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Prefeitura presta homenagem às
mães com evento em praça pública
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O Dia das Mães foi marcado pela presença em massa das mães vespasianenses na Praça JK

Uma multidão prestigiou e
curtiu o Show do Dia das
Mães, realizado pela Prefeitura
de Vespasiano, através da Secretaria de Cultura, na noite do
dia 12 de maio. O carinho,
amor, romantismo e a alegria
estavam no ar, e o evento
aconteceu na mais perfeita har-

monia e tranquilidade.
A Praça JK foi totalmente
preparada para receber as
mães que receberam rosas e
estavam acompanhadas de
seus familiares.
Antes da apresentação da
dupla Gian e Giovani, foram
sorteados mais de 40 brindes,

Ilce Rocha com a Secretária de Cultura Mônica Regina da
Cruz e da locutora Lady Darley e da Secretária Adjunta de
Cultur Patrícia Perdigão.

doados pelos comerciantes do
município, para as mães presentes. A Prefeita Ilce Rocha e
a Secretária de Cultura, Mônica Regina da Cruz, acompanhadas da locutora da Rádio
Liberdade, Lady Darley, realizaram o sorteio, muito animado,
para
as
mães

vespasianenses.
Durante o sorteio, a Prefeita Ilce Rocha falou da importância de homenagear as
Mães. “Perdi a minha mãe no
final do ano e sei do tamanho
do significado dessa perda, por
isso sei da importância da valorização diária desse ser ilu-

minado chamado Mãe”, diz a
Prefeita.
Inúmeros fãs já aguardavam com muito entusiasmo e
expectativa o grande show
com a dupla Gian e Giovani. E
foi só a dupla subir ao palco
que a emoção rolou solta. Os
cantores relembraram seus

grandes sucessos, como: Olha
Amor, Nem Dormindo Consigo Te Esquecer, O Grande
Amor da Minha Vida, Mil corações, dentre outros.
Foi uma noite especial,
que a atual administração realizou com muito sucesso, amor
e carinho.

Município investe em
educação e reforma todos
os prédios escolares

A dupla Gian e Giovani emocionaram os vespasianenses.

Público compareceu em massa para o Show do Dia das Mães.

Escola Maria Miguel Issa - Unidade escolar é entregue
completamente reformada para a comunidade escolar

O sábado dia 11 de maio
foi marcado pela entrega a comunidade, do Bairro Jardim da
Glória, das obras de reforma e
adequação da Escola Municipal Maria Miguel Issa. A solenidade aconteceu na quadra da
escola, onde o público pôde
contemplar a arte do grafite
feita por membros da comunidade sob a supervisão do professor da Escola Municipal de
Artes Capitão Carambola,
Leonardo Pacheco.
Para abrilhantar e deixar
ainda mais alegre a solenidade, a Banda Jovem executou diversas músicas, além do
Hino Nacional Brasileiro. A
comunidade escolar também
apresentou uma aula de alongamento e a apresentação do
Hino da Escola Municipal
Maria Miguel Issa, pelos alunos do 4º e 5º anos do ensino
fundamental.
De acordo com a Prefeita
Ilce Rocha, a educação vespasianense está de cara nova.
“Nossa educação está mu-

Autoridades descerram a placa de inauguração

dando para melhor. Desde
2017 estamos trabalhando
para que as unidades escolares
tenham mais infraestrutura,
conforto e qualidade para os
nossos alunos e funcionários.
Temos lutado por dias melhores e ninguém faz nada sozinho, por isso agradecemos o
empenho da comunidade. A
educação vespasianense tem
pessoas atuantes e grandes
profissionais que têm mudado
a realidade educacional de

A comunidade do Bairro Jardim da Glória esteve presente na
entrega das obras da Escola Municipal Maria Miguel Issa

nossa cidade, prova disso é a
nota 6,0 de Vespasiano no
IDEB. Isso é a prova de que
quem trabalha de verdade realiza todo dia”, falou a Chefe
do Executivo.

Infraestrutura

Na unidade escolar foram
realizadas, dentre outros serviços, a troca dos telhados de
todos os blocos das salas de
aula; troca da instalação elétrica da escola; revisão hidráulica geral da escola; reforma
completa dos banheiros, com
troca dos revestimentos e louças; execução de cobertura
com telha metálica com proteção térmica e acústica no pátio;
criação da horta escolar; instalação de guarda-corpo metálico
para proteção dos alunos e reforma completa da quadra e
dos alambrados. Agora a comunidade escolar tem mais
conforto, segurança e qualidade na utilização do prédio.

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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Seminário Todos Contra a Pedofilia
reuniu time de peso no Palácio das Artes
E M NOT Í C I AS

A Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de
Desenvolvimento Social, em
parceria com o Ministério Público, Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente,
Conselho Tutelar, e apoio do
Lions Clube e Rotary Club
realizou na terça-feira, 21 de
maio, o Seminário Todos Contra a Pedofilia, no Palácio das
Artes Nair Fonseca Lisboa.
Desde o ano passado foi
instituída a Lei Municipal
2.636/2018, como o dia 18 de
maio sendo o Dia de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e o mês de maio foi
estabelecido como Maio Laranja, que tem o mesmo objetivo, durante todo o mês.
O público compareceu em
massa e estava bem diversificado entre crianças, adolescentes e adultos, dentre eles os
alunos das Escolas Municipais
José Paulo de Barros e Maria
Aparecida Barros Santos, que
puderam conferir, aprender e
apreciar as diversas palestras
ministradas por conhecedores
da área e as apresentações artísticas. O Coral Infantil da Escola Municipal de Artes
Capitão Carambola abriu a solenidade apresentando as seguintes canções: Além do Arco
íris – Luiza Possi, A Paz –
Roupa Nova e Semente do
Amanhã – Gonzaguinha. Além
da apresentação do coral, o

Grupo de Dança do GCRIVA Grupo Criança em Busca de
Uma Nova Vida - apresentou o
Rap “Pode Ser Abuso”, que
agitou a plateia.
Depois das apresentações
artísticas, foram realizadas as
palestras da Juíza de Direito titular da Vara Especializada em
Crimes Contra Crianças e
Adolescentes da Comarca de
Belo Horizonte e especialista
em Direito Público pela Fundação do MPE, Dra. Marixa
Fabiane Lopes Rodrigues, que
falou sobre “Abuso Sexual de

Crianças e Adolescentes: sofrimento evitável”. Em seguida
foi a vez da Psicóloga formada
pela PUC Minas e Pós-graduada em Avaliação Neuropsicológica e Pós-graduanda em
Psicologia Jurídica e Forense,
Jucimar Tavares Machado, que
ministrou a palestra sobre
“Dados sobre Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes em Vespasiano, registrados
no CREAS”. Logo após, o médico formado pela Faculdade
de Ciências Médicas de Minas
Gerais, com validação de di-

ploma pela Universidade de
Lisboa e especialista em Psiquiatria Infantil, Dr. Guilherme Thiago Pereira Kling,
que apresentou uma palestra
sobre “As consequências da
pedofilia”. Para finalizar, a
Conselheira Bernadete Lourdes Viana, do Conselho Tutelar de Vespasiano, falou sobre
“O Conselho Tutelar e sua
Atuação em Defesa das Crianças e Adolescentes”.
De acordo com a Prefeita
de Vespasiano, Ilce Rocha, é
muito importante reunir para

discutir os problemas da cidade. “É Preciso conversar,
debater e participar, principalmente os jovens, para que possamos combater essa violência
que é silenciosa, por isso,
quanto mais claros, abertos e
transparentes com as nossas
crianças e adolescentes formos, menos crianças vão estar
vulneráveis à estas pessoas,
principalmente porque a maioria dos casos acontecem de
onde menos se espera: pessoas
da própria família ou conhecidos”, esclareceu a Prefeita.

A Secretária de Desenvolvimento Social, Nayara
Rocha Perdigão Lara, salientou a importância do trabalho
em equipe. “Nós da Secretaria de Desenvolvimento Social não conseguiríamos
realizar o nosso trabalho sem
o apoio da Secretaria de Educação. Ela é primordial para
que possamos realizar o
nosso trabalho com êxito,
pois assim conseguimos identificar e aprofundar os casos e
direcionar as famílias”, concluiu Nayara.

