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

Hospital de Vespasiano busca apoio da população
Foi eleita em 11/03/2019,

pelo Conselho Curador da
Fundação Vespasianense de
Saúde uma nova diretoria para
o biênio 2019/2020 assim em-
possada: presidente Sr. Magno
Martins; vice presidente Sr.
Alexandre de Souza Nicácio;
superintendente Sr. Wagner
José Rodrigues Barbalho.

Após a posse da nova di-
retoria foi iniciado um trabalho
destinado a recuperação finan-
ceira da instituição, visando
otimizar receitas, cortar e re-
duzir custos, aumentar o
campo de atuação e revitalizar
as instalações.

Foi decidido que além das
receitas decorrentes dos servi-
ços prestados, vai ser intensi-
ficada a campanha de doações
junto à sociedade municipal,
políticos apoiadores, CDL,
Farmácias, Supermercados,
enfim todos que se dispuserem
a fomentar receitas para refor-
çar a capacidade de resposta
do hospital sobre seus custos.

O hospital é entidade fi-
lantrópica, sem fins lucrativos,
que tem por objetivo a realiza-
ção de serviços de saúde, ofe-
recendo inclusive serviços de
urgência/emergência, interna-
ção, consultas ambulatoriais e
retaguarda à UPA 24 horas do
Município.Atende a particula-
res, convênios, planos de
saúde e principalmente a usuá-
rios do SUS.

O hospital foi pintado com
tintas e mão de obra doadas,
recebeu mobiliário novo tam-
bém por doação, recuperou a
operacionalidade dos quartos e
enfermarias de internação.

Regularizou sua situação

de alvará de funcionamento,
alvará sanitário, reduziu custos
com custeio, parcelou dívidas
trabalhistas, está a caminho de
zerar seu défit operacional.

Vários Deputados envia-
ram emendas parlamentares
para fomentar o atendimento
de saúde do hospital.

Os clubes de serviço estão
sendo convidados para ajudar
na campanha de doações, jo-
gadores de futebol se dispuse-
ram a gravar clipes, cantores
gospel e sertanejos também.
As entidades religiosas estão
abraçando a causa, o movi-
mento em torno da viabilidade
financeira do hospital está
muito intenso sinalizando com
um horizonte de melhores
perspectivas.

Foi pleiteado junto ao
Poder Judiciário local a insti-
tuição de penas pecuniárias al-
ternativas em favor da FVS,
assim como os trabalhos vo-
luntários auxiliares de manu-
tenção, jardinagem, serviços
gerais, etc.

O Município celebrou

nova contratualização com
hospital incluindo novos servi-
ços de cirurgia geral, cirurgia
buco maxilar, cirurgias oftál-
micas, retaguarda de urgência
e emergência, internações, ser-
viços de raio X, tomografia,
ressonância magnética, exa-
mes clínicos complementares
ampliando o investimento por
produção junto a entidade.

Está sendo iniciado um
multirão de 200 cirurgias de
cataratas, com previsão de re-
ceber mais 300 nos próximos
meses.

O corpo clínico foi reno-
vado e completado, suas co-
missões técnicas e de
segurança hospitalar estão
completas e foram certificadas
como regular pelo Conselho
Regional de Medicina.

Estão sendo estudados par-
cerias com faculdades, finan-
ciamentos de dívidas de longo
prazo através de compensação
de créditos de terceiros, implan-
tação de tratamento oncológico
e restauração da maternidade
para um período de 24 meses.

A mobilização da socie-
dade e do município está se
fortalecendo mais a cada dia,
garantindo ao cidadão vespa-
sianense o privilégio de contar
com o hospital na cidade para
solução de seus problemas bá-
sicos e das especialidades im-
plantadas, dando maior
conforto e comodidade, sem
necessidade de deslocamentos
para Belo Horizonte dispu-
tando internação com um
grande número de usuários do
SUS de toda a região metropo-
litana.

É muito importante que
toda a sociedade esteja cons-
ciente desse benefício e as-
suma o protagonismo de
sustentar e proteger esse
grande legado para a geração
presente e para as futuras.

Comunidade Evangélica
A Comunidade Evangé-

lica do município está progra-
mando para o dia 13/07/2019
uma vigília de oração pela via-
bilidade da FVS na praça do
hospital que deverá levar em
torno de 500 a 700 pessoas ao
evento. Essa manifestação faz
parte da campanha de doações
pelo fortalecimento financeiro
da entidade para que ela possa
continuar a prestar seus servi-
ços de saúde a todos os cida-
dãos da cidade.

Mutirão de cataratas
A Fundação Vespasia-

nense de Saúde inicia na pró-
xima segunda-feira, dia 8, o
Mutirão de Cataratas. O Hos-
pital e Maternidade foi autori-
zado pela Secretaria de Estado
de Saúde a realizar cerca de

907 cirurgias de catarata na
primeira etapa. Os pacientes
vespasianenses já selecionados
serão operados a partir de sá-
bado, dia 13 de julho.

Para mais informações os
pacientes do SUS deverão pro-
curar o setor de regulação na
Secretaria Municipal de
Saúde, na Prefeitura de Vespa-
siano.

O hospital também abrirá
em breve a agenda para cirur-
gias das áreas de angiologia e
de otorrinolaringologia.

Interesses outros
Diferentemente do que de-

seja a população vespasia-
nense, há quem tenha interesse
no fechamento do hospital em
detrimento do atendimento à

população sob a alegação de
que seu funcionamento é in-
viável.

Não é não. Seu funciona-
mento é viável. É preciso ad-
ministrar melhor, o que já está
acontecendo, oferecer mais
atendimentos aos pacientes
seja através do SUS, dos Pla-
nos de Saúde, de particulares,
etc.Ampliando o atendimento,
vai melhorar o faturamento e,
a cada dia a população vespa-
sianense poderá contar com
um hospital melhor.

Não é dizer que pagar as
contas do hospital é inviável.
É nos unirmos, todos os ves-
pasianenses, para que este
grande patrimônio do povo do
Município tenha o seu objetivo
alcançado.

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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Cirurgias de catarata serão realizadas a partir
do dia 13 de julho, sábado

Brasil é finalista da Copa América. Argentinos foram
pra casa. Que venham os peruanos

Com uma grande atuação no Mineirão, seleção canarinho conseguiu derrotar os
arquirrivais e carimbou sua passagem para a final da Copa América

O Mineirão é um estádio pri-
vilegiado. Em seis anos, recebeu
a seleção brasileira em três semi-
finais. E fecha a década com um
saldo positivo. Nesta terça-feira,
eliminou a rival Argentina da
Copa América com uma vitória
por 2 a 0, gols de Gabriel Jesus e
Firmino, e vai decidir domingo,
no Rio, o torneio contra o Peru,
que se classificou ontem em jogo
realizado em Porto Alegre.

De quebra, vê o adversário
completar um incrível jejum de 26
anos sem conquistas com sua
equipe principal e apaga um
pouco a má impressão deixada na
última semifinal jogada na Pam-
pulha, o fatídico 7 a 1 para a Ale-
manha, na Copa de 2014 - a outra
semifinal que o estádio recebeu
com o Brasil foi a da Copa das
Confederações de 2013, quando
fez 2 a 1 no Uruguai.

Entre os jogos que o Minei-
rão recebeu na Copa América, o
clássico foi, certamente, aquele
que teve mais clima de um jogo
por uma competição continental.
Casa cheia, com o maior público
pagante do torneio (53.235) e uma
torcida que fez barulho o tempo
todo - os argentinos, concentrados

em algumas partes do estádio, fi-
zeram sua parte, mas tiveram os
gritos abafados constantemente,
inclusive com direito a olé no
final. A renda (R$ 18.744.445) foi
a maior da história do Gigante da
Pampulha, superando a final da
Copa Libertadores de 2013, o
jogo entre Atlético e Olímpia (R$
14.176.146).

A diferença entre um time
com mais conjunto e taticamente
mais bem resolvido e outro desor-
ganizado e em formação ficou
clara desde o início do jogo. O
Brasil, que tem Tite no comando
há três anos, é uma equipe com-
pacta, que usou uma marcação
avançada para dominar o meio-
campo e atrapalhar o espaço cria-
tivo da Argentina, muito
dependente de Messi e com o téc-
nico Lionel Scaloni há poucos
meses dirigindo a equipe. No ata-
que, com Firmino como referên-
cia na maior parte do tempo e
Gabriel Jesus e Everton mais aber-
tos, o Brasil ganhou terreno para
se aproximar da sempre instável
defesa argentina. Na defesa, sem
rifar a bola, a saída de jogo brasi-
leira foi sempre muito segura, de
pé em pé. Quando a bola passou

pelos volantes e zagueiros, Alisson
fez sua parte - o goleiro brasileiro
não tomou gols na Copa América.

Para controlar o jogo, a Ar-
gentina fez muitas faltas e parou o
jogo o máximo que conseguiu na
primeira etapa. Ainda assim, a
desconexão entre os setores e a
dificuldade para fazer a ligação
do meio com o ataque sempre
fazia a bola ficar no pé do Brasil.
A tática argentina de segurar o
jogo para respirar e tentar, depois,
equilibrar a partida, foi por terra
com o gol brasileiro logo aos 18
minutos, com Gabriel Jesus, que
trocou de posição com Firmino e
recebeu um presente do atacante
do Liverpool.

Apesar do domínio territo-
rial, o Brasil optou por controlar o
jogo ao invés de tentar matar a
partida ainda no primeiro tempo,
o que permitiu que a Argentina se
arriscasse um pouco mais.
Mesmo sem organização, Agüero
acertou a trave de Alisson.

No segundo tempo, como era
de se esperar, a Argentina tentou
correr atrás do prejuízo, chutou
mais a gol e teve a posse de bola
por mais tempo. Com Willian em
campo no lugar de Everton, o Bra-

sil se compactou ainda mais e
soube administrar o volume de
jogo maior do rival, que se lançou
mais ao ataque. O golpe de mise-
ricórdia veio aos 25 minutos, em
um rápido contra-ataque, quando
Gabriel Jesus ganhou na raça da
defesa argentina e retribuiu o pre-
sente para Firmino fazer 2 a 0. O
jogo acabava ali. Uma Argentina
sem reação, com o passaporte para
disputar a insossa partida que de-
fine o terceiro colocado, caiu
diante de uma equipe sólida, que
se encorpou durante a competição.
Tite e companhia vão com moral e
favoritismo domingo para o Rio.

