsáveis
pela separação diária de 3,2 to-
neladas de resíduos.

Empresas: Emitimos
certificado de destinação
ambientalmente correta do
seu resíduo, atendemos gran-
des geradores.

A partir de 2019 o CPF pas-
sou a ser obrigatório para pes-
soas de qualquer idade, desde o
seu nascimento, e é atualmente
exigido em várias situações.

Na agência dos Correios de
Vespasiano, além da inscrição
para aqueles que não possuem
ainda o documento, é possível
fazer a regularização cadastral e
a alteração / atualização de
dados pessoais.

Para evitar transtornos e
surpresas, mantenha seus dados
atualizados tanto na Receita Fe-
deral quanto no Serasa,com fre-
quência mínima anual (os dois
serviços podem ser contratados

simultaneamente nos Correios).
Aproveite também a como-

didade de realizar o pagamento
de todas as suas contas, inclu-
sive o IPTU e CEMIG, também
nos Correios!

A agência dos Correios de
Vespasiano fica situada na Rua
Vereador Dumas Chalita, nº 50
– Centro e funciona de segunda
a sexta-feira de 08h30m a
16h30m.

*Stefan Salej

Os debates que vão afetar a nossa vida hoje e
amanhã, e a de nossos filhos e netos, estão em curso.
Para começar, o debate sobre a previdência. O pro-
jeto está sendo debatido no Congresso pelos ilustres
deputados e os responsáveis pelo projeto na área eco-
nômica do governo, começando pelo próprio Minis-
tro da Economia, debatem e debatem e explicam e
explicam. Mas, você entendeu? Você sabe como isso
vai afetar a vida da sua família, dos seus filhos, dos
seus funcionários? Tem certeza que você entendeu a
mudança?

Porque, que tem que fazer essa reforma, disso
todos já estamos convencidos. Nos convenceram que
se não fizer a reforma, não temos futuro. E que as
distorções que existem não podem mais existir. Mas,
que as que estão existindo no judiciário, em polícias
militares do estados e entre os parlamentares, essas
sim continuam para os que as têm e só vão mudar no
futuro. E esse trilhão que tem que economizar?
Quanto dele vai dos seu bolso ou do bolso daquele
que tem uma aposentadoria hoje de 200 mil?

No fundo, o que estão propondo é uma mudança
de modelo de contribuição, que não afeta só as apo-
sentadorias, mas afeta todo o sistema econômico.
Porque com o novo sistema os recursos arrecadados
serão investidos pelos fundos de investimentos nas
atividades produtivas. Ou seja, vão investir onde terá
mais rendimento.

Aí, se a competitividade da economia como um
todo, o chamado custo Brasil, não for estimulada, vai
investir onde? Em especulação e não em produção,
como tem acontecido até hoje como os grandes fun-

dos de previdência privada. Veja como quebraram no
governos do PT os fundos de previdência do Banco
do Brasil e dos Correios. Então, saber nesta reforma
como serão geridos esses recursos, por quem e sob
que regras, é absolutamente fundamental.

Fazer reforma de previdência é um dos passos
de reformar toda a economia, mas ela tem que ser
acompanhada por outras reformas como a tributária,
do judiciário e também a política. E claro, por um
projeto de reestruturação da infraestrutura e educa-
ção do país.

O processo tem que ter início, meio e fim. E
tem que estar claro onde chegamos e quando. Os
próprios deputados debatem muito em Brasília,
aliás como sempre concorrendo com o STF em es-
petáculos quase que grotescos na TV, mas pouco
com seus eleitores. E está difícil de entender o lin-
guajar quase que debochado dos superministros e
secretários dizendo que tudo está claro e quem não
entendeu, lamento, não entendeu a sabedoria divina
deles.

Se os deputados e senadores ficarem discutindo
só em Brasília, em um debate sem plano de mudan-
ças econômicas, e não basta dizer cinco slogans de
credo liberal, as medidas, mesmo que aprovadas, não
terão legitimidade na implementação. E aí corremos
o risco de mudanças mal feitas e não concluídas, que
podem levar a um desastre argentino.