Aluna do G-CRIVA durante
apresentação

A Conselheira
Bernadete Lourdes
Viana do Conselho
Tutelar de Vespasiano
urante a sua
apresentação

A Psicóloga Jucimar Tavares
Machado falou sobre os
“Dados sobre Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em Vespasiano
registrados no CREAS.

A Secretária de
Desenvolvimento Social
Nayara Perdigão explicou a
importância do trabalho em
equipe desenvolvido em
conjunto com a Secretarias

Dr. Guilherme Thiago
Pereira Kling que
apresentou uma
palestra sobre
“As consequências
da pedofilia”

Dr. Marixa Fabiane durante
a palestra

Visite o site do Vespasiano em Notícias.
Lá você vai encontrar muitas informações, além de poder visualizar as edições do jornal.
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O Coral Infantil da Escola de Artes Capitão Carambola emocionou os
presentes com a sua apresentação.

EXPEDIENTE

Prefeita Ilce Rocha fala da importância do diálogo
com as crianças e os adolescentes.
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Mesmo diante da crise, Colégio M2
investe em unidades e novas tecnologias
maio - 2019

E M N OT Í CI A S

A grave crise econômica vivida pelo país nos últimos dois
anos parece não ter refletido no
setor educacional do país. Os
grandes grupos, principalmente
os familiares, não deixaram de
investir, pelo contrário, investiram e muito em novas unidades,
corpo docente, infraestrutura e
novas tecnologias. Uma das referências na educação mineira e
nacional, o empresário, professor
e diretor geral do Colégio M2,
EmiroBarbini, tem destacado o
papel da educação particular no
país. Com uma história marcada
pelo amor e dedicação a educação é o atual, professor Emiro
Barbini, diretor geral do grupo
Colégio M2, presidente da
Fenem – Federação das Escolas
Particulares de Minas Gerais,
vice-presidente da Confenem –
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino e por
dois mandatos presidente do Sindicato das Escolas Particulares de
Minas Gerais Sinepe –MG.
Desde 1974 atuando no
setor, Professor Emiro tem colocado em prática toda sua experiência a favor da educação,
tornando o Colégio M2 maior referência educacional de BH e do
vetor norte.
Conversamos com ele sobre
o atual momento da educação
particular, sobre política, futuro e
os investimentos da família M2.
Com um corpo docente altamente qualificado, novas tecnologias educacionais, infraestrutura e modernização de suas unidades o Colégio M2 molda um
formato de alto padrão educacional. Investimentos que se transformam em resultados, a última
foi a medalha de ouro conquis-

tada por estudantes do 9º e 1º ano
na Olimpíada Mundial de Matemática Sem Fronteiras.
Agora, o Colégio M2 representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática Sem
Fronteiras – OIMSF, edição
2019, que acontece no segundo
semestre nas cidades de Taiwan
e Pequim, na China.
E mais os alunos do 7º e 8º
anos do Ensino Fundamental II
conquistaram a Medalha de Prata
no Ranking Nacional e Medalha
de Ouro no Ranking Mineiro.
Vitórias, que só reforçam o
compromisso do Grupo M2 com
a educação de qualidade.
Com a vibração da excelente fase que a Rede M2 vem
passando conversamos com o
Professor EmiroBarbini sobre
seus planos e das realizações à
frente do Colégio M2
Confira a entrevista.
1 – O sucesso do Colégio
M2 é uma junção de fatores,
dentre eles, quais você cita
como principais?
Professor Emiro Barbini –
Não parar de investir e buscar
parceiros consolidados no mercado educacional. Dessa forma,
mantemos nossa qualidade no
ensino e não paramos de inovar,
o que é a nossa marca.

2 – Administrar uma escola com esse nível de excelência não é deve ser tarefa fácil.
Administrar funcionários, alunos e pais de alunos. O que o
Colégio M2 faz para ter uma
relação tão próxima com a família dos alunos e um corpo
docente tão motivado?
Professor Emiro Barbini – A

humanização, a busca constante
pela qualidade e o respeito, tanto
pelas famílias, como funcionários
e alunos, é um grande diferencial.
Tentamos ser o mais receptivo
possível. Somos uma escola
aberta as novas tecnologias,
aberta aos pais e aos educadores,
que possuem um canal aberto conosco para apresentarem ideias e
coloca-las em prática.

3 – O Colégio M2 não para
de expandir suas atividades em
Lagoa Santa, Vespasiano e
Belo Horizonte. O que você
tem feito para manter os investimentos em suas unidades,
sem perder a excelência no ensino?
Professor Emiro Barbini –
Pensando na especificidade de
cada público e cada cidade. Em
Vespasiano, por exemplo, começamos com ensino infantil e berçário. Hoje, já estamos com salas
novas de alto padrão de ensino
médio, que serão inauguradas já
no segundo semestre. Estamos
levando o melhor da educação
para Vespasiano.
Em Belo Horizonte possuímos uma escola extremamente
arborizada em meio àquela
‘selva de pedras’. Localizada na
região da Pampulha, o contato
diário com a natureza propicia
um ambiente favorável ao aprendizado, tanto é que estudantes de
regiões mais afastadas já estão
estudando conosco.
Em Lagoa Santa foi onde
tudo começou. Hoje somos consideradas a maior rede de ensino
particular da cidade. Investimos
na estrutura física, com qualidade, excelência e parcerias sólidas e de resultado. A partir do

segundo semestre a unidade de
Lagoa Santa receberá mais salas
para atender uma demanda, cada
vez mais crescente, do ensino
fundamental e médio. Estudantes
que estavam na fila de espera
serão recebidos em salas modernas, confortáveis e com o que há
de mais moderno no ensino.
Não paramos os investimentos, ainda em 2019 o Colégio M2
abrirá o primeiro Laboratório, em
escola mineira, de Impressão
3D. Um marco para aeducação
mineira na área de tecnologia.

4 – Já são 44 anos dedicados a educação. Com tamanha
experiência, qual a sua perspectiva para o futuro da educação no país?
Professor Emiro Barbini –
Como educador, o reconhecimento que a educação é o único
instrumento para tornar-se uma
sociedade mais segura, economicamente sustentável e principalmente, mais feliz.

5 – Com a retomada da
economia, os investimentos das
grandes redes de educação privada do país, tendem a crescer?
Professor Emiro Barbini –
Sim, quanto melhor a economia,
mais se busca por educação de
qualidade.
6 – Uma recente pesquisa
de um grupo de investidores,
afirmam que, até 2023, o ensino superior a distância vai superar o presencial. Você
acredita que o ensino a distância poderá ser ampliado para o
ensino médio?
Emiro Barbini – Por enquanto não! A gente precisa cres-

cer muito em educação, ter segurança na grade curricular do país
e mais segurança para aplicar
novas tecnologias. E também, o
contato humano em sala de aula,
com professores, colegas de sala,
o ambiente escolar em si, faz
parte do crescimento humano.

7 – Bilinguísmo, Empreendedorismo, Escola da Inteligência, Certificado de Cambridge, Educação Financeira,
enfim, o ensino no Colégio M2
vai muito além do tradicional.
Esses diferenciais influenciam
os pais a decidirem onde matricular seus filhos?
Professor Emiro Barbini –
Vamos além dessas propostas
curriculares. A escolha de um pai
vai pela segurança da instituição,
do ambiente, da transparência no
relacionamento com a família. A
escolha dos pais é ancorada naquilo que a escola é, na referência
que ela se tornou com o passar
dos anos.
8 – O Colégio M2 é um
grupo familiar. Você pretende
passar a gestão para os filhos
logo, ou ainda pretende participar e muito do dia a dia da
escola?
Professor Emiro Barbini –
Sou um apaixonado pela educação. Todos os meus filhos já
estão inseridos na escola. Aos
poucos tenho os colocado, cada
vez mais, nas decisões da escola.
Mas, pensar em aposentadoria,
jamais, até por que, temos novas
unidades do Colégio M2 para
inaugurar em breve.
9 – Em 2020 teremos eleições municipais para prefeito,
vice-prefeito e vereadores.
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Como todo empresário bem
sucedido, você já recebeu vários convites para disputar
uma eleição. Com a ascensão
do Partido Novo, o Zema colocando Minas novamente nos
trilhos, o desejo da população
pela renovação, te motiva a disputar uma eleição?
Professor Emiro Barbini –
Confesso que já fui convidado
para disputar eleições passadas e a
ocupar cargos públicos, mas achei
que ainda não era o momento.
Hoje, com meus filhos cada vez
mais presentes no dia a dia da escola, participar da vida pública
seria um motivador desafio.
Mas não participar por participar, quero participar de um projeto para a sociedade, algo em
que eu acredite, que valorize, verdadeiramente, as pessoas e a educação, que é a única esperança de
futuro para nossos jovens. Mas,
no momento, meu coração está
voltando para os avanços da
Rede M2.