Peruanos
A equipe do Peru se classi-

ficou para as finais na última
quarta-feira, 3, vencendo o
Chile pela contagem de 3 a 0.
Agora será o adversário do Bra-
sil disputando a partida final no
próximo domingo, 7, no Estádio
do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Tite, como treinador da Se-
leção Brasileira, disputará seu
primeiro título no Maracanã.
Quer conquistar a Copa Amé-
rica marcando a sua estreia no
maior estádio do mundo.

Gabriel de Jesus, o dono do jogo
O atacante Gabriel Jesus, enfim, tirou a urucubaca. Depois de uma jo-

gadaça de Daniel Alves, aos 19 min, o camisa 9 voltou a marcar pela se-
leção brasileira depois de nove jogos oficiais. Ele abriu o placar no
Mineirão no clássico contra a Argentina pela semifinal da Copa América.
O jogador vinha sendo criticado pela inoperância na frente, mas fez valer
a presença de área para fazer o Mineirão pulsar.

O Gigante da Pampulha parece fazer muito bem para o atleta. Afinal
de contas, na vitória sobre a Argentina por 3 a 0, em 2016, pelas Elimi-
natórias da Copa do Mundo da Rússia, o jogador apesar de não ter mar-
cado seu gol, foi importantíssimo na vitória da Amarelinha, talvez o jogo
mais convincente do time de Tite no período pré-Mundial.

Gabriel Jesus ficou sem marcar em cinco jogos da Copa do Mundo
da Rússia e mais quatro da Copa América, mas o jejum para o artilheiro
da seleção na era Tite se findou. Para tanto, ele contou com uma assis-
tência açucarada de Roberto Firmino. Pouco antes, o torcedor mostrou-se
indignado com o atleta em uma jogada que ele poderia ter passado justa-
mente para Firmino, mas enrolou-se com a marcação argentina e perdeu
o tempo de bola.
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No dia 13 de junho de 2019, o Supremo
Tribunal Federal, decidiu enquadrar a homo-
fobia e a transfobia como racismo. Dessa
forma, os ministros do Supremo entenderam
que a legislação sobre racismo, em vigor desde
1989 no País, também deve ser aplicada para
quem praticar condutas discriminatórias ho-
mofóbicas e transfóbicas, sejam elas dispara-
das contra  a homossexuais, transexuais ou
contra heterossexuais que eventualmente
sejam identificados pelo agressor como
LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais e transe-
xuais).

O tribunal também fez ressalvas, no sen-
tido de deixar claro que a repressão contra
essas condutas não restringe o exercício
de liberdade religiosa. Isto é, fiéis, pastores e
líderes religiosos têm assegurado o direito de
pregar suas convicções, desde que essas ma-
nifestações não se convertam em discursos de
ódio, incitando hostilidade ou a violência con-
tra a comunidade LGBT. Por exemplo: um
pastor pode dizer que a homossexualidade é

pecado, mas se defender a violência contra ho-
mossexuais essa conduta pode agora ser en-
quadrada como crime de racismo. 

A legislação sobre racismo prevê penas de
um a até cinco anos de reclusão para quem
negar emprego, ou impedir acesso ou recusar
atendimento em hotel, restaurantes, bares, es-
tabelecimentos comerciais ou impedir o casa-
mento ou convivência familiar e social para
pessoas por conta de raça ou cor.

A decisão do STF, considerada histórica
por integrantes da Corte, servirá de baliza para
orientar decisões judiciais nas diversas instân-
cias do País. Ao todo, o tribunal dedicou seis
sessões plenárias para discutir o tema, no jul-
gamento mais longo ocorrido até aqui durante
a presidência do ministro Dias Toffoli, que as-
sumiu o comando do tribunal em setembro do
ano passado.

“O bom seria que não tivéssemos de en-
frentar esse tema em pleno século 21, no ano
de 2019”, disse Toffoli, ao dar o último voto
na sessão.

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 

STF enquadra homofobia e
transfobia como racismo no Brasil

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental
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Veja algumas perguntas e
respostas durante a entrevista:

O que mais chamou a
sua atenção para entrar na
área de Geografia e Meio
Ambiente?

- Bem, muito se pensa
sobre o Meio Ambiente como
se fosse algo bem distante da
realidade do ser humano, só
que na verdade o ser humano
também faz parte do Meio
Ambiente. 

O que me chamou mais
atenção para entrar nesta área
de Meio Ambiente, foi a pró-
pria realidade do município
onde eu vivo. Ele tem uma
questão muito diferente,
muito desigual em relação a
questão do Meio Ambiente,
da poluição, da qualidade do
ar, do urbanismo, mobilidade
e aces- sibilidade. Então a
vontade nasceu de tudo aquilo
que está na minha cara
mesmo, que sempre esteve na
cara do município, na cara da
cidade. E não precisa ser en-
genheiro nem cientista para
perceber que tem déficit, que
tem uma falha na questão;
então eu estudei para tentar
dar uma solução, para buscar
alternativas para solucionar,
ou amenizar, os problemas de
Meio Ambiente pensando em
Vespasiano, por isso eu entrei
na área de Meio Ambiente. 

Quais as dificuldades
enfrentadas hoje ao se falar
em preservação do Meio
Ambiente?

A dificuldade enfrentada
hoje ao se falar em preserva-
ção do Meio Ambiente, é a re-
sistência que é feita através da
pressão política e do poder
econômico das grandes em-
presas. Na maioria das vezes
essa força está influenciada,
vence a legislação, ela vence
a capacidade técnica. É a
eterna disputa entre a técnica
e política, somado ao poder
do capital financeiro. 

Hoje a legislação am-
biental mineira e brasileira,
são uma das legislações mais
completas do mundo. Entre-
tanto falta o que?  O que falta
em diversos outros setores da
administração pública, falta a
questão da fiscalização e da
cobrança destas normas, que
são adequadas e de repente
falta também a busca de me-
lhores práticas, mais seguras,
práticas com valores mais res-
tritivos, a própria busca da

melhoria contínua dos índices
de poluição e etc., que às
vezes são deixados de lado
em detrimento aos interesses
do capital finan-
ceiro/econômico. 

Qual a importância da
reciclagem/coleta seletiva
para o Meio Ambiente?

Se justifica na necessi-
dade que a gente tem de ge-
renciar a questão deste
impacto, que é questão do re-
síduo urbano. A média de ge-
ração de resíduos nas grandes
cidades na parte urbana (lixo
doméstico) é de 1 kg por pes-
soa por dia. Então, por exem-
plo, um município do
tamanho de Vespasiano, com
aproximadamente 150.000
habitantes   gera 150.000 mil
quilos de lixo por dia. 150
tone- ladas de resíduos, o vo-
lume equivalente de 4 a 5 car-
retas por dia de lixo.

Então a importância da
coleta seletiva e da recicla-
gem se faz em desafogar todo
este sistema logístico, que en-
volve a questão da coleta.
Agregar o valor por exemplo
ao material que seria enter-
rado. É desenterrar dinheiro,
porque você estará gerando
economia, gerando oportuni-
dades de emprego, você vai
estar desa- fogando os aterros
sanitários retirando estes pró-
prios resíduos que ficam no
Meio Ambiente. 

Como vespasianense, o
que seria a cidade ideal,
quando falamos em Meio
Ambiente? 

Como vespasianense
dian te disto que foi exposto a
cidade ideal que espero para
mim e para minha família e
meu filho, quando falamos
em Meio Ambiente, é uma ci-
dade que consiga achar este
ponto de equilíbrio, este meio
termo, em relação ao perfil
produtivo que temos no mu-

nicípio, pois é impossível ter
este tipo de produção sem ter
o impacto. Não é isto que nós
da área técnica de Meio Am-
biente queremos. Eu como
profissional, eu sou Geógrafo
Ambiental. O Geógrafo Am-
biental e o profissional de
Meio Ambiente, têm que bus-
car uma solução e não uma
proteção materna sobre a
questão do Meio Ambiente e
sim uma solução técnica
sobre as questões am- bientais
que são geralmente simples e
factíveis e envolvem mais
uma vez o investimento para
mudar uma realidade para
controlar o impacto.

A Vespasiano ideal seria
uma Vespasiano que tivesse
as suas empresas com seus
impactos controlados e re-
compensados ao município
porque além de fazer um con-
trole bom dos aspectos das
poluições em seus diferentes
tipos, precisam também com-
pensar o município por estes
aspectos existirem, por serem
inevitáveis. Uma Vespasiano
ideal seria chegar a um ponto
de equilíbrio entre as deman-
das de Meio Ambiente que
são do município e as que são
das empresas onde teremos
uma melhor qualidade de
vida. Apesar de ser impossí-
vel não existirem os impactos
teremos um retorno, uma
compensação concreta sobre
tudo que é gerado, impactado,
no município tudo que é ex-
plorado pelas companhias no
município. Então a Vespa-
siano ideal seria esta na
minha humilde opinião. Tam-
bém é impossível imaginar
uma Vespasiano do futuro
sem considerar a questão do
Meio Ambiente além da lim-
peza urbana e coleta seletiva,
sem colocar o Meio Ambiente
à frente de outras demandas
do município. No mais é
agradecer a oportunidade de
estar aqui falando com vocês.

� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

“Há muito tempo atrás,
por volta dos meus nove
anos de idade, vi um amigo
estudando saxofone e na-
quele momento eu me apai-
xonei pelo instrumento,
confesso que a estética foi o
que mais me chamou a aten-
ção, mas hoje gosto de tudo
no sax, instrumento que já
toco há três anos”.  

Pedro Henrique Fer-
reira Santana conta que a
música sempre fez parte da
sua vida seja através da
igreja que frequentava ou
mesmo na família, já que
possui tios e primos músi-
cos, que tocam instrumentos
de corda como violão, gui-
tarra e baixo.