* Ex. Presidente do SEBRAE Minas e da FIEMG.
Vice-Presidente do Conselho do Comércio
Exterior da FIESP. Coordenador adjunto
do GACINT Grupo de acompanhamento

de conjuntura internacional da USP

Deixe seu material reciclável
na COOPARE:

Rua Minas Gerais, nº 925 – Célvia –
Vespasiano/MG.

Informações: 3621-3985 e 3621-2722
Acesse: Facebook e instagran
aspav.copare@hotmail.com

Da história, leu e não compreendeu
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou o sr. Mituo Ishihara da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Amigos de Flauber

Foi realizado nos dias 27 e 28 de abril e 1º de
maio mais um festival esportivo da Associação
Atlética Alface comemorando o seu 57º aniver-
sário de fundação.

Criado em 1962 pelas famílias Rocha e Xa-
vier, tradicionais trabalhadores na área de horta-
liças, o time cresceu e hoje é uma das equipes
mais tradicionais de Vespasiano.

Veja os jogos, resultados e patronos:

Dia 27/04/2019 – sábado: 
�� 07:00 horas:Golobol F. Clube – River 4x Boca

Junior3 – Patrono RF Contabilidade (Gutinho).
�� 09:00 horas: A. A. Alface (Amigos) – Cru-

zeiro2 X Atlético 2 – (3 x 2 nos pênaltis para o
Atlético) - Patrono Loja Amora (Instagram) –
Homenagem – João Batista.

�� 11:30 horas: Campinho Futebol Clube 3 x
DTR Futebol Clube 0 – Patronesse – Verea-
dora Luciene Fonseca.

�� 13:30 horas:Sport F. Clube 3 x Associação
Atlética ASAS 2 – Patrono Rodrigo Issa

�� 15:30 horas: Clube de Amigos – Corujão da
Noite 1 x Guarani F. Clube 2 – Patrono Verea-
dor José Winston.

Dia 28/04/2019 – domingo: 
�� 07:00 horas: Juventude 5 x Juventude Branco

4 – Patrono Juventude do Alface.
�� 09:30 horas: A. A. Alface 1 x Projeto Dom Ca-

bral (sub-11) 0 – Patrono Niltinho Fonseca.
�� 10:30 horas: A. A. Alface 10 x Projeto Dom

Cabral (sub-13) 0 – Patrono José da Paixão.
�� 12:00 horas: A. A. Alface 1 x Projeto Dom Ca-

bral (sub-15) 0 – Patrono Ademar José.
�� 13:30 horas: A. A. Alface 2 x Projeto Dom Ca-

bral (sub-17) 0 – Patrono Adriano da Garagem.

Dia 01/05/2019 – quarta-feira:
�� As festividades do dia 10 tiveram início às
06:00 horas com a Alvorada Musical exe-
cutada pela Banda Nossa Senhora de Lour-
des. A Viação Buião cuidou do transporte dos
musicos.

�� 08:00 horas: A. A. Alface (veteranos) 1 x Se-
leção Sede Campestre 2 (Cruzeiro E. Clube)
– Patrono Vereador Ederaldo Boffo.

�� 10:00 horas: Prova de Honra – A. A. Alface
1 x Imperial Futebol Clube 0 – Patronesse
Sra. Ilce Rocha DD. Prefeita de Vespasiano.

�� 12:00 horas: Ipê Futebol Clube (S. José da
Lapa) 1 x Juventude Caieiras 2 – Patrono
Edis Modas (vereador Edir Nascimento).

Prova de Honra
A prova de honra do festival foi disputada

entre a A. A. Alface e o Imperial Futebol Clube
tendo como patronesse a prefeita de Vespasiano,
senhora Ilce Alves Rocha Perdigão.

A A. A. Alface conquistou o belo troféu
oferecido pela Chefe do Executivo ao vencer o
Imperial pelo placar de 1 a 0 com gol de We-
lington, aos 6 minutos do segundo tempo.

Foi uma grande festa que contou com a pre-
sença de centenas de esportistas de 
Vespasiano e região valorizando o aconteci-
mento.

O Alface formou com Dedé, Mateus,
Lucas, Cristiano, Gilberto; Xandinho, Michel e
Wellington; Edvaldo e Coruja. Técnico – Ale-
xandre.