Já são quatro unidades do
Grupo M2, sendo duas em Lagoa
Santa, uma em Belo Horizonte e
Vespasiano, que acaba de ser ampliada e modernizada.
Lagoa Santa – Rua Vereador Ildeu Viana de Matos, 290,
Centro. 3681-2227.
Lagoa Santa – Rua Vereador Ildeu Viana de Matos, 273,
Centro. 3681-2227.
Vespasiano – Rua Afonso
Loureiro, 11, Jardim Itaú. 31082227.
Belo Horizonte – Rua Dona
Chiquita de Castro, 260, Braúnas. 3225-6232.
Por Felipe Cruz
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Senai abre inscrições
para novos cursos

A Escola do Senai, em
Vespasiano, está com matrículas abertas para os
cursos técnicos de mecânica, eletrotécnico e segurança do trabalho.
Na efetivação da matrícula o aluno terá adesão
gratuita ao Clube Sesi
para ele e para a família
durante os meses de
julho, agosto e setembro
de 2019.
A Escola também oferece, gratuitamente, outros cursos aos alunos.
Quem se matricular no
técnico em eletrotécnica
ganha o curso de NR-10;

para o aluno de técnico
mecânica o Senai oferece
o curso de Auto CAD ou
empilhadeira; e quem se
matricular no técnico em
segurança do trabalho
será agraciado com o
curso de empilhadeira.
Neste mercado de trabalho bastante concorrido
é necessário que os candidatos estejam preparados
para ocuparem as vagas
que certamente virão. Estude! Atualize-se! Ninguém perde por aprender!
Mais informações:
3629.9350 // 3629.9355
ou www.senaimg.com.br

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

Exposição de
Orquídeas começa
no dia 7

A Assov – Associação Orquidófila de Vespasiano
promoverá nos dias 7, 8 e 9 de junho próximo mais uma
Exposição de Orquídeas.
Este ano o evento está com força total recebendo
expositores de São Paulo, Espírito Santo, Brasília e
Bahia. Infelizmente no ano passado a Exposição não
aconteceu pois estava prevista para aquele período da
greve dos caminhoneiros e assim os participantes não
tinha como chegar até aqui.

Veja a programação:

Dia 7– sexta-feira – 9h às 14h:Recebimento das
plantas; 14h30 às 18h: Julgamento e Pontuação; 20h:
Abertura da Exposição com Premiação das Orquídeas
e Coquetel de Congraçamento (convite especial). Dia 8
– sábado – 9h às 20h: Visitação aberta ao público;
15h: Palestra – Cultivo: técnicas e insumos – Márcio
de Mattos Vanique Costa do Orquidário Recanto – São
Paulo/SP. Dia 9 – domingo – 9h às 16h: Visitação
aberta ao público; 16h: Encerramento da Exposição;
16h às 17h30: Devolução das Plantas.

E M N OTÍ C I AS

Paulo Diniz em Sociedade

E M N OT Í CI A S

Uma linda festa marcou a união
matrimonial dos jovens Saulo e Carla.
O acontecimento ocorreu na Pousada
Villa Paolucci, na cidade de Tiradentes/MG.
Saulo é filho do casal Délio Marcus
Dias e Elizabete Salomão Dias. Carla é

Saulo e Carla

filha do casal Edmundo Peixoto de Almeida e Silvana C. Alagia de Almeida,
todos da sociedade vespasianense.
A cerimônia religiosa foi realizada
nos jardins da bela Pousada em um altar
especialmente preparado para a cerimônia com linda decoração. Após a ceri-

mônia, os noivos e seus pais foram
cumprimentados pelos convidados no
salão de festas da Villa Paolucci onde
um excelente buffet serviu os presentes.
Aos noivos e familiares, as nossas
homenagens com votos de felicidades a
todos.

maio - 2019
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Daniela Kayser

Formando-se em medicina pela FASEH a jovem, nossa amiga,
Daniela Kayser, filha de Luís Shane Kayser e Márcia Fonseca Lisboa Kayser. Este o segundo curso superior da Dani que anteriormente se formou em Comércio Exterior.
Queremos cumprimentá-la desejando muito sucesso na nova
carreira que acaba de abraçar. Um abração!!!

Serjão

Nosso companheiro Sérgio Lopes, o Serjão, foi homenageado
durante a última reunião do Rotary Club de Vespasiano pelos bons
serviços prestados à entidade. Recentemente ele deu uma repaginada na sede social que há muito tempo estava merecendo uma
pintura, uma boa limpeza. E Serjão cuidou disso. Coordenou a pintura por dentro e por fora da sede e ainda deu uma “geral” na área
externa. Em função desse trabalho, a diretoria do Rotary Club o
homenageou e lhe conferiu o diploma.
Valeu Serjão!!! Parabéns!!!

Almoço Beneficente

A Comunidade São João Batista convidando
para o almoço beneficente que vai promover no
dia 30 de junho de 12 às 14 horas no Centro de
Eventos na Rua Minas Gerais bairro Célvia.

O cardápio já está montado: arroz, tutu, macarronada, farofa, salada, pernil e frango. Uma
delícia. Quem não for vai perder. Haverá música
ao vivo. Preço: baratinho.

Rotary não é só trabalho

Sim. É exatamente
assim. Rotary Club não é só
trabalho. Não é só trabalhar
nos eventos da cidade; não é
só trabalhar no combate à pedofilia, na preservação do
meio ambiente, da realização
do evento educativo Festival
de Papagaios, no plantio de
árvores, da doação de cadeiras de roda, etc. Tem hora
que é hora de lazer, de companheirismo, de descanso e
de entretenimento.
E foi pensando nisso que
os companheiros promoveram no dia 19 de maio último
uma ótima reunião campestre
no Sítio da companheiraSiléia, em Lagoinha de Fora.
Muita alegria e descontração.
Um ambiente muito animado. Churrasco de alto
nível e muita cerveja, refrigerantes, etc.
Parabéns aos rotarianos
pela ótima reunião. Quem
trabalha merece lazer.
Veja algumas fotos do
acontecimento.

A NI V E R S AR I A N T E S D E J U N H O

Dia 1:MarceloViana, Mércia Silva, Carlos Moura Murta, Beatriz Correa Campos, Valtair
José Ribeiro; Dia 2: Elizabete Conceição Viana; Dia 3:Pamella Aguiar Fonseca, Reginaldo de
Almeida Lima; Dia 5: Ieda Dione Albano, Francine de Oliveira Silva; Dia 8: Sílvia Sueli
Bauerfeld; Dia 9: Vera Lúcia de Morais; Dia 11: Marina Marta Viana Fonseca, Yuri Bessa e
Silva, Glauber Eduardo Ramos; Dia 12: Antônio Geraldo Rodrigues Reis; Dia 13: Luiz Gustavo Braga da Paixão, Antônio Trindade Cruz; Dia 14: Sandra Maria Campos Silva, Reginaldo
Antônio Alves; Dia 15: Maria das Graças Tolentino Drumond; Dia 16:Elair Lopes Viana,
Ubaldo de Oliveira Lima Júnior; Dia 17: Leonardo Reis Ribeiro, Anderson Fernandes de Oliveira; Dia 18: Marcelo Sebastião Brasileiro; Dia 19: Aline Cristina Batista Rodrigues, Jaqueline Souza Fonseca; Dia 21: José Antônio Araújo Rocha; Dia 22: Marcos Vinicius Salomão;
Dia 23: Luciene Maria Fonseca, Moema Marta Araújo, Cláudia Prazeres Araújo; Dia 24: João
Flávio Elias Cruz; Dia 25: Marcelo de Paula Pereira,Edmeia Silva; Dia 26: José Vinícius Cerqueira Costa, Elza Aguiar Viana Cruz; Dia 27: Andréia Fernandes de Oliveira Novi; Dia 28:
Ana Paula Ferreira, Lina Aparecida Oliveira Gomes, Daniela Rocha Rezende, Senhorinha
Maria Pena, Silmar Paulo Moreira Rates; Dia 29: Flávia Martins da Costa, Adriana Fernandes
Oliveira Freitas, Adriano Vitória Fonseca, Haidee Salomão Araújo; Dia 30:, Pedro Dionízio
Soares Fonseca, Sônia Lúcia Rocha, Mauro Vercesi Santos.