Ele explica que come-
çou a estudar teoria musical
na igreja, passando depois
para as aulas práticas do ins-
trumento. “Após um tempo
fui à procura de mais conhe-
cimento e acabei conhe-
cendo o professor de saxo-

fone da escola Capitão Caram-
bola, Adilson Ferreira. Foi ele
quem me ensinou quase tudo
que eu sei do sax”, completa.

Atualmente Pedro parti-
cipa da banda da Igreja e da
Banda Jovem do Palácio das
Artes de Vespasiano. Nesta úl-
tima ele ingressou através do

convite do amigo e trompe-
tista, Adriano Pimentel.

Nascido em Vespasiano,
o músico conta que se apre-
senta bastante na cidade e
que o retorno dos conterrâ-
neos é muito significativo.
“O público interage bastante,
prestam atenção em cada
apresentação e são tocadas
pela música”.

Além das apresentações
nas bandas, ele costuma se
apresentar também em for-
mato solo e revela que nesse
formato ainda sente um frio
na barriga no início das apre-
sentações. “A minha maior
satisfação é quando apresen-
tação acaba e eu vejo que a
música mexeu com as pes-
soas. É muito gratificante
sentir o carinho e o acolhi-
mento do público”.

Focado em cada vez
mais se especializar no saxo-
fone, Pedro revela que pre-
tende fazer o curso de
bacharel em música, para ad-
quirir conhecimento e ter
mais habilidade no instru-
mento.

Dia Mundial do Meio Ambiente

Pedro Henrique:
um saxofonista promissor

Comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente em 8 de
junho, o geógrafo ambientalista Breno Diniz marcou presença
na Rádio Vespasiano-FM quando foi entrevistado pelo
radialista Marcos Rogério e pela vereadora Marta Mansur



Está em fase
final de acabamen -
to, no Bairro Morro
Alto, o maior teatro
da cidade ao lado
da Escola Munici-
pal Nazinha Con-
rado Silva. A
unidade cultural
tem uma área de
1.277,47 m² e vai
abrigar salas de
aula destinadas ao desenvolvimento de projetos sociais e culturais.
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Prefeitura de Vespasiano:
30 meses de muito trabalho
A Prefeitura de Vespasiano está realizando obras e ações por toda parte.

Quem trabalha de verdade realiza todo dia

Aatual administração vem realizando diversas
obras e ações, em todas as regiões da cidade, para que
Vespasiano cresça cada vez mais e possa proporcionar

aos seus cidadãos, mais qualidade de vida e bem-estar. Nesses
últimos dois anos e meio de governo a Prefeitura de Vespasiano
tem trabalhado incansavelmente, sempre com o objetivo de va-
lorizar as pessoas, para a cidade crescer. Afinal, quem trabalha
de verdade, realiza todo dia.

CIDADE IRÁ RECEBER NOVO
TEATRO DO MORROALTO

Investimento
na saúde é uma
constante da atual
administração, uma
confirmação disso é
o trabalho desen-
volvido no CEME
– Centro de Espe-
cialidades Médicas.
A unidade de saúde
conta hoje com 22
especialidades mé-
dicas e são realizadas, em média, 6 mil consultas por mês.

ADMINISTRAÇÃO REESTRUTURA
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Atual admi-
nistração colocou
para funcionar com
sua capacidade má-
xima, o Laborató-
rio Municipal Ma-
ria do Carmo Faria
e ampliou o atendi-
mento em mais de
900%: passou de 5
mil para 55 mil
exames por mês,
além disso, adquiriu duas novas máquinas de hematologia que deixaram
o laboratório ainda mais moderno.

LABORATÓRIO MUNICIPAL FOI
TOTALMENTE REESTRUTURADO

A UPA 24h é
uma unidade micro-
rregional de saúde
porte III, com capa-
cidade de atendi-
mento de 450/500
pacientes por dia, 7
dias por semana, 24
horas por dia. A uni-
dade de saúde conta
com oito médicos,
em cada plantão de
12 horas, além dos auxiliares, técnicos e enfermeiros, sendo eles das se-
guintes especialidades: 2 pediatras, 4 clínicos, 1 ortopedista e1 buco-maxilo.

UPA 24H É REFERÊNCIA NA REGIÃO

Mais de 33
mil kits escolares
foram distribuídos
em toda rede de en-
sino municipal nos
anos de 2018 (16
mil) e 2019 (17
mil) para todos os
alunos das 42 uni-
dades escolares de
Vespasiano. Em
2018 também,
além do kit escolar,
foram entregues aos alunos novos uniformes e mochilas.

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RECEBERAM
KITS, UNIFORMES E MOCHILAS

Estão sendo
concretizadas, as
obras de drenagem
e asfaltamento da
Ala- meda Areal,
no Bairro Nova
Pampulha. A partir
de agora os mora-
dores vão ter mais
qualidade de vida,
saúde e bem-estar.
A obra de infraes-
trutura e pavimentação completa engloba a drenagem de água pluvial, pa-
vimentação e calçada nos 166 metros de extensão da via.

ALAMEDAAREAL É REALIDADE

A cidade de
Vespasiano vai re-
ceber, em breve,
além de um grande
Parque de preserva-
ção ambiental, com
espaço de lazer e de
prática esportiva, o
Parque Ecológico
Municipal Osvaldo
Magalhães Carva-
lho, localizado no
Bairro Caieiras. O espaço vai conter: academia da saúde, área livre para ofi-
cinas e eventos, playground, auditório, espaço para lanchonete e loja de sou-
venirs, lagoa, bicicletário, estacionamento, além de uma grande área verde. 

PARQUE OSVALDO MAGALHÃES

Um novo
acesso para o
Bairro Morro Alto
que interliga a
MG-010 a região
foi concretizada
pela atual gestão.
O acesso à Estação
do Move e ao Dis-
trito Parque Norte
agora está mais rá-
pido e ágil. A Se-
cretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, realizou, no novo
acesso, um trabalho de paisagismo, com plantio de grama, plantas e ins-
talação de uma pracinha.

NOVO ACESSO AO MORROALTO E REGIÃO

Vespa s i a no
vai abrigar uma das
mais modernas
unidades do CEO,
Centro de Especia-
lidades Odontoló-
gicas, da Região
Metropolitana de
Belo Horizonte. A
unidade vai contar
com 10 consultó-
rios individuais e
separados por especialidades. Tudo para oferecer os melhores e mais mo-
dernos serviços de odontologia gratuitos à população.

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
SERÁ O MAIS MODERNO DARMBH

Projeto tem
todo apoio da pre-
feitura e é o único
núcleo em Minas
Gerais. O Avança
Judô, Núcleo Ves-
pasiano, conta hoje
com 230 alu-
nos/atletas de 7 a 12
anos que disputam
diversos campeona-
tos estaduais e na-
cionais. O projeto, que atende crianças em situação de vulnerabilidade e
outros encaminhamentos. Os atletas também recebem o uniforme e têm o
transporte para fazerem as aulas e participarem de eventos e campeonatos.

MAIS DE 230 ALUNOS NO AVANÇA JUDÔ

A Prefeitura
de Vespasiano fez a
Escola Municipal
de Artes Capitão
Carambola dar um
salto no número de
cursos, turmas e
vagas ofertadas.
Em 2019 foram
760 matrículas de
todas as regiões da
cidade nos 34 cur-
sos oferecidos pela escola. Para atender toda essa demanda, a escola pas-
sou a funcionar, desde 2017, nos três turnos: manhã, tarde e noite.

ESCOLADEARTES CAPITÃOCARAMBOLA
TRIPLICAAS VAGAS E OFERECE NOVOS CURSOS

Toda a região
central do municí-
pio recebeu sinali-
zação vertical, com
instalação de pla-
cas indicativas dos
prédios e os locais
de prestação de ser-
viço público, além
disso, as vias públi-
cas também rece-
beram novas
pinturas e revitalização das antigas. Todas as unidades escolares munici-
pais, estaduais e particulares também receberam a sinalização horizontal,
com o objetivo de melhorar a segurança na porta das escolas.

NOVAS SINALIZAÇÕES PARA O CENTRO DA CIDADE

Uma das novi-
dades implantadas
pela Prefeitura de
Vespasiano foi a
construção de dois
Ecopontos: um no
Bairro Morro Alto
(próximo à Escola
Municipal João
Roque da Costa) e
outro no Bairro
Célvia. O projeto
consiste em duas caixas grandes de concreto, uma para o depósito de lixo
orgânico e outra para o depósito de lixo reciclável. Em toda a caixa foi
feito um projeto de canalização para o depósito do chorume, para que não
haja contaminação do lençol freático.

ATUAL GESTÃO CONSTRÓI DOIS ECOPONTOS

A atual gestão
vem instalando, des-
de 2017 várias Aca-
demias ao Ar Livre
(conhecidas também
como Academias de
Saúde) em diversos
bairros da cidade. E
já chegaram apare-
lhos para mais 13
academias que serão
instaladas, em breve.

PREFEITURA INSTALA DIVERSAS
ACADEMIAS AO AR LIVRE

Dois novos
prédios destinados
às farmácias vão
ser entregues à co-
munidade vespa-
sianense, um na
área central do mu-
nicípio e outro no
Bairro Morro Alto.
A nova sede da far-
mácia central está
localizada ao lado
do CEME e a outra unidade está localizada no Bairro Morro Alto, ao lado
da policlínica Gonçalo de Moura. As novas unidades de saúde vão ofere-
cer mais qualidade e maior capacidade para receber as pessoas.

CONSTRUÇÃO DE DUAS FARMÁCIAS

Administração
vai entregar, em
breve, para a comu-
nidade do Bairro
Vida Nova e região
do Sueli, uma UB -
Unidade Básica de
Saúde, com capaci-
dade de implanta-
ção de duas equipes
de ESF - Estratégia
Saúde da Família,
que juntas vão realizar mais de 7 mil atendimentos. A unidade de saúde vai
contar com total infraestrutura e conforto para funcionários e pacientes.