O Imperial iniciou o jogo com Yuri, Pedro,
Ítalo, Roniel e Jardel; Vinícius, Walisson e Luiz;
Gabriel, Igor e Maicon. Técnico – Renato.

Alface comemora 57 anos
e promove belo festival

� ESPORTES

Foi uma turma de 33 pescadores para uma
bela pescaria no Pantanal matogrossense.
Fretaram o barco Sport Fischining Pantanal.
Embarcaram em Porto Jofre, pescaram no Rio
Cuiabá e no Rio Pequiri. Depois foram para o
Rio Paraguai no qual pescaram até Cáceres
onde desembarcaram.

Pegaram muitos peixes. Vários pintados e

cacharas. O Rafael pegou o maior peixe. Um
pintado de 1,30 metros.A turma se divertiu
muito. Já estão ansiosos esperando a pescaria
de 2020 para a qual o Flauber está pensando em
fazer uma turma mista levando vários casais
para Cáceres. Flauber está querendo também ir
pescar no Rio Araguaia. Serão duas pescarias.
Tomara que dê tudo certo.

Didica e companhia
O Fernando Didica

coordenou uma boa turma
para uma pescaria no Rio
Paracatú. Foram para a região
de Brasilândia.

A galera foi composta
por Adriano Fortini, Ricardo
de Fiduca, Mirim, João
Bispo, Véio, Geraldinho de

Deco, Zé Afonso, Basílio,
Tarcisão, Ricardinho e
Samuel.

Pegaram muitos peixes:
dourados, pacús, pacumãs,
piaus e matrinchãs. Pirás
pegaram e soltaram muitos
pois a pesca desta espécie é
proibida.

Jonny Haufman na Fazenda Pacu
O Jonny Haufman esteve na Fazenda Pacu

onde ministrou um curso sobre técnicas de
pescarias, tais como: selecionar o material adequado
para cada tipo de pescaria, técnicas de lançamento
e como adequar o seu material às condições do local

onde estiver pescando. O curso foi das 8 da manhã
às 5 da tarde, inclusive ensinando como lançar. O
Kioshi da Loja “O Pescador” e o Guilherme, piloto
da “Gol” participaram e ficaram encantados com as
técnicas que foram repassadas.

Rio Araguaia/Cristalino/Fio Velasco
Fio Velasco fica 45 km abaixo de Luiz

Alves. Só o trecho de Luiz Alves a Fio Velasco
é de terra em boas condições de trânsito.

O Rio Cristalino é um afluente do Araguaia,
rodeado de muitas lagoas o que aumenta muito
as opções de pesca.Pode pescar no Araguaia as
pirararas, piraibas, apapas, mandubes,
cachorras, cacharas, bargadas, piaus, matrinchãs
e no Cristalino e suas lagoas, tucunarés, traíras,
pirarucus e outras espécies.

O grupo de Lagoa Santa formado pelo:
Edwaldo, Gilberto e Mateus da Casa de Rações
Lati e Mia, Derson, construtor e Mituo da loja O
Pescador, foi lá no período de 9 a 16 deste mês.

Mesmo com o rio vazando e a grande parte dos
peixes ainda estava no meio do mato, fez boa
pescaria, fisgando: pirararas, apapas, mandubes,
tucunares, cachorras, trairas e barbados.

Ficaram hospedados na Pousada Cristalino,
às margens do rio do mesmo nome, que possui
estrutura adequada para atender bem os
pescadores e/ou turistasque  queiram só
conhecer a região. Fica há cerca de uma hora e
meia de Fio Velasco descendo pelo Rio
Araguaia com barco de 25 HP. Durante a
pescaria gasta em média 20 litros de gasolina
por dia para cada barco, tanto com motor de 25
ou de 40.

O Rafael foi o campeão da pescaria com um
pintado de 1,30 metos

O Hernani exibe um belo pintado que pegou
no Rio Paraguai

Ricardo de Fiduca e um bonito
dourado fisgado nesta pescaria

A equipe do Alface comemorou aniversário e venceu o Imperial por 1 x 0

A prefeita Ilce Rocha
entregou lindo troféu ao
Lucas, capitão do Alface

Prefeita Ilce Rocha foi presenteada
com a camisa do Alface que foi
entregue pelo presidente Caim