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

Sexta-feira é dia de happy hour

Todas as sextas-feiras o Restaurante Dom Otto promove os já tradicionais
happy hours sempre a partir das 20 horas.
As atrações para junho já estão contratadas. Veja a programação: Dia 31/05:
Mauricio Urutau com o melhor do Pop Rock; Dia 07/06: Carlos Timponi – MPB;
Dia 14/06: Alinne Terra &Betho Gibson – diversos estilos; Dia 21/06: Felipe Santos com o melhor
do Sertanejo; Dia 28/06: Maurício Urutau – Pop Rock.
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Elzinha Viana

Ácido úrico se controla com alimentação!

Fazer escolhas certeiras na hora das refeições ajuda a baixar os níveis
da substância que, se em excesso, causa pedra nos rins e gota

O ácido úrico faz parte das substâncias presentes
no nosso organismo. Produzido a partir das proteínas
(sobretudo carnes) que comemos, boa parte dele é eliminada pelos rins. Uma parte, porém, permanece no
sangue. Até aí tudo bem. O problema, é quando os níveis ficam muito altos – condição chamada de hiperuricemia.
Se fugir do controle, a situação pode levar a doenças com sintomas bem chatos, como pedra nos rins e
gota (quando o ácido úrico se acumula e calcifica as articulações).
A boa notícia é que dá para equilibrar a taxa desse
composto só mudando a alimentação. Veja a seguir o
que é bom incluir na dieta e o que deve ser evitado.

Fatores que contribuem para o aumento
da substância no sangue:
Alimentação desregrada
Pressão alta
Consumo excessivo de bebida alcoólica
Doenças renais crônicas
Obesidade

Dicas úteis para o Lar

Uso de diuréticos do tipo tiazídicos, e de remédios à base de salicilatos (para tratar inflamações e
dor)

Consequências do descontrole:

Dor, inchaço e vermelhidão na pele, além de dificuldade para movimentar as articulações, sobretudo
dedos, joelho, tornozelo e calcanhar. O aparecimento
de pedras no rins também é comum.

Prevenir é o melhor remédio!

Siga uma dieta equilibrada: cerca de 20% do
ácido úrico do corpo vem da alimentação. Então, cuide
do cardápio! O melhor é seguir a dieta prescrita pelo
seu médico, mas, no geral, abuse dos vegetais e vá com
calma nas carnes, frutos do mar, álcool e refrigerantes.
Hidrate-se: beba, no mínimo, dois litros de água
por dia. Ao aumentar o volume de urina, você reduz a
chance de formação de cristais de ácido úrico.
Faça ginástica: caminhar por 30 minutos ajuda a
manter o peso e a evitar o desequilíbrio das taxas da
substância.

Alho: descasque os dentes de alho, coloque em um pote com tampa
e cubra com óleo ou azeite. O alho se conservará por mais tempo e o óleo
ficará com um leve sabor de alho.
Cheiro de fritura: enquanto você frita, leve ao fogo baixo água e canela em pau.
Limão: para retirar apenas algumas gotas do limão, sem cortar, faça
um furo com palito e esprema. Depois, embrulhe em papel-alumínio e
guarde na geladeira.
Carne: quando for assar, coloque no forno também um recipiente
com água. Assim ela não vai ressecar.
Clara em neve: se você quer que elas fiquem bem firmes, antes de bater, adicione um pouco de leite em
pó. Se deseja que elas fiquem mais brilhantes, acrescente gotas de limão.
Verdura: para manter o tom verde escuro de verduras e legumes durante o cozimento em água, junte ao
cozimento 1 pitada de fermento em pó.
Açúcar: para que ele não fique úmido, guarde sempre em recipiente fechado forrado com papel-toalha e
mantenha 1 pão duro dentro do pote.
Maisena: use em substituição à farinha de trigo. Os empanados ficarão mais crocantes e os bolos ficarão
mais leves.

Mensagem - Idosos ou velhos? Entenda as grandes diferenças...
Idosa é uma pessoa que tem muita idade. Velha é a pessoa que perdeu a jovialidade.
A idade causa degenerescência das células. A velhice
causa a degenerescência do espírito. Por isso nem todo idoso
é velho e há velho que ainda não chegou a ser idoso.
Você é idoso quando sonha. É velho quando apenas
dorme.
Você é idoso quando ainda aprende. É velho quando já
nem ensina.
Você é idoso quando pratica esportes, ou de alguma
outra forma se exercita.
É velho quando apenas descansa.
Você é idoso quando ainda sente amor. É velho quando
só tem ciúme e sentimento de posse.
Você é idoso quando o dia de hoje é o primeiro do resto
de sua vida.
É velho quando todos os dias parecem o último de uma
longa jornada.
Você é idoso quando seu calendário tem amanhãs.
É velho quando seu calendário só tem ontens.
O idoso é aquela pessoa que tem tido a felicidade de
viver uma longa vida produtiva, de ter adquirido uma grande
experiência.
Ele é uma ponte entre o passado e o presente como o
jovem é uma ponte entre o presente e o futuro.
E é no presente, que os dois se encontram.
Velho é aquele que tem carregado o peso dos anos,
transmitindo pessimismo e desilusão.
Para ele, não existe ponte entre o passado e presente, existe
um fosso que o separa do presente pelo apego ao passado.

O idoso se renova a cada dia que começa: o velho as
acaba a cada dia que termina.O idoso tem seus olhos postos
no horizonte de onde o sol desponta e a esperança se ilumina.
O velho tem sua miopia voltada para os tempos que
passaram. O idoso curte o que resta da vida.O velho se emperra no tempo, se fecha. Em sua ostra e recusa a modernidade.
O idoso leva uma vida ativa, plena de projetos e de esperanças.Para ele o tempo passa rápido,mas a velhice nunca
chega.
O velho cochila no vazio de sua vida e suas horas se arrastam destituídas de sentido. As rugas do idoso são bonitas
porque foram, marcadas pelo sorriso.
As rugas do velho são feias porque foram vincadas pela
amargura.
Em resumo, idoso e velho são duas pessoas que até
podem ter a mesma idade no cartório mas tem idade bem diferente no coração.
A vida, com suas fases de infância, juventude, madureza, é uma experiência constante.
Cada fase tem seu encanto, sua doçura, suas descobertas. Sábio é aquele que desfruta de cada uma das fases em
plenitude, extraindo dela o melhor.
Somente assim, na somadas experiências e oportunidades, ao final dos seus anos, guardará a jovialidade de um
homem sábio.
Se você é idoso guarde a esperança de nunca ficar
velho.
Autor desconhecido

Culinária

Gratinado de carne moída

Ingredientes:
1 colher (sopa) de manteiga
500 g de carne moída
1 cebola em cubos
1 dente de alho picado
1 cenoura ralada
1 tomate sem pele e sem sementes em cubos
¼ de xícara (chá) de azeitona verde picada
Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a
gosto
5 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
Molho:
2 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de leite
1 lata de creme de leite
Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada ralada a
gosto
Modo de preparo:
Em fogo alto, derreta a manteiga em uma frigideira grande e frite a carne por 3 minutos.
Acrescente a cebola, o alho e refogue por 5 mi-

nutos. Adicione a cenoura, o tomate, a azeitona, sal, pimenta e cozinhe por mais 3 minutos. Misture cheiro-verde e despeje em um
refratário médio. Para o molho, em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio, polvilhe a farinha e frite por 2 minutos. Despeje o
leite e mexa até engrossar. Acrescente o creme
de leite, sal, pimenta, noz-moscada e misture.
Despeje sobre a carne, polvilhe com o parmesão e leve ao forno alto, preaquecido, por 10
minutos para gratinar. Sirva.