NOVA UBS

NOVOS PRÉDIOS ESCOLARES
CRECHE-ESCOLA NO
BAIRRO GÁVEA

Para atender a demanda do
Bairro Gávea e região, a atual ges-
tão está construindo, na Rua 27,
uma nova creche-escola, que já está
com as obras bem adiantadas. A
creche-escola vai atender crianças
de 4 e 5 anos - Ensino Infantil, e vai
ter capacidade para 400 alunos.

ESCOLA SANTA CLARA II
Em uma área de 5.410,32 m², no Bairro Santa Clara II, vai ser

construída a maior, mais completa e moderna escola de Vespa-
siano. A unidade escolar vai ter capacidade para atender 800 alu-
nos e vai oferecer Educação Infantil (1º ao 3º período) e Ensino
Fundamental I (1º ao 5º ano). A escola vai contar, dentre outras
coisas, com quadra coberta, 15 salas de aula, laboratório de infor-
mática e de ciências, além de um auditório com capacidade para
416 pessoas.

ESCOLA IMPERIAL
O Bairro Imperial foi escolhido para re-

ceber a segunda maior e mais moderna escola
do município. Em uma área de 2.063,34 m², a
escola vai ter capacidade para atender mais
de 800 alunos, para os ensinos fundamental I
e II (1º ao 9º ano). A unidade escolar vai con-
tar com 14 salas de aula, sala para informá-
tica e quadra poliesportiva.
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Rotary empossa diretoria 2019/2020
Durante concorrida soleni-

dade realizada no dia 1º de julho,
em sua sede social, o Rotary Club
de Vespasiano empossou sua dire-
toria para o ano rotário 2019/2020.
Foi empossado como presidente o
companheiro Aurelio Henrique
Salles que, por sua vez, empossou
os demais diretores.

Dando início à reunião so-
lene, foi composta a mesa de
honra para a qual foram convida-
dos: a presidente 2018/2019 – Cp.
Tâmara Marani Albano, o presi-
dente 2019/2020 – Cp. Aurelio
Henrique Salles e sua esposa
Sheila Regina de Aviz Salles, a
Governadora do Distrito 4521 de
R.I., Cp. Cláudia Maria Lello
Scaglioni, a presidente do Rota-
ract Club de Vespasiano – Cp.
Myrlan Froes Madeira, a prefeita
de Vespasiano Ilce Alves Rocha
Perdigão, a presidente do Lions
Clube de Vespasiano – Marilza
Castro de Paula Cruz.

Como de praxe, foi executado
o Hino Nacional Brasileiro, a sau-
dação à Bandeira Nacional, a Ora-
ção da Paz e a auto apresentação
dos companheiros.

Com a palavra, a presidente
Tâmara falou das realizações do
clube durante o seu mandato e
agradeceu a colaboração dos com-
panheiros, da administração muni-
cipal e de outras entidades. Foi

homenageada pelas companheiras
da Casa da Amizade. Também o
presidente Aurelio e sua esposa
Sheila prestaram homenagem à
companheira Tâmara.

Dando prosseguimento à reu-
nião solene a Cp. Elane Fonseca
de Oliveira fez a leitura do currí-
culo do Cp. Aurelio Salles, presi-
dente eleito para o ano rotário
2019/2020.

Na sequência a Cp. Tâmara
deu a última batida no sino e pas-
sou o distintivo de presidente ao
Cp. Aurelio transmitindo assim o
cargo de presidente.

Usando da palavra, o presi-
dente recém empossado agradeceu
aos presentes, aos companheiros
que o elegeram e falou de seus ob-

jetivos para o ano rotário 2019/2020
solicitando o empenho de todos.

A diretoria
Empossado, o presidente Au-

relio apresentou sua diretoria que
ficou assim constituída: presidente
eleito 2020/2021 e vice presidente
– Cp. José Luiz Durães; secretária
Cp. Sileia Mara Fonseca Lage Fis-
cher; tesoureira – Cp. Tâmara Ma-
rani Albano; protocolo – Cp. João
Luiz Mussa. Presidentes de Co-
missões: Administração do Clube
– Cp. Sérgio Lopes; Desenvolvi-
mento do Quadro Associativo –
Cp. Zerisson Durães Jr.; Imagem
Pública e Fundação Rotária – Cp.
Elane Fonseca Oliveira; Prestação
de Serviços – Cp. Glauco Rodri-

gues de Souza; Orientador de In-
tercâmbio – Cp. Tâmara Albano;
Novas Gerações – Cp. Kátia Froes
Madeira; Patrimônio – Cp. Paulo
Diniz Cruz; e, Instrutor Rotário –
Cp. José da Paixão.

Prefeita
Presente ao evento, a prefeita

de Vespasiano, Ilce Alves Rocha
Perdigão parabenizou com o presi-
dente recém empossado e demais
diretores destacando o profícuo tra-
balho realizado pelo Rotary Club
junto à comunidade vespasianense
colocando-se à disposição para
apoiar as iniciativas da entidade em
benefício do povo de Vespasiano.

Governadora
A governadora do Distrito

4521, do Rotary International, Cp.
Cláudia Maria Lello Scaglioni
falou de suas perspectivas para o
Ano Rotário 2019/2020 desta-
cando a política de mais mulheres
em Rotary “pois são mais dedica-
das e mais atuantes na instituição”.
Falou de sua responsabilidade à
frente de mais de oitenta clubes
que compõe o novo Distrito 4521
de Rotary International.

Encerrando a solenidade, o
presidente Cp. Aurelio, convidou
a todos para a Saudação ao Pavi-
lhão hasteado e, em seguida, ao
companheirismo. Uma grande e
animada solenidade!!!

O presidente Aurelio e seus familiares presentes Cláudia Maria Lello Scaglioni, Governadora do Distrtito 4521 de R.I

Cp. Aurelio Salles e Sheila homenagearam a presidente Tâmara Marani Albano

Cp. Tâmara
Albano foi

homenageada
também pelas

companheiras da
Casa da Amizade

Cp. Tâmara Albano toca o sino encerrando o seu mandato e transfere o distintivo de presidente para o Cp. Aurelio

Prefeita
Ilce Rocha

destacou o tra-
balho

realizado pelo
Rotary
junto à

comunidade
vespasianense

Cp. Aurelio falou de seus objetivos para o Ano Rotário 2019/2020
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  JJUULLHHOO
Dia 1: Rosa Maria Drumond Tomaz, Ednar John Peixoto Marques, Mônica Regina da Cruz; Dia

3: Eliodoro Ferreira Pacheco, Bertulino Neto Cruz Lucena; Dia 4 – Rodrigo Ferreira Lopes; Dia 5:
Letícia Viana Assis Fonseca; Dia 6: Fabrícia de Souza e Silva, Eduardo dos Santos, Saulo Marani
Albano, Genivaldo Silva Madeira Junior; Dia 7: José Paulo Viana; Dia 8: Cínthia Carvalho Morelli,
Ceci Alves Moura; Dia 9: Zeeber Lopes Ferreira, Glenan Conrado Silva Júnior, Liesse Vieira Dru-
mond; Dia 11: Fátima Maria Resende; Dia 12: Ozires Fernandes Alves, Carolina Castro de Paula
Cruz, Mauna Aguiar Rodrigues Mrad; Dia 13: Fernando Ricardo Fonseca Nassif, Juliana Vitória
Fonseca, Nizete Fonseca Lima,  Daniele Fonseca L. Kayser, Alda Maria de Assis Lima; Dia 14: Ro-
drigo do Carmo Faria; Dia 16: Irving Salles Cardoso, Vivian Vercesi Viana Silva,  Nina Mara Re-
sende Silva, Antônio Alberto Gomes, Leila Regina Sicari, Edelbrando R. Ribeiro Júnior; Dia 17:
Fernando Martins Aguiar, Ari Fraga, Marcos Magela de Morais, Olenca de Oliveira Batista; Dia 18:
Maria José Fonseca Araújo, Fláuber Fonseca Silva, Mateus Fonseca Diniz; Dia 19 – Elane Oliveira;
Dia 20: Elza da Piedade dos Santos, Carmem Elizabete Fonseca Viana, Otto Bauerfeld, Aline Assis
Salomão; Ana  Maria de Lourdes Araújo, Maria de Lourdes Araujo; Dia 21: Reginaldo Conrado
Silva; Dia 23:André Aguiar Bento Rodrigues, Renata Oliveira Machado, Carolina Braga e Silva P.
Oliveira; Dia 24: Tâmara Marani Albano, Simara Mansur Silva, Nayara Rocha Perdigão; Dia 25:
Oberdan Reis Diniz; Dia 26:Ana Beatriz Abreu de Assis Pereira, Magda Meire de Paula, Cíntia Al-
bano, Miguel João Mussa; Dia 27: Diego Salomão Blanco; Dia 28:Arlete Esteves Barbosa, Cintia
Albano Dia 29: Renato Barbosa Júnior, Ângelo de Rezende Bicalho, Suelen Silva Franca; Dia 30:
Felipe Galego, Adriana Beatriz Cruz.

Será no dia 19 de julho a grande festa típica da época no Restaurante Dom Otto.
Os happy hours acontecem normalmente. Veja a programação: Dia 05/07: Timponi
& Carol Nascimento -Teclado e Voz – MPB e diversos estilos; Dia 12/07: Alinne
Terra & Betho Gibson -Voz e Violão – Diversos estilos; Dia 19/07: “Festa Julina”
Dom Otto apresentando “Felipe Santos” - Música sertaneja, Quadrilha, Comidas Típicas - Ingresso:
R$ 49,00 – Open Food; Dia 26/07:Maurício Urutau - Voz e Violão – Pop Rock.

Dom Otto promove festa julhina

Exposição de Orquídeas

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

Nos dias 07, 08 e 09 de
junho, a Associação de Orqui-
dófilos de Vespasiano –
ASSOV, realizou na Praça de
Esportes, a 15ª Exposição Na-
cional de Orquídeas. Cerca de
800 plantas floridas ficaram
em exposição que contou com
a participação de expositores
de mais de 20 municípios de
Minas Gerais, São Paulo e Es-

pírito Santo e batendo o re-
corde com mais de 5000 visi-
tantes nos três dias de evento. 