Ingredientes:
Creme preto
1 litro de leite
1 xícara (chá) de chocolate em pó
1 lata de leite condensado
5 colheres (sopa) de maisena
1 lata de creme de leite
Creme branco
300 g de coco ralado
1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de margarina
1 vidro de leite de coco (200ml)
1 colher (sopa) de maisena
Cobertura
300 g de chocolate meio amargo derretido
1 lata de creme de leite
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque os 4 primeiros ingredientes do creme preto e leve ao fogo médio,

mexendo até engrossar. Retire do fogo, acrescente o creme de leite, misture e reserve. Em
outra panela, coloque os ingredientes do creme
branco e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, misture os ingredientes da cobertura e
reserve. Em um refratário grande, intercale camada de creme preto e creme branco, terminando em creme preto. Por cima, espalhe a
cobertura, leve à geladeira por 3 horas e sirva.

Prestígio gelado
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Reabilitando vidas!

 FASEH

FASEH participa de mutirão da COHAB
em Vespasiano e ajuda a regularizar
situação de imóveis de 250 famílias

Alunos do curso de Direito da Faculdade da
Saúde e Ecologia Humana foram mediadores em
audiências de conciliação para acordos entre a
Companhia Habitacional do Estado e mutuários
inadimplentes ou com problemas na escritura de
imóvel. A cada mutirão, realizado semestralmente há um ano, moradores de Vespasiano são
convidados a comparecer ao Núcleo da FASEH
que funciona dentro do CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) do
Tribunal de Justiça para regularizar a situação da
moradia. Esta terceira edição cresceu em atendimentos com a divulgação na imprensa. Houve
um aumento na procura voluntária, de pessoas
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que não tinham audiências agendadas mas buscaram o serviço de conciliação espontaneamente.
Em outubro passado, foram feitos 44 atendimentos a voluntários e, agora em maio, foram 98.
153 outras famílias foram convidadas pela
COHAB.
O Núcleo de Prática Jurídica e Cidadania da
FASEH (NPJC) atende de graça quem precisa de
orientação para casos na Justiça.

7

Clínica Escola da FASEH ajuda
acidentado a voltar ao volante!

Endereço: Av. Prefeito Sebastião Fernandes,
nº 890 - Centro - Vespasiano.
Funcionamento: segunda à sexta, de 12h às
18h e aos sábados, de 9h às 12h.

A juíza Sayonara
Marques a
repórter Larissa
Carvalho e a
coordenadora do
NPJC, professora
Ana Cristina
Gurgel

Alunos de fisioterapia auxiliam o paciente a recuperar
movimentos por meio de sessões programadas no espaço
da clínica dentro da faculdade
de Vespasiano. Em 28 de abril
de 2017, seu Lacir Silva de
Ávila, 56 anos, sofreu um acidente com uma caminhonete e
teve as vértebras C5 e C6
comprometidas e, após a batida, ficou paralisado da cabeça para baixo. Agora, o
mestre-de-obras está recuperando o movimento dos braços e das mãos por meio de
sessões de fisioterapia gratuitas a que ele se submete, deste
o início deste ano, na FASEH.
Pedro Gabriel Antunes Sena,
aluno do curso de fisioterapia,
tem atendido o seu Lacir nas
últimas sessões. Juntos, eles
trabalham em exercícios de
reabilitação que têm dado
bons resultados, como afirmam os dois. Girando um modelo de volante adaptado com
uma das mãos, o paciente diz:
“Sinto que estou melhorando

a cada dia, consigo mexer as
mãos no volante cada vez
mais forte”. Seu Lacir já até
adaptou o carro para voltar a
dirigir. O filho, Johny, é testemunha do que o serviço oferecido pela Clínica-Escola tem
feito pelo pai. “Ele é motivado
pelos amigos, pela família a
vir na fisioterapia. Aqui, a
gente conhece outros exercícios e outras técnicas que aju-

dam ele a melhorar os movimentos”.
A Clínica-escola também
oferece atendimento médico
gratuito e fica dentro do campus da FASEH.
Endereço: Rua São Paulo,
nº 958 - Jardim Alterosa Vespasiano.
Funcionamento: segunda a
sexta, das 7:00 às 18:00

8-
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 LAGOA SANTA

Programa AmbientAÇÃO

VEM AÍ O PROGRAMA AMBIENTAÇÃO!

Vamos nos preparar para
cuidar cada vez mais do que é
nosso!
O Programa Ambientação,
elaborado no âmbito do Governo Estadual, e agora desenvolvido também em toda a
Prefeitura de Lagoa Santa, possui como linhas de ação o
CONSUMO CONSCIENTE e
a GESTÃO DE RESÍDUOS, as
propostas pretendem fomentar
a prática dos 5Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar) e orientar na implantação
da Coleta seletiva, por meio de
ações contínuas de sensibilização e mobilização dos funcionários da administração pública
de Minas Gerais.
Podemos afirmar que o
principal objetivo do Programa
é promover a sensibilização
para a mudança de comportamento e a internalização de atitudes ambientais corretas,
proporcionando a melhora contínua do bem-estar dos funcionários públicos. As ações na
Prefeitura começam esta semana, no período da manhã e à
tarde e contará com o apoio de
representantes do Governo do
Estado, responsáveis pelo projeto nos prédios públicos.
Dentro dessa proposta é desenvolvida uma linha de ação,
com os seguintes indicadores:

Lagoa Santa aderiu à campanha “Faça Bonito - Dia 18
de maio” cujo objetivo sensibilizar a população para a
identificação de casos de violência sexual contra crianças e
adolescentes, encorajando as
pessoas a denunciar. Quem
não denuncia, também pratica
uma violência.
A violência sexual pode
ocorrer de duas formas. O
abuso sexual é uma delas e
acontece quando o corpo de
uma criança ou adolescente é
usado por um adulto para a
prática de qualquer ato de natureza sexual. Já a exploração
sexual é a utilização sexual de
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Resíduos Recicláveis

É o indicador que monitora
a coleta seletiva. A partir dos
materiais descartados nos coletores, é possível verificar a qualidade da separação dos
resíduos e a quantidade de materiais recicláveis que deixa de
ir para o aterro sanitário.

Consumo de Papel A4 e
Copos descartáveis

Monitora o volume de produtos que sai do Almoxarifado
utilizado nos setores, dividido
pelo número de funcionários.

Consumo de Energia
Elétrica e Água

Cálculo feito com base na

Faça Bonito
crianças e adolescentes com a
intenção do lucro ou troca, seja
financeira ou de qualquer
outra espécie.
Dados do Ministério da
Saúde, entre 2011 e 2017
foram registrados mais de 184
mil casos de violência sexual
no Brasil. E em 76,5% dos
casos a violência foi praticada
contra uma criança ou adolescente.Em Lagoa Santa, se você
presenciou algum tipo de violência contra uma criança ou

leitura mensal do consumo na
conta da prestadora do serviço,
dividido pelo número de funcionários.
Diante da propostas do programa, não podemos deixar de
lembrar que existem também
desafios a serem superados:
Estimular a reflexão, a participação e a mudança de atitude dos funcionários;
Motivar ações e procedimentos ambientalmente corretos;
Usar racionalmente os recursos disponíveis;
Orientar a segregação e a
destinação final de resíduos;
Incentivar a melhoria da
qualidade de vida.

adolescente procure o Conselho Tutelar do município.
Faça Bonito!!Proteja nossas crianças e adolescentes!Quem não denuncia,
também violenta!
Disque 100
Conselho Tutelar: 36893759
Polícia Civil: 181
Polícia Militar: 190
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social: 3688-1491

Posse do Conselho
Municipal do Fundeb

Aconteceu no último dia 10,
a reunião de recomposição e
posse do Conselho Municipal do
Fundeb formado por vinte e dois
conselheiros. A renovação foi
significativa, já que 68% do quadro foi substituído para a gestão
2018/2020, uma vez que grande
parte dos conselheiros da formação original pediram para sair
por questões pessoais.
O Conselho Municipal do
Fundeb é um colegiado formado
por representantes sociais de diversas áreas. Ele é um órgão de
controle social e fiscalização que
tem por objetivo supervisionar a
aplicação dos recursos recebidos
pelo município do Fundeb.
Os recursos do Fundeb destinam-se ao financiamento de
ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. É de responsabilidade do
Conselho fixar diretrizes para a
organização do sistema municipal, zelar para o cumprimento
das disposições constitucionais
legais e normativas em matéria

de educação.
Foram eleitos para os cargos diretivos do conselho: Cristiane de Matos Almeida Custódio
– Presidente; Luiz Márcio Gravito
Vice-presidente; Adriana Paula
Pereira - Secretária
Confira a lista dos atuais
conselheiros:
Representantes da Secretaria Municipal de Gestão: Titular: Nilce Guimarães; Suplente:
Luana Reis de Oliveira.
Representantes da Secretaria Municipal de Educação:Titular: Silvia Maria Raia
Eliazar; Suplente: Maria José
Mariano
Representantes dos professores das escolas públicas municipais: Titular: Pedro Marone
de Freitas; Suplente: Valéria
Paiva Moreira da Silva.
Representantes das diretoras das escolas públicas: Titular: Cristiane de Matos Almeida
Custódio; Suplente: Adriana

Maria Araújo Ferreira.
Representantes dos servidores técnico-administrativos
das escolas públicas municipais: Titular: Daiana Cangussu
da Silva; Suplente: Darlan Roodney de Matos.
Representantes de pais de
alunos das escolas públicas municipais: Titulares: Luiz Márcio
Gravito; Simone Alevato Escobar
de Paula. Suplentes: Viviane Teixeira de Paula; Tatiane Cristina da
Silva Marcelino.
Representantes dos estudantes da Educação Básica Pública: Titulares: Cristina Lago
Santos; Arthur Maciel Pereira.
Suplentes: Maria Marli Pereira;
Rosane Aguilar Piassi.
Representantes do Conselho Tutelar de Lagoa Santa: Titular: Jacqueline Athayde de
Oliveira; Suplente: Érika de Almeida Serva Pereira.
Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Titular: Delma da Silva Moreira;
Suplente: Adriana Paula Pereira.

EJA abre inscrições em Lagoa Santa

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é a
chance de retomar os estudos e finalizar em
menos tempo sua escolarização, conseguindo
uma qualificação rápida e melhores chances dentro do mercado de trabalho. Em Lagoa Santa, as
inscrições para a EJA estão abertas a partir do dia
08/05/19 (quarta-feira).
Os interessados devem procurar a secretaria
da Escola Municipal mais próxima à sua casa
para realizar a inscrição até o dia 31/05/19, no
horário de 7h30 às 11h30 e de 13h às 16h, de segunda a sexta-feira,ou as inscrições também poderão ser realizadas no Polo da UAB - no antigo
prédio da escola Dr. Lund, de 2ª a 6ª feira de 9h
às 13h e de 14h às 20h e sábados de 9h às 13h.

Durante o mês de junho, a equipe da Secretaria Municipal de Educação organizará as turmas e definirá o(s) local(is) de acordo com o
número de inscritos e região de interesse.O início
das aulas será em julho.

Documentação necessária para a
inscrição:

- Identidade do Candidato
- Identidade do Responsável (caso o candidato seja menor de idade)
- Comprovante de endereço
- Declaração de escolaridade
O resultado será divulgado nos locais onde
foram feitas as inscrições.
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GEOGRAFIA E
MEIO AMBIENTE

 ARTISTAS DA TERRA

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Poluição Sonora

Som ou conjunto de sons,
frequências desagradáveis ao
ouvido, causado por queda,
choque, pancada etc. Barulho,
estrondo, estrépito, motores,
máquinas etc.
O som é um fenômeno físico que consiste de uma rápida
variação de uma onda de pressão num meio. A percepção do
som se dá através da sensação
auditiva, detectada pelo nosso
sistema auditivo através de nossos ouvidos.
Ele existe independentemente de o percebermos ou não.
Sua identificação acontece pela
frequência ou conjunto de frequências em que ele se origina.
Por exemplo, o som resultante
do deslocamento de uma onda
de pressão devido a um terremoto possui uma frequência tão
baixa que somos incapazes de
percebê-lo em nosso sistema
auditivo – chamamos de infrassons –, e, no entanto, os instrumentos os registram. Em alguns
casos nosso organismo responde com uma sensação de
mal-estar e tontura. Um canto
de um determinado pássaro possui em seu espectro algumas
frequências altas que não somos
capazes de identificar, portanto
não ouvimos seu canto por inteiro, como outros pássaros
ouvem – estes, chamamos de ultrassons.
Em relação à frequência,
consideramos:
- Infrassom: abaixo de
20Hz;
- Ultrassom: acima de
20KHz.
O som, fisicamente, é uma
variação muito pequena e rápida na pressão atmosférica –
acima e abaixo de um valor fixo
(estático), como uma onda senoidal.
Existe um valor de referência em relação à pressão atmos-

férica em que a partir deste
valor tudo que percebemos é na
forma sonora. Este valor é cerca
de 100.000 Pascals ou 105Pa. O
fator diferenciador entre um
som audível – que podemos
perceber – e o que não podemos
perceber, é uma variação de
pressão entre cerca de ciclos de
20 a 20.000 vezes por segundo
(o que convencionou-se chamar
de Hertz ou Hz).

que o outro é que está causando
incômodo. E claro, não se entenderão.
Os sons são reconhecidos
devido a uma sensação vivenciada apenas pela mente do ouvinte, é uma experiência
sensorial que podemos relacionar ou associar com momentos
emotivos ou mesmo com nossas
vidas materiais.

O ruído, de uma forma
geral, será quaisquer sons que
nos é desagradável. Muitas
vezes, devido a uma condição
psicossocial. A diferença entre
ruído e som, portanto, é pessoal,
ou subjetiva. Na maioria dos
casos o ruído será sempre uma
questão individual e, em alguns
casos até cultural; exceto
quando se trata de um som com
elevada intensidade (acima de
100dB(A)) e/ou quando se manifestar num período de curta
duração (menos de 1,0 segundo), o chamado ruído de impacto.
O ruído é identificado por
todos como “som indesejável”.
Contudo, som indesejável ainda
não é suficiente para tal generalização; o que possa parecer indesejável para um, pode não o
ser para outros. Simplificando,
som e ruído podem se diferenciar através de dois aspectos diferentes:
– o aspecto físico – denotado pelo “som”;
– o aspecto subjetivo – denotado pela reação do ouvinte
para aquele mesmo som.
Um exemplo genérico é o
caso de dois indivíduos com
gostos musicais diferentes, ouvindo músicas distintas: um ouvindo uma dupla sertaneja e
outro um quarteto de jazz – provavelmente um sempre achará

O ruído é a inflação sonora
de nossa época presente.
A poluição sonora é todo
um conjunto crítico de fenômenos sonoros com elevada intensidade e de longa duração. Na
verdade, a poluição sonora nada
mais é que a contaminação atmosférica pela energia sonora.
Seu controle se inicia pela percepção do problema, associada
à preocupação e vontade de
identificá-la e em seguida atenuá-la ou extingui-la.
Um bom início para a longa
jornada do controle da poluição
sonora seria:
– Concepção de projetos
para viabilizar seu monitoramento;
– Utilização de metodologias e ferramentas para seu mapeamento nos espaços urbanos
ao longo do tempo;
– Análises de suas causas e
origens;
– Identificação e classificação das fontes de acordo com
suas características quanto à frequência, a intensidade e tempo
de manifestação;
– Incentivo a programas e
práticas educacionais para evitar a poluição sonora;
– Estímulo da sua diminuição a partir de exemplos em literatura didática; E, claro,
– Manifestação e efetivação de vontade política.

O ruído
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A poluição sonora

Ana Júlia: A música me faz feliz!!!

Pamella Aguiar – jornalista*

Com apenas 11 anos de
idade, Ana Júlia Souza Prado já
se destaca no meio musical. A
jovem conta que a primeira a
perceber seu talento foi a avó
Beth Prado, que notou a inclinação artística dela, que gostava muito de cantar e dançar e
resolveu colocá-la em uma escola de canto e violão. Registra-se que seu aniversário
ocorreu em 20 de maio último
com ótima festa entre os amigos.
“Minha família adora música, desde pequena canto e
ouço músicas com eles, principalmente com a minha
avó. Também tenho familiares
que tocam violão e um primo
que é DJ”, completa.
Ana Júlia se dedica aos estudos na música há pouco mais
de três anos e a evolução já foi
grande desde então. “Aprendi e

me aperfeiçoei com a minha professora de canto e violão, Márcia
Alves. Ela foi a responsável direta
por me ajudar a trabalhar meu talento”.
A musicista conta que já se
apresentou algumas vezes em público, sendo a mais marcante
delas, a vez em que participou de
uma apresentação com o Coral da

Coluna Jurídica

Terceira Idade Vespasiano, na
Vila do Papai Noel, no Parque
de Exposições Risoleta Neves,
em 2017.
Nas apresentações ao vivo,
o que mais chama a atenção da
artista é a maneira como a música toca as pessoas. “É sempre
lindo ver o poder que a música
tem de emocionar as pessoas”,
revela.
Muito aplicada e estudiosa,
no dia a dia, a jovem concilia os
estudos musicais com a escola,
e diz que é tranqüilo levar as
duas tarefas. Tanta dedicação
tem um propósito: “Meu desejo
é participar do The Voice Brasil”, revela Ana Júlia.
No dia a dia, a artista gosta
de ouvir e tocar gêneros como o
pop, o sertanejo e as canções internacionais e destaca a importância da música em sua vida.
“A música me alegra, me
acalma, me leva pra bem longe.
A música me faz feliz!”.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Posso vender minha
vaga de garagem?