O expositor André Te-
desco, da cidade de Venda
Nova dos Emigrantes/ES, citou
a importância da Exposição or-
ganizada pela ASSOV no ce-
nário nacional.

A ASSOV Vespasiano con-
quistou 10 premiações sendo 5

com o expositor Fabiano Tadeu
Martins Lara, 3 premiações
com o expositor Mauro Magno
Viana, 1 com o expositor Caio
Oliveira e 1 premiação com
Regina Mitsuishi.

Cumprimentamos toda a
diretoria da ASSOV e, espe-
cialmente, o presidente Mauro
Magno Viana pelo seu esforço
e dedicação. Parabéns!!!

Feijoada da
Piquinzada será dia 7
Fundado em 2017

para homenagear o sau-
doso Piquim, pessoa que
por mais de 40 anos con-
tribuiu com a cultura ves-
pasianense, o bloco
Piquinzada promoverá no
próximo dia 07 de julho,
domingo – 12h, na Qua-
dra da Escola Aquarela
Mágica (Rua Francisco
Lima) a 1ª FEIJOADA
DA PIQUINZADA.
Além de uma maravi-
lhosa feijoada, contará
com a participação de di-
versos artistas da cena
musical mineira: Boraba-
tucar, Felipe Santos, ComeKeto, Laysa Valadares e Bateria Pi-
quinzada. 

O ingresso pode ser adquirido nas lojas Claro e Degraus que
dará direito a entrada e ao consumo de feijoada. A família piquin-
zada informa que serão vendidas bebidas no local. Haverá sorteio
de brindes e muito mais. Não percam! #piquinzada

Andrés Vercesi é escolhido embaixador
Politize por Vespasiano

O jovem vespasianense An-
drés Vercesi se tornou Embaixa-
dor do Politize – maior
movimento de formação política
do Brasil – cujo objetivo é “levar
educação política para qualquer
pessoa, em qualquer lugar”.

Ele foi escolhido para re-
presentar Vespasiano por sua
atuação à frente da juventude
municipal e estadual, desenvol-
vendo diversos trabalhos em
prol do jovem como capacitação
profissional, cursos de empreen-
dedorismo, pré-vestibular gra-
tuito, para todos que almejam
ingressar no ensino superior. E
para desempenhar a função, An-
drés Vercesi participou do curso
de Formação Política, realizado
entre os dias 15 e 17 de março,
na cidade de São Paulo. Mais de
70 representantes de quase todos
os estados do Brasil.

“A maioria de vocês sabe
que eu gosto e vivo a política!
Sempre que houver oportuni-
dade eu vou a qualquer lugar
para aprender, aperfeiçoar e bus-
car novas experiências, cases de
sucesso pelo mundo. É assim

que promovemos transforma-
ções. Conhecendo outras reali-
dades, outros lugares, outros
pensamentos. A política é a arte
de se construir”, afirma.

Andrés Vercesi aproveita a
oportunidade e convida você
líder estudantil, religioso ou de
qualquer outra tribo, em Vespa-
siano, São José da Lapa, Lagoa
Santa ou qualquer cidade da Re-
gião Metropolitana, que entre
em contato para juntos possam
levar conhecimento político e
cidadania, baseado em valores,
para nossa população.

O Politize tem como missão
formar uma nova geração de ci-
dadãos conscientes e comprome-
tidos com a democracia. A
atuação é por meio da educação
política para qualquer pessoa,
dentre e fora da internet, sempre
com muito respeito pela plurali-
dade de ideias, crenças e posições.

Se você tem o interesse em
se capacitar, entre em contato
pelo (31) 98695-8496.

Isso é fazer a transforma-
ção tão sonhada, é praticar a ci-
dadania! Isso é
DEMOCRACIA!



Você sabe o que é janela imuno-
lógica?
Janela imunológica é o intervalo de
tempo entre a infecção pelo vírus e
o aparecimento de anticorpos pro-
duzidos no sangue. Neste período
a quantidade de anticorpos não é
suficiente para ser detectada nos
exames sorológicos e os testes
apresentam resultados “negativos”,
mesmo na presença do agente in-
feccioso. Diante disso, é impor-
tante e necessário que as respostas
na triagem clínica sejam verdadei-
ras e claras.

Pré-requisitos para doação de
sangue:
- Peso entre 50kg e 125kg.
- Idade entre 16 e 69 anos (meno-
res de 18 anos podem doar so-
mente na presença do pai ou da
mãe). Primeira doação somente até
completar 61 anos de idade.
-  Bom estado de saúde, estar des-
cansado (a) e bem alimentado (a) no
dia da doação (importante não ter
almoçado nas 3 horas anteriores).

- Intervalo entre doações de 60 dias
para homens (máx. de 4 por ano) e
de 90 dias para mulheres (máx. de
3 por ano).

Fatores de impedimento tempo-
rário para doação de sangue:
- Gravidez.
- Parto (ou aborto): até 3 meses
após.
- Amamentação: se o parto ocorreu
há menos de 12 meses.
- Início de relacionamento sexual
com parceiro (a) fixo (a) há menos
de 6 meses da doação. Relação se-
xual eventual com parceiro (a) oca-
sional nos 12 meses anteriores à
doação.
- Qualquer infecção, alergia ou fe-
rimento recente (informe-se sobre
os prazos). Uso contínuo ou re-
cente de qualquer medicamento
(informe-se sobre os prazos). Uso
de bebida alcoólica nas 12 horas
anteriores à doação.
- Uso de drogas ilícitas (informe-
se sobre prazos; dependendo da
droga o impedimento é definitivo).

- Tratamento odontológicos recen-
tes (informe-se sobre os prazos).
- Cirurgias ou exames endoscó-
picos (informe-se sobre os pra-
zos).
- Vacinação (informe-se sobre os
prazos).
- Tatuagem, piercing ou maquia-
gem definitiva nos 12 meses ante-
riores à doação. Viagem
internacional nos 30 dias anterio-
res à doação (informe-se sobre os
prazos).
- Viagem para a região norte do
Brasil ou países com áreas endê-
micas de malária nos 12 meses an-
teriores à doação.

Fatores de impedimento defini-
tivo para doação de sangue:
- Diabetes (insulinodependente).
- Câncer
- Doenças autoimunes (algumas
doenças da tireoide, lúpus, artrite,
reumatoide, etc.).
- Doenças neurológicas e AVC.
- Histórico de hepatite após os 11
anos de idade.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

Você preparou os cremes, umedeceu os biscoitos,
derreteu o chocolate, fez o chantilly, enfim, seguiu di-
reitinho a receita. Agora, só falta montar o pavê. Fique
esperta nesta etapa da receita, porque se você escolher
um refratário de tamanho errado, é bem provável que
as camadas ficarão finas ou grossas demais. Às vezes,
os ingredientes podem nem caber no refratário e pro-
vocar um grande desperdício.

Então, aqui vão alguns conselhos para o seu pavê:
Antes de mais nada, é preciso determinar três ta-

manhos básicos de refratários, sejam eles ovais ou re-
tangulares: pequeno, médio e grande.

Para fazer a escolha correta, observe o rendi-
mento da receita:

- de 4 a 6 porções, usamos refratário pequeno;
- de 6 a 8 porções, usamos refratário médio e

- de 8 por-
ções em diante
usamos refratário
grande.

Use refratários fundos para garantir que todas as
camadas caibam direitinho.

Os refratários redondos ou ovais são ideais
quando o pavê pede biscoito Maria ou outro biscoito
redondo.

Quando o biscoito usado for champagne ou mai-
sena, opte por um refratário quadrado ou retangular,
assim toda a área será coberta.

Se o pavê utilizar bolo ao invés de biscoitos, você
pode escolher qualquer refratário, pois será fácil
montá-lo, já que os bolos são fáceis de moldar. Só
fique atenta ao rendimento da receita.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  

Ingredientes: 
Massa:
3 ovos 
½ xícara de óleo
1 xícara de leite
1 e ½ xícaras de açúcar
1 xícara de paçoca
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento

Cobertura:
1 lata de leite condensado
200 g de doce de leite
1 colher (sopa) rasa de man-
teiga
2 paçocas esfareladas
3 paçocas esfareladas para enfeitar

Modo de preparo:
Massa:
Bata tudo no liquidificador;
Coloque em forma untada com óleo ou man-
teiga e enfarinhada (utilize papel-toalha para
untar a forma);

Asse em forno médio, preaquecido, por cerca
de 40 minutos, ou até dourar;
Após frio, desenforme e coloque a cobertura.

Cobertura:
Leve os ingredientes ao fogo baixo, mexendo
sem parar, até atingir o ponto de brigadeiro
mole;
Coloque sobre o bolo e adicione as 3 paçocas
esfareladas por cima.

Ingredientes:
2 latas de milho verde
1 litro de leite
1 pitada de sal
1 xícara chá de açúcar
5 colheres sopa de amido de milho
Canela em pó para decorar

Modo de preparo:
Bata no liquidificador o milho com ½ de
leite;
Coe e coloque novamente o líquido no
liquidificador e junte o restante do leite,
o sal, o açúcar e o amido de milho;
Despeje na panela e cozinhe no fogo por 25 minutos mexendo sem parar. Coloque em uma forma
de pudim untada. Depois de frio desenforma e polvilhe canela por cima.

SSaaúúddee  --  Condições para doação de sangue

Bolo junino de paçoca

Curau de milho de lata Com que fôrma?
Aprenda a escolher sem medo o refratário

para montar seu pavê
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Alunos do direito da FASEH atendem à
capacitação para prática de conciliação
Estudantes foram diplomados em curso organizado pela Defensoria Pública

do Estado. Conciliação é alternativa para resolução de conflitos

� FASEH

Estudantes e professores da FASEH na cerimônia de diplomação junto à Defensoria Pública de Minas Gerais

Os alunos do curso de Direito
da FASEH, a Defensoria Pública e
o Cejusc de Vespasiano atenderam
mais de 120 pessoas no período dos
meses de março, abril e maio, como
etapa do curso de capacitação de
conciliadores da Defensoria Pú-
blica de Minas Gerais. A parceria
entre os órgãos e a Faculdade da
Saúde e Ecologia Humana habili-
tou alunos de todos os períodos
para atuarem como conciliadores
nas audiências de causas em que a
figura deste tipo de mediador é so-
licitada ou recomendada.