A falta de vagas de garagem tem se tornado um
grande problema para condôminos residenciais, sobretudo naqueles edifícios mais antigos onde cada
apartamento só possui uma única vaga por apartamento e no mesmo apartamento tem um carro por morador. Diante dessa demanda, muitos condôminos que não possuem veículos ou por diversas outras razões - optam por vendê-las. Mas isso é legal?
Primeiramente, importante destacar as modalidades de vagas de garagem em condomínios edilícios:
vagas acessórias, vagas autônomas e vagas comuns.

Vagas Acessórias

São aquelas vagas que não possuem sua própria
matrícula no registro imobiliário, ou seja, a vaga faz
parte acessória do apartamento e não pode ser vendida
de forma separada.

Vagas Comuns

Nesses casos as vagas são demarcadas em área
comum e não possuem divisão por apartamento. Imagine um grande espaço na área comum do empreendimento, demarcado com vagas de estacionamento,
mas que não há possibilidade de determinar que vaga
A é do apartamento 101 e vaga B é do apartamento
102. Nesta modalidade o condômino chegará ao empreendimento e estacionará na vaga livre que lhe parecer mais adequada.
Alguns condomínios, através de uma convenção,
prevê o “uso exclusivo” da vaga em área comum para
determinados apartamentos. Exemplo, a vaga A está
localizada na área comum do empreendimento, mas
ficou pactuado na convenção de condomínio que naquela vaga apenas o morador do apartamento 101 poderá estacionar.

Vagas autônomas

Nessas existem matriculas distintas: uma do apartamento em questão e outra para a vaga de garagem.

Mas como eu sei que tipo de
garagem é a minha?

Você conseguirá essas informações na certidão

de inteiro teor do seu imóvel, também conhecida
como: certidão da matrícula atualizada. Tal documento
está disponível no cartório de registro de imóveis competente pela circunscrição (zona) onde está localizado
seu imóvel.
Se a sua vaga foi autônoma, ela terá uma matrícula só dela. Se for acessória ou vaga em área comum
você perceberá na leitura da descrição do imóvel na
certidão.

E eu posso vender esta vaga?

O novo Código Civil, na parte que regula os condomínios edilícios (artigos 1.331 a 1.358), permite que
as vagas que não são acessórias das unidades principais, sejam vendidas livremente por seus proprietários.
Entretanto, entende a jurisprudência que elas somente podem ser vendidas a estranhos ao condomínio, isto é, a pessoas que não detenham a propriedade
dos apartamentos ou casas, se a convenção assim o
permitir. Caso contrário, o condômino somente pode
vender a outro condômino.
Na prática, a venda de parte acessória é bastante
trabalhosa, principalmente no que diz respeito às alterações que terão de ser feitas no registro de imóveis,
pois altera a área total da unidade vendedora e também da compradora.
Por outro lado, atentando-se para o aspecto “segurança”, hoje muito importante devido aos assaltos
em condomínios, é recomendável que, na elaboração
ou na alteração das convenções condominiais, façam
constar expressamente a proibição da venda de vagas
de garagem, autônomas ou individuais, a não condôminos.
Quanto à locação, podemos fazê-la para outro
condômino qualquer. Para não condômino, somente
se houver permissão expressa na convenção condominial ou decisão favorável da assembleia, em cuja
“ordem do dia” conste expressamente o assunto.
Nos chamados edifícios-garagem, em que só há
vagas de garagem, a locação e a venda são completamente livres.
Fique ligado no seu direito!

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO/MG
EDITAL DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS
DOS CONSELHOS TUTELARES – 2020/2024
ORGANIZAÇÃO: REIS & REIS AUDITORES ASSOCIADOS

A Prefeitura Municipal de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, através do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público o Processo de Escolha dos
membros dos Conselhos Tutelares deste Município, nos termos da Lei Federal nº 8069/90, e da Lei Municipal nº 2494/2014
e demais disposições contidas neste Edital, para o Mandato 2020/2024.
Edital Publicado em: http://www.reisauditores.com.br - INSCRIÇÕES: 05/06/2019 A 19/06/2019
Informações: (31) 3213-0060 / concursos@reisauditores.com.br
SEJA CANDIDATO A CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE VESPASIANO/MG
FAÇA A DIFERENÇA!
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Aneel define nova tarifa de
energia para clientes Cemig
Cálculos do órgão regulador levaram em conta
a baixa quantidade de chuvas em 2018

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) anunciou em reunião pública ordinária, nesta terça-feira (21/5),
o reajuste de 6,93% nas tarifas
de energia elétrica dos clientes
residenciais da Cemig Distribuição, que passa a vigorar a
partir da próxima terça-feira
(28/5). Conforme estabelece a
legislação do setor elétrico, a
definição das tarifas das distribuidoras, bem como os processos de reajustes tarifários
anuais e revisões tarifárias, são
gerenciados pelo órgão regulador do sistema elétrico e previstos nos contratos de
distribuição.
O que mais influenciou a
decisão da Aneel para esse aumento foi a escassez de chuvas
do ano passado, quando as usinas termelétricas, que são mais
caras para produzir energia,
foram acionadas constantemente em quase todo o segundo semestre. De acordo
com o gerente de Tarifas da
Cemig, Giordano Bruno Braz
de Pinho Matos, a Cemig teve
uma despesa adicional de R$
1,5 bilhão para comprar energia até fevereiro deste ano,
para garantir o fornecimento
aos clientes mineiros. “Apesar
do alto custo de produção de
energia, as usinas termelétricas
são essenciais para garantir o
fornecimento dos consumidores em períodos de escassez de
chuva, que têm predominado
no Brasil nos últimos anos”,
acrescenta.

Composição da tarifa

Do valor cobrado na tarifa,
apenas 22% ficam na Cemig

Distribuição e se destinam a remunerar o investimento, cobrir
a depreciação dos ativos e outros custos da empresa. Os demais 78% são utilizados para
cobrir encargos setoriais
(13%), tributos (30%), energia
comprada (29%) e encargos de
transmissão (6%).
Segundo Giordano Bruno
Braz de Pinho Matos, o consumidor vai perceber o reajuste
total a partir da fatura de junho
– e que possuem vencimento
em julho. “As datas de leitura
das contas de energia são distribuídas ao longo do mês.
Assim, em junho, os consumidores pagarão uma parte do
consumo ocorrido antes de 28
de maio, ainda conforme a tarifa antiga, e a outra parcela do
consumo já com o reajuste da
tarifa”, explica.
O gerente ressalta que a
Cemig Distribuição é a em-

presa do Grupo Cemig que
atende diretamente a mais de
8,4 milhões de clientes, e que o
processo de reajuste trata apenas da empresa de distribuição, e, portanto, não engloba
as usinas, linhas e subestações
de transmissão ou outras atividades do Grupo Cemig.
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São José e Imperial
disputam Amador da FMF

A Federação Mineira
de Futebol promove o
Campeonato Mineiro de
Futebol Amador. Na chave
que representa esta região,
são 4 equipes: São José de
São José da Lapa, Imperial
de Vespasiano, Pedro Leopoldo de Pedro Leopoldo e
Pedra Branca de Ribeirão
das Neves.
No dia 12 de maio jogaram: São José 1 x Pedra
Branca 2; Pedro Leopoldo
0 x Imperial 0. No dia 19
de maio os jogos foram:
São José 2 x Pedro Leopoldo 1; Imperial 1 x Pedra
Branca 1.
No dia 26 de maio vão
jogar: São José x Imperial

e Pedra Branca x Pedro
Leopoldo. Desta rodada
saem os 2 times que vão
para as quartas de finais.
São José e Imperial
jogam no dia 26, às 11
horas, no Estádio do São
José, no Centro da cidade.

Prefeito Diego
entrega jogos de
uniformes

Na última terça-feira,
21, o prefeito Diego Álvaro dos Santos Silva fez a
entrega de 59 jogos de uniformes às equipes de futebol de São José da Lapa
que disputam o campeonato da cidade e aqueles
chamados de “peladões”.

Para o Mazinho, presidente da Liga de Desportos
de São José da Lapa, é preciso agradecer ao prefeito
Diego o apoio que ele sempre dispensa ao esporte
amador do Município.

Copa Lapense de 2019

Três equipes disputam
as quartas de final da Copa
Lapense de futebol: Ipê,
Garboso e Sabadaço que se
classificaram respectivamente nas chaves A, B e C.
A Copa Lapense
teve início com nove equipes: Sabadaço, Pardim,
A.E. Ipê, A.E. Garboso Infante, PJD, Rodolatina,
Vila Real, Segundona e
Dom Pedrense.

Investimentos na rede
de distribuição em 2019

A Cemig investiu R$
167,5 milhões no sistema elétrico mineiro somente nos três
primeiros meses de 2019, conforme informações do balanço
da companhia, divulgado recentemente. Até o fim do ano,
a previsão da companhia é de
que os recursos para melhoria
da rede elétrica em sua área de
concessão superem R$ 1 bilhão, o que reflete na qualidade e na segurança do serviço
prestado.
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A.E. São José representa a cidade no Campeonato Mineiro de Futebol Amador
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Liga de Vespasiano
divulga chaves dos
campeonatos de base
São 22 equipes participando

Vinte e duas equipes já confirmaram a participação nos campeonatos de base de 2019 movimentando cerca de 800 atletas das idades entre 11
e 20 anos. São cinco faixas etárias participando:
Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20.
Veja a formação das chaves e datas de início
das competições:

Data de início do Sub-11 e Sub-13 08/06/19 ou 09/06/19
gos

Os jogos acontecerão nos sábados e domin-

Sub-11 - Chave A: Vila Nova,Imperial,
Lagoa Santa, Grêmio Morro Alto.
Chave B: União Angicos, Alvorada, Alface.

Sub 13 - Chave A: Vila Nova, Imperial,
Lagoa Santa, Grêmio Morro Alto.
Chave B: União Angicos, Alvorada, Alface,
Piauí.

Data de início do sub-15
e sub-17 - 16/06/19

Sub-15 - Chave A: Alface, Vespasiano,
Minas, Imperial.
Chave B: União Angicos, Lagoa Santa, Grêmio Morro Alto, Santa Cruz.

Sub-17 - Chave A: Piauí, Nova Pampulha,
Grêmio Morro Alto, Imperial.
Chave B:Alface, Juventude, Lagoa Santa,
Serra Dourada.

Data de início do sub-20 - 20/06/19

Sub 20 - Chave A: Palmeiras, Meninos da
Vila, Águia Dourada, Paissandu, Alface.
Chave B: Cruzeirinho, Operário, Santa
Clara, Atalantha, Grêmio Morro Alto.

Veja de quais categorias cada
equipe vai participar:
Águia Dourada – Sub 20
Alface – Sub 11, 13, 15, 17, 20 ***
Alvorada – Sub 11, 13
Atalantha – Sub 20
Cruzeirinho – Sub 20
Grêmio Morro Alto – Sub 11, 13, 15, 17, 20 ***
Imperial – Sub 11, 13, 15, 17
Juventude – Sub 17
Lagoa Santa – Sub 11, 13, 15, 17
Meninos da Vila – Sub 20
Minas – Sub 15
Nova Pampulha – Sub 17
Operário – Sub 20
Paissandu – Sub 20
Palmeiras – Sub 20
Piauí – Sub 13, 17
Santa Clara – Sub 20
Santa Cruz – Sub 15
Serra Dourada – Sub 17
União Angicos – Sub 11, 13, 15
Vespasiano – Sub 15.
Vila Nova – Sub 11, 13

Paulo Diniz

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

Águas do Pantanal

Grande pescaria fizemos no período de 04
a 10 de maio no Pantanal matogrossense.
Fomos para a Pousada Águas do Pantanal com
a possibilidade de pescar nos rios Pirigara, São
Lourenço, Cuiabá e Bocão. É fato que os rios
estavam muito cheios e despejando água para
as várzeas mas mesmo assim pegamos muitos
jaús fora da medida.
Paulo Diniz pescou um jaú de 35 kilos que
trouxe para casa. O Cláudio pegou e soltou
outro jaú de 52 kilos. No mesmo dia o Edson,
proprietário da Pousada, também pegou um jaú
muito grande com 51 kilos. Peixes menores
foram muitos. O problema é como trazer. O
preço de excesso de bagagem está um absurdo.
Se formos pagar o excesso, o peixe vai chegar
aqui a preço de ouro.
A turma foi muito boa. Só gente fina. Veja
quem foi: Abdallah Mussa, Arnaldo Pereira,
Baltazar Ruas, Bernardo Graciano, Cláudio
Graciano, Edgar Jones, Fernando Barbosa,
Flávio Ribeiro, Genivaldo Madeira, Henrique
Pereira, Julinho Antônio Fº, Marcos M.
Morais, Paulo Diniz, Rhana Mussa e Ronaldo
Pereira.
A Pousada é ótima. Ótimos piloteiros.
Funcionários de terra muito bons.
Apartamentos com ar condicionado, televisão,
geladeira, ótimas camas. Piscina sempre limpa.
Comida nota dez. Cerveja gelada à vontade.

Paulo Diniz e seu jaú de 35 kilos

***Vão participar de todas as categorias

LBV promove açãoemergencial em apoio
a famílias em situação de vulnerabilidade
Iniciativa vai entregar cestas de alimentos
e cobertores em várias regiões do país

A Legião da Boa Vontade
(LBV) vaiintensificar seu trabalho socioeducacional durante os meses de abril a agosto
em todo o país, com a realização deações emergenciais emprol de famílias em situação de
pobrezaque sofremprincipalmente nesse período do
ano,com as estiagens, as
cheiase as baixas temperaturas.
A ação faz parte da campanha Diga Sim!,promovida
pela LBV,e visa mobilizar a
sociedade a fazer doações. Mediante os recursos arrecadados,
a Instituição fará a entrega de

Coluna do Pescador
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cobertores e de cestas de alimentos em dezenas de municípios brasileiros.
A meta é entregar17.500
cobertores no Distrito Federal
e em cidades de Goiás, do
Mato Grosso do Sul, de Minas
Gerais, do Paraná, do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina e de São Paulo; e 12.500
cestas de alimentos, contendo
itens básicos e que estejam de
acordo com os costumes regionais, para famílias nos seguintes Estados: Acre, Alagoas,
Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Goiás,
Maranhão,
Mato

Grosso, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco,
Piauí, Rio
Grande do Norte, Rondônia,
Sergipe e Tocantins.
Quando a LBV chamar,
atenda com o coração: DIGA
SIM!As doações para a campanha podem ser feitasnositewww.lbv.org/digasim,
pelo 0800 055 50 99ou,
ainda,diretamente em uma das
unidades da Instituição (ver endereços no sitewww.lbv.org).
Para saber mais sobre a entrega
das doações, acesseLBVBrasil
noFacebook, no Instagram e no
YouTube.

Arnaldo Pereira e um pintado de 90 cm

Represa de Três Marias

Os tucunarés estão em plena ação em toda
extensão da represa de Três Marias com

exemplares em média de 5 quilos. Está saindo
também piaus três pintas, corimbas e mandis.

O Beloti organizou uma pescaria para
Luciara no mês de abril. ORio Araguaia ainda
estava fora da caixa, mesmo assim o grupo
fisgou belos exemplares. Infelizmente não
enviaram as fotos e nem os nomes dos
participants.

O Nerinho e Ademir organizaram um
grupo com pescadores de Lagoa Santa, Belo
Horizonte e Brasília, saindo no dia 18 de maio,
chegando em Luciara no dia 19 a tardinha para
pescar no período de 20 a 26. Fazemos votos
que façam boa pescaria.

Rio Araguaia/Luciara MT