As audiências de conciliação
acontecem nos juizados e na justiça
comum, de acordo com o Código
de Processo Civil de 2015, e so-
mente não serão realizadas se as
partes manifestarem desinteresse
ou se o direito não admitir a auto
composição.

O curso “Aprendendo a conci-
liar” vem da ideia de aumentar o
número de assistidos atendidos pela
Defensoria Pública e para trazer
para os acadêmicos a oportunidade
de aprender na prática como conci-
liar. Em 3 meses de atividades, as
aulas consistem em dois módulos:
um prático e um teórico.

Depois das aulas sobre técni-
cas de conciliação e mediação, vem
a parte das audiências e, com o au-
xílio de um defensor, os alunos bus-
cam resolver os atendimentos de
casos reais, por meio do diálogo.

A oportunidade da formação
extra curricular foi uma parceria de-
senvolvida entre a Faculdade da
Saúde e Ecologia Humana e a De-
fensoria Pública, em Vespasiano,
para estimular a cultura da pacifi-
cação, ou seja da resolução de con-
flitos sem o litígio judicial. Assim
como no direito público, o direito
privado também tem utilizado a
conciliação como forma de resolver
uma situação com efeitos jurídicos
ou não.

A alternativa pode ser solici-
tada em casos de pensão alimentí-
cia, divórcio, desapropriação,
inventário, partilha, guarda de me-
nores, acidentes de trânsito, dívidas
em bancos e financeiras e proble-
mas de condomínio, por exemplo.
Por outro lado, não é possível con-
ciliar em situações de processos que
envolvam crimes contra a vida (ho-
micídios, por exemplo) e situações
previstas na Lei Maria da Penha.

Dessa forma, as instituições
jurídicas tentam dar celeridade à
fila de processos que se acumulam

alunos para uma cultura de pacifi-
cação e isso é levado para toda a so-
ciedade”, explicou.

A efetividade desses acordos
também é importante, destacou o
Dr. Gério. “Se olharmos os índices
da realização das audiências temos
um rendimento de quase 100%.
Mas o mais importante é ver que
está se espalhando a cultura de paz.
Os alunos e as pessoas atendidas se
tornarão formadores de opinião”,
diz. “Podemos comprovar isso
aqui, no testemunho do estagiário
que lembrou de um acordo firmado
ainda na fila de espera da audiên-
cia”, cita Soares.

O caso foi lembrado pelos alu-
nos que pediram licença ao fim da
cerimônia para agradecer o huma-
nismo e a sensibilidade trazidos
pela Dra. Romana Costa durante o
curso de conciliação.

Dr. Ricardo Guimarães tam-
bém reiterou o compromisso da
parceria com a Defensoria em Ves-
pasiano. “É muito significativo tra-
zer essa colaboração da Defensoria
Pública com a educação. Formar
profissionais requer que ensinemos
não só as capacidade técnicas de
um advogado, promotor ou juiz,
mas também é passar sensibilidade
e o humanismo daquela atividade.
Usar o diálogo como possibilidade
de resolver os problemas é funda-
mental para a paz social e é isso o
que fazemos por meio da educação,
na nossa faculdade. É o que quere-
mos levar para a sociedade”, afir-
mou o presidente.

Tendência é aumentar as
práticas conciliadoras
O defensor Gério também

aponta para os avanços das práticas
de conciliação no Estado de Minas
Gerais. “Todos os órgãos, o poder
judiciário, o Cejusc, a defensoria, a
procuradoria, a Ordem dos Advo-
gados estão comprometidos com a
qualidade das conciliações. Temos
avançado para garantir que mais re-
soluções de conflitos ocorram por
meio do diálogo”, afirmou.

O Núcleo de Práticas Jurídicas
e Cidadania da FASEH é um cen-
tro de referência para atender a po-
pulação de Vespasiano e região.As
parcerias do núcleo com as institu-
ições jurídicas do Estado permitem
que os alunos do curso de Direito
da faculdade tenham contato com a
prática real do Direito, desde a so-
lução de conflitos até os demais
atendimentos jurídicos.

nos tribunais no Brasil. A necessi-
dade de promover um acesso à jus-
tiça mais dinâmico é observada
atentamente pelos especialistas.

Para a professora do NPJC da
FASEH, Dra. Ana Cristina Gurgel,
“é muito importante para os alunos
vivenciarem e praticarem os méto-
dos de auto composição, tendo em
vista que são ferramentas céleres e
eficientes na promoção da pacifica-
ção social”, afirma.

Para a Defensora Pública Dra.
Romana Costa Luz de Almeida, “a
solução extrajudicial é a nova ten-
dência. Desde o novo Código de
Processo Civil, o foco tem sido re-
solver os conflitos fora do judiciá-
rio”, aponta Romana. “Os
estudantes precisam estar antena-
dos, pois todos os profissionais do
direito, sejam eles advogados, juí-
zes ou promotores, sabem que é
preciso saber conciliar”, destacou a
defensora.

Resolvendo problemas
Segundo os alunos que parti-

ciparam da capacitação, a maioria
dos casos que eles ajudaram a con-
ciliar eram casos de direito de fa-
mília, como divórcio ou cobranças
de pensão alimentícia. Com 62
acordos firmados, as audiências se-
guiram os ritos do diálogo e da so-
lução pacífica.

Um jovem perdeu a mãe em
função de um câncer. Na tristeza do
luto, acabou tornando-se depen-

dente químico. Ele não conseguia
estabilizar-se em seu tratamento e
vez ou outra acabava precisando da
ajuda da avó ou do pai para tratar
sua doença. A guarda do menor tor-
nou-se um problema para o pai e
para a mãe de sua mãe. O caso foi
levado para uma audiência no
NPJC da FASEH. No núcleo, o
atendimento foi feito por Tariane de
Moura Cândido, estudante do 10°
período do curso de Direito da
FASEH. “A avó queria a guarda do
adolescente, mas a rebeldia dele es-
tava deixando-a muito esgotada”,
relembra Tariane.

Esse atendimento mar-
cou a jovem, que achava que não
fosse ocorrer a conciliação. “O
amor dela pelo neto deu mais ener-
gias para aquela senhora assumir a
guarda do rapaz”, conta emocio-
nada. “É muito bom se sentir útil
para essas pessoas. Às vezes não
conseguimos resolver nossos pró-
prios problemas mas, com nosso
trabalho, podemos ajudar o outro”,
ressalta Tariane.

Humanização dos
processos

A alternativa aos processos
que ocorrem sob a tutela dos juízes
é a conciliação, que figura no Có-
digo de Processo Civil de 2015. Ela
tem sido a ferramenta preferida dos
juristas, junto à mediação, para re-
solver os problemas das pessoas.

Para a professora da FASEH Ana
Cristina Gurgel, “A cultura da liti-
gância predomina no país. Estamos
preocupados em formar profissio-
nais com um novo perfil, um pro-
fissional que atue elaborando
estratégias que possibilitem a atua-
ção preventiva, rápida e eficiente de
questões jurídicas.”

As audiências de conciliação
são alternativas processuais que
buscam alcançar um consenso para
a resolução do conflito entre as par-
tes sem que haja a necessidade da
decisão de um juiz. Aqui, o que é
essencial é o poder do diálogo. Para
além do jargão jurídico, isso signi-
fica que por meio de uma audiên-
cia oficial, com a presença de um
conciliador capacitado e sob a au-
toridade de um juiz, duas pessoas
podem chegar a um acordo que res-
ponsabilizará as duas para o cum-
primento desses termos.

Pensando nas novas habilida-
des que o mercado exige para os es-
tudante de Direito, a necessidade de
uma atuação diversificada e uma
dinâmica mais resolutiva dos pro-
fissionais do futuro, o curso de gra-
duação da FASEH estabelece
as práticas de conciliação e medi-
ação como práticas inovadoras em
sua formação. Ainda segundo Gur-
gel, “Os Meios Adequados de Re-
solução de Conflitos visam
alcançar a efetividade do direito,
concedendo ao cidadão uma forma
extrajudicial de compor seus con-

flitos e, sem dúvida, é um novo ca-
minho que estamos trilhando, um
novo paradigma, em busca de uma
efetiva ordem jurídica justa”, ex-
plica a professora

Para Sônia Elizabete de Bar-
ros, também do 10º período, “A so-
lução processual é muito eficaz,
mas ela é demorada. E ela não ne-
cessariamente vai atender a vontade
de todos os envolvidos. O diferen-
cial da conciliação é colocar as par-
tes trabalhando juntas para o
entendimento comum do que seria
a justiça para eles”, pontua.

Diplomação fecha ciclo
de formação

O curso extracurricular ofere-
cido pela Defensoria teve sua con-
clusão oficial nesta quarta de manhã
com a diplomação dos acadêmicos
do curso de Direito da FASEH.

A cerimônia contou com a
presença do Defensor Público
Geral de Minas Gerais, Dr. Gério
Patrocínio Soares e do presidente
da mantenedora da FASEH, Dr. Ri-
cardo Guimarães, além de inte-
grantes da Escola Superior da
Defensoria. Para o Defensor Geral,
a parceria tornou-se uma iniciativa
eficiente e inovadora. “Além de ga-
rantir o atendimento para a popula-
ção, garantimos também a
qualidade dos acordos de concilia-
ção. A parceria com a faculdade
proporciona a sensibilização dos

Núcleo de práticas jurídicas e cidadãs da FASEH atendeu
cerca de 128 pessoas em três meses, gerando 62 acordo

Alunos agradeceram à Defensora Pública Romana Costa pela
sensibilidade estimulada durante o curso

Dra. Romana Costa, Dr. Ricardo Guimarães
e a futura Dra. Sônia
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Vetor Norte deve abrigar um conglomerado de saúde

No sábado, dia 15 de junho,
a comunidade do Bairro Jardim
Encantado se reuniu para a en-
trega das obras de reforma,
adaptação e modernização da
Escola Municipal Prefeito Mar-
coni Issa. A Prefeitura de Vespa-
siano está entregando para a
população, a cada 73 dias, uma
escola dentro do conceito Edu-
cação de Cara Nova.

Para conferir de perto o que
foi realizado a comunidade, pais

e alunos estiveram presentes na
solenidade, que foi abrilhantada
pelas apresentações artísticas dos
alunos da Educação Infantil jun-
tamente com os alunos do 1º ano
do Ensino Fundamental I e uma
apresentação teatral dos alunos
dos 9º anos do Ensino Funda-
mental II que ainda contou com
a participação do público. 

De acordo com a Prefeita de
Vespasiano, Ilce Rocha, os re-
sultados da educação de quali-

dade já estão aparecendo.
“Quando assumimos a gestão
propusemos trazer um novo con-
ceito para a educação, desenvol-
vido com mais amor, mais
carinho e humanização. E já es-
tamos colhendo os resultados do
que realizamos lá no início ao
decidirmos investir na infraes-
trutura das escolas, na merenda,
no ensino de qualidade e nos kits
escolares. O resultado do nosso
IDEB comprova isso, passamos

de 5,6 para 6,0 e só quem traba-
lha na educação sabe o quão di-
fícil é chegar onde estamos e
hoje estamos conseguindo con-
solidar os resultados que foram
propostos”, afirmou a Prefeita. 

Segundo a Diretora da Es-
cola Municipal Prefeito Marconi
Issa, Aniete das Graças Cruz, a
nossa escola de hoje é a que
sempre foi sonhada. “Obrigada
prefeita Ilce Rocha por vir assis-
tindo a educação vespasianense

com muito carinho e dedicação
e de maneira diferenciada diante
de tantas dificuldades financei-
ras. Você com sabedoria e inteli-
gência, vem cumprindo a sua
missão e conseguiu realizar o
sonho de termos uma escola
linda, estruturada e bem cui-
dada”, falou a diretora. 

A representante da comuni-
dade Silvinha Gomes de Al-
meida salientou o carinho e a
dedicação que os alunos rece-

bem diariamente dos funcioná-
rios, professores e direção da
unidade escolar. “É aqui que
deixamos, todos os dias, os seres
mais preciosos de nossas vidas.
Uma escola com excelente pa-
drão de limpeza, cuidado, orga-
nização e carinho. É aqui que
depositamos toda a nossa con-
fiança! Muito obrigada Ilce
Rocha pela infraestrutura, a me-
renda gostosa e o ensino de qua-
lidade”, disse a representante.

Presidente da mantenedora da FASEH fala sobre projeto da
Cidade Médica a empresários e políticos na FIEMG

Da esq. para dir: Subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação Vitor Becho, presidente da Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP) do governo federal Gen. Waldemar Barroso,
Presidente da FIEMGFlávio Roscoe, Presidente da mantenedora

da FASEHDr. Ricardo Guimarães, vice-presidente da
FIEMGTeodomiro Diniz, vice-governador Paulo Brant, presi-
dente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais (FAPEMIG) Evaldo Vilela

A FASEH será a base para
implantação de uma Cidade
Médica planejada e projetada
para atender a todas as necessi-
dades de pacientes e profissio-
nais de saúde em um só lugar,
na região do campus de Vespa-
siano que fica próximo do Aero-
porto Internacional de Confins
e, por isso, em local estratégico.

O plano é de formar um
aglomerado de empresas e ser-
viços, (em inglês, cluster), com
instituições de ensino e pes-
quisa, hospitais, empresas, pre-
feituras, planos de saúde,
associações empresariais e seto-
riais, instituições de apoio, par-
ques tecnológicos, em um

modelo de solução integrada
para a saúde com atendimento
de todas as demandas em pre-
venção, diagnóstico, tratamento
clínico ou cirúrgico e reabilita-
ção.

O projeto é do Professor
Dr. Ricardo Guimarães – presi-
dente da mantenedora da
FASEH – e foi anunciado em
evento na FIEMG, no fim de
maio. O médico e empresário
diz que o embrião da Cidade
Médica já foi plantado com o
investimento na excelência de
ensino da FASEH, reconhecida
pelo MEC que concedeu nota 5,
a máxima, para o curso de Me-
dicina, em outubro passado.

“Nosso objetivo é a forma-
ção de profissionais do futuro,
no caso da Medicina, com a
nova visão da saúde. E o projeto
FASEH 2020 vai transformar o
modo de pensar e fazer, criar

um novo polo de formação su-
perior, de metodologias ativas e
inovadoras de ensino, com o
lançamento da Escola de Enge-
nharia Médica, em parceria com
a universidade de Illinois”.

Prefeitura de Vespasiano reforma
mais um prédio escolar

Escola Municipal Marconi Issa é a 15ª unidade escolar entregue,
completamente reformada e modernizada, à comunidade vespasianense

UAITEC: alunos concluem curso presencial
de lógica em desenvolvimento de app’s

Os alunos da UAITEC Lab Vespasiano que
concluíram recentemente o curso de Lógica em De-
senvolvimento de Aplicativos, apresentaram seus
projetos de final de curso. Liderados pelo professor
Fabrício Fausto Rocha, eles apresentaram 4 aplica-
tivos inovadores: DIGISEG – I street, ROHE RISI,
PHO FENIX e TEC no MUND. 

Os grupos conduziram os trabalhos conforme
a organização de uma STARTUP. Na sua com-

posição os alunos desempenharam as funções de
Presidente de uma empresa, CEO, Administrativo,
Marketing e Publicidade, Financeiro, Design e
Pesquisa. As temáticas presentes nos projetos de
aplicativos foram: segurança pessoal, trabalho, lixo
eletrônico e prestação de serviços. A apresentação
foi em grande estilo, demonstrando domínio, clareza
e interação com os conteúdos apresentados. Os mes-
mos foram de grande qualidade técnica e social. 

TCC’s
A UAITEC Lab Vespasiano promoveu a apre-

sentação dos trabalhos de conclusão de curso
(TCC’s) dos alunos que concluirão o curso presen-
cial de Manutenção de microcomputadores e note-
books em julho. O evento foi realizado na unidade
e idealizado por ela. Todos os trabalhos foram ori-
entados pelo professor do curso: Fabrício Fausto

Rocha. Os alunos, de diferentes faixas etárias, ap-
resentaram individualmente seus trabalhos uti-
lizando as tecnologias disponíveis na sala de vídeo
conferência. Foram realizados estudos nas difer-
entes áreas da computação: hardwares, softwares,
mídias e redes sociais, jogos e inovações tecnológ-
icas. Esse momento contou com a presença dos es-
tudantes, professor, coordenação e familiares dos
estudantes.

David, Vitor, Nathiane, Julle e Marcos Hudson, Paulo. Giovanna, Riquelyson, Rafael, Nathan Raphaela e Ricardo (Tallis e Victor Quaresma) Weverton, Hugo, Rayssa, Karolayne e Clayton
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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

� LAGOA SANTA

Conselho promove II Conferência
Municipal da Pessoa Idosa

O Conselho Municipal
do Idoso em parceria com
a Prefeitura promoveu a II
Conferência Municipal da
Pessoa Idosa de Lagoa
Santa, no dia 12 de junho,
na sede do Lions Clube
com o tema: “Os desafios
de envelhecer no Século
XXI e o papel das Políti-

cas Públicas”.
O evento foi uma

oportunidade para discutir
ações de defesa e manu-
tenção dos direitos da po-
pulação idosa no
município. Neste encon-
tro, aberto ao público, a
proposta foi avaliar e su-
gerir políticas públicas

que assegurem às pessoas
um envelhecimento digno
e ativo, garantindo os cui-
dados básicos e, principal-
mente, a qualidade de
vida.

A relevância do tema é
grande, já que o Brasil
será, em poucas décadas,
um dos países com maior

número de pessoas idosas
do mundo. Por isto, é pre-
ciso mobilizar o poder pú-
blico e a população para
dialogar a respeito e,
assim, buscar meios que
proporcionem aos idosos
uma vida com indepen-
dência e autonomia.

A II Conferência Mu-

nicipal da Pessoa Idosa de
Lagoa Santa discutiu qua-
tro eixos norteadores:
Eixo I – Direitos Fun-

damentais na Constru-
ção/Efetivação das
Políticas Públicas.
Eixo II – Educação:

Assegurando Direitos e
Emancipação Humana

Eixo III – Enfrenta-
mento da Violação dos Di-
reitos Humanos da Pessoa
Idosa
Eixo IV – Os Conse-

lhos de Direitos: seu papel
na efetivação do controle
social na geração e imple-
mentação das políticas pú-
blicas.

Sebrae realiza Empretec
Para quem sonha e pla-

neja criar um negócio, o Se-
brae Minas está oferecendo
o curso Empretec, em
Lagoa Santa. Informações:
w w w . s e b r a e . c o m
.br/minasgerais.

Com metodologia da Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU), o Empretec é apli-
cado exclusivamente pelo Se-
brae no Brasil. A capacitação
desenvolve dez características
do empreendedor, entre elas a
busca de oportunidades e ini-
ciativa, persistência para su-
perar desafios e almejar o

sucesso, comprometimento,
exigência de qualidade e efi-
ciência.

Para participar do Em-
pretec é preciso participar
de um processo de seleção
que inclui entrevista indivi-
dual. Os selecionados terão
um treinamento intensivo,
com oito horas diárias por
seis dias, além de trabalhos
extraclasse. O conteúdo
reúne aspectos da conduta
empre- sarial e exercícios
práticos que aperfeiçoam as
habilidades do empreende-
dor. O participante também

vivencia possíveis mudan-
ças, revendo conceitos e ati-
tudes.

Há 25 anos, mais de 250
mil pessoas já participaram do
Empretec no Brasil. Entre
2010 e 2017, foram mais de
12 mil participantes em Minas
Gerais e, apenas no ano pas-
sado, 59 turmas formadas no
estado reuniram cerca de 1,7
mil empreendedores. Em
2018 foram realizadas 65 edi-
ções do Empretec no estado,
com mais de 1,9 mil pessoas
capacitadas, de Norte a Sul do
estado.

Prefeito sanciona lei que garante gratificação
a motoristas e operadores de máquinas

O prefeito Rogério
Avelar sancionou a Lei nº
5048 de autoria do Poder
Executivo que institui a
gratificação aos servidores
efetivos, ocupantes dos
cargos de motoristas e ope-
radores de máquinas, em

razão da condução de veí-
culo específico.

O valor da gratificação
será calculado conside-
rando o percentual em re-
lação ao vencimento
inicial do cargo efetivo e
tipo de veículo conduzido

(van escolar, caminhão,
micro-ônibus escolar, am-
bulância, caminhão tru-
cado, carregadeira, entre
outros).

Para receber as gratifi-
cações, os motoristas e os
operadores de máquinas

devem considerar a alguns
requisitos tais como ausên-
cia de advertência e pena-
lidades além de outros
critérios legais.

A nova legislação
atende a uma antiga reivin-
dicação da categoria e pas-

sou pela aprovação da Co-
missão Permanente de
Acompanhamento do
PCCV, composta por servi-
dores de todas as áreas da
administração pública mu-
nicipal.

A iniciativa reafirma o

compromisso da atual Ges-
tão com a política de valo-
rização do servidor dentro
do ambiente de trabalho ao
proporcionar mais quali-
dade de vida daqueles que
transformam Lagoa Santa
na cidade possível.

Dia Mundial contra o
Trabalho Infantil

A Prefeitura apoia as ma-
nifestações pelo Dia Mundial
contra o Trabalho Infantil que
acontecem no dia 12/06. A
data tem por objetivo sensibi-
lizar e motivar uma reflexão
da sociedade sobre os proble-
mas decorrentes do trabalho
infantil.

A exploração do traba-
lho infantil deixa marcas
profundas na vida, muitas
vezes, irreversíveis, tra-
zendo conse- quências não
só à saúde, mas à educação,
ao lazer e à convivência fa-

miliar na vida de milhões de
crianças no país.

Em Lagoa Santa, o traba-
lho infantil está presente em
atividades relacionadas à agri-
cultura, pecuária, vendedores
ambulantes, ajudantes de co-
zinha e de construção civil e
balconistas.

A Diretoria Municipal de
Desenvolvimento Social atra-
vés de suas equipes do Centro
de Referência da Assistência
Social (CRAS) e do Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS)

trabalha no sentido de cons-
cientizar por meio da aborda-
gem e orientação às famílias
que têm criança e adolescente
envolvidas com algum tipo de
trabalho infantil.

Enfim, o objetivo é ga-
rantir às crianças e aos ado-
lescentes o direito de brincar,
estudar e sonhar, vivências
que são próprias da infância e
que contribuem decisiva-
mente para o seu desenvolvi-
mento. Afinal, criança não
deve trabalhar, infância é para
sonhar.

Não condene o futuro! Proteja a infância!
Denuncie as situações de trabalho infantil em nosso município:

Disque 100
CREAS (Centro Referência Especializado de Assistência Social):

3688-1491
CONSELHO TUTELAR:

3688-1450
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou o sr. Mituo Ishihara da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Confraternização no Clube do Nilão

Chega a grande final do Campeonato
Mirim de São José da Lapa que será realizada
neste sábado, dia 06 de julho, no Estádio Del-
van de Oliveira (Centro). Às 9 horas as equi-
pes São José x Dom Pedro disputarão o
terceiro lugar e às 10 horas as equipes Ipê
América x Meninos de Ouro disputarão a
grande final. 

Os jogos de todo o campeonato foram rea-
lizados nos sábados, com um grande público
de pais e amigos, que elogiaram muito o in-
centivo da Liga de Desportos de São José da
Lapa com as crianças da categoria de base.

Copa Lapense
Também está chegando ao final a Copa La-

pense, que conta com 19 equipes. A equipe do Sa-
badaço já está classificada para a final, aguardando
o jogo de volta entre as equipes Ipê x Garboso, que
será realizado neste domingo, dia 07 de julho, no
campo do Ipê (Cachoeira) às 10 horas.

Torneio de Férias
Na segunda quinzena de julho, a Liga estará

realizando o 9º Torneio de Férias Cacá Pacheco.
É uma competição esperada por todas as equipes
e comunidade Lapense, quando espera-se a par-
ticipação de 16 equipes.

Campeonato Mirim de São
José da Lapa na fase final

� ESPORTES

Mais uma vez a diretoria
do Clube do Nilão promoveu
ótima confraternização em
sua sede às margens do Rio
Paracatú no município do
mesmo nome. Foram 3 dias
de muita animação. Cerca de
trinta sócios e convidados
marcaram presenças.

Peixes não vimos tantos
mas muito chopp, boa música
e buffet muito farto. Alegria
total.

Desta vez as esposas de
sócios e convidados prestigia -
ram o acontecimento. Espera-se que no próximo ano as pescadoras estejam presentes ainda em
maior número. Parabéns aos organizadores!!!

Represa de Três Marias
Na represa de Três Marias os tucunarés

estão atacando tanto nas iscas artficiais como
nas iscas vivas. Os piaus ter pintas e curimatãs
também estão atacando.

As águas da represa já atingiu 84% de sua
capacidade máxima, índice que há muitos anos
não conseguia atingir. Com isto aumentou a

vazão, melhorando a pescaria no leito do São
Francisco, abaixo da ponte de Três Marias.

O Ricardinho Salomão e seu irmão, de
Vespasiano, no feriadão de Corpus Christi,
foram na represa de Três Marias, no Porto da
Balsa Nova, para Morada Nova de Minas,
fisgaram muitos tucunarés azuis.

Luciara MT/Rio Araguaia
O Ademir e o Nerinho organizaram uma

pescaria no Rio Araguaia em Luciara/MT, em
frente a Ilha do Bananal.  De Lagoa Santa foram,
além dos organizadores: Newton e Ronie e de
Brasília Paulo Hamilton, Antônio Lima e Moacir.
Os piloteiros foram César, Zé Macaco, Renato e
Manoel. Lá foram até Santa Terezinha, abaixo
duas horas de barco, local conhecido como
Rebojão. Apesar da distância compensou pois
pegaram pirararas, mandubes, barbados,
surubim, chicote e outras espécies. Estão
animados a voltar lá.

Mituo com apapas Mituo e Derson com pirarara

Nerinho
com

Pirarara,
Rio

Araguaia,
Santa

Terezinha,
MT

O Raimundo do Beco dono do ônibus
“Cow Boi Pescador” da Várzea, em Lagoa
Santa, levou uma turma para pescar na Represa
de Três Marias local conhecido como Traçadal.

O grupo foi de 18 participantes dentre eles o
João Venezio, Pedreiro da Clínica São
Sebastião. Pegaram tantos tucunarés que não
deu tempo para tentar pegar outros peixes.

Traçadal/Morada Nova de Minas

Idosos produzem artesanato
com produtos recicláveis

De acordo com o Pro-
grama das Nações Unidas
para Assentamentos Humanos
(ONU-Habitat), por ano, são
produzidas mais de 2 bilhões
de toneladas de lixo no
mundo. Esse é um dado alar-
mante que precisa de atenção,
uma vez que prejudica a natu-
reza, a saúde pública e põe em
risco o futuro do planeta.

Uma das formas de mini-
mizar esse problema é por
meio da reciclagem, ou seja,
transformar materiais usados,
como plásticos, vidros, papéis
e metais, em algo novo que
pode ser reaproveitado.

Diante disso, a Legião da
Boa Vontade (LBV), por in-
termédio de um projeto intitu-
lado “Pintando a vida”,
abordou o tema com os idosos
atendidos pelo Vida Plena tra-
zendo o desafio de diminuir a
produção de lixo de cada um.

O projeto teve quatro eta-

pas: a primeira foi de cons-
cientização, expondo o tempo
de vida de objetos que utiliza-
mos diariamente. Na segunda,
foram feitas dinâmicas de
cooperação, mostrando para
os atendidos que juntos pode-
mos ajudar a natureza. Poste-
riormente, foi debatido sobre
a reeducação dos nossos hábi-
tos quanto a reciclagem e con-
sumo consciente, para enfim,
encerrar com uma Feira de
Ideias, colocando o aprendi-
zado em prática por meio da
produção de artesanatos reci-
cláveis.

A atendida Elbe Maria
Alecrim, de 74 anos, conta o
que produziu com um sorriso
estampado no rosto: “A partir
de rolos de papel higiênico
que eu forrei com canudinhos,
eu decorei e fiz um porta-
treco. Ficou muito boniti-
nho!”.

Quem também fez ques-

tão de destacar o artesanato
reciclável foi a atendida Fá-
tima Terezinha, de 65 anos,
que contou: “Eu tirei o tecido
da sombrinha, recortei para
formar um retângulo, usei
uma máquina de costura e fiz
uma bolsa impermeável
muito boa que não molha”.
Que ótima ideia Fátima! :)

A educadora social res-
ponsável pela atividade, Ja-
naína Beatriz, enfatizou que o
aprendizado é importante para
o meio ambiente, mas tam-
bém ajuda os idosos em ou-
tros quesitos: “o entusiasmo,
a coordenação motora e a au-
toestima. No momento que
eles estão ali fazendo a ativi-
dade começam a se interagir,
contam casos, dão gargalha-
das e ajudam o outro. Come-
çam a ter uma autoconfiança,
[se sentem úteis] e falam ‘eu
consigo fazer a diferença”,
ressaltou.

A senhora Maria Frade, de 79 anos, estava
toda orgulhosa do seu trabalho e contou aos
visitantes sobre a feitura do artesanato e quais

materiais recicláveis usou

Alguns dos trabalhos feitos pelos
idosos do programa Vida Plena,
da LBV. Tudo feito com muita
cor, alegria e capricho!


