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Câmara aprova empréstimo de
R$ 30 milhões para nova via
urbana e outros melhoramentos

A Câmara Municipal de
Vespasiano aprovou no dia 23
de julho último o projeto de
lei 3081 que autoriza a Prefeitura a contratar com a Caixa
Econômica Federal um financiamento no valor de
R$19.864.000,00 para a execução da ligação da Rua Francisco Lima até a Rodovia
MG-010. A obra vai desafogar
o trânsito na Av. Prefeito Sebastião Fernandes desviando
os caminhões e carretas que
hoje tanto transtorno traz à
população no centro da cidade. Com isso a população
terá um melhor fluxo urbano
e menor poluição ambiental –
menos poeira, menos barulho
e menor risco de acidentes.
A execução desta obra é
um sonho antigo da população
de Vespasiano que vem se arrastando por longo tempo. O
projeto civil já está pronto e foi
elaborado na gestão anterior
tendo sofrido pequenas alterações. A via terá início na Rua
Francisco Lima com Avenida
Prefeito Sebastião Fernandes e
será implantada à esquerda do
Ribeirão da Mata indo terminar
na rodovia MG-010.

Pista de cooper e
ciclovia

A Câmara Municipal
também aprovou o projeto de

lei 3060 que autoriza a contratação
no
valor
de
R$1.872.000,00 que serão
aplicados na construção de
uma pista de cooper e ciclovia na Av. das Nações – Distrito Industrial.
Constantemente, sem
qualquer segurança, pessoas
são vistas fazendo caminhadas
ou andando de bicicleta na Av.
das Nações. Andam na pista de
rolamento ficando expostas a
acidentes. Tal obra vai oferecer
maior segurança aos praticantes dos esportes – cooper e ciclismo – oferecendo melhor
qualidade de vida aos cidadãos.

Lagoa do Morro Alto

Ainda em tramitação na
Câmara Municipal o Projeto de
Lei 3089 que autoriza o Executivo a contratar com a Caixa
Econômica Federal o valor de
R$4.500.000,00 para melhorias na região do Morro Alto.
A transformação do projeto em Lei possibilitará melhorias para proporcionar
resgate ambiental, urbanístico,
melhoria da infraestrutura de
lazer e formação de ponto turístico para os cidadãos vespasianenses do bairro Morro Alto
e região, elevando a qualidade
de vida no município, um
pleito de anos que com essa lei

poderá ser finalmente realizado.
Os recursos necessários à
adequação, resultam de financiamento do Banco Nacional
do Desenvolvimento Social,
através da Caixa Econômica
Federal, que será pago em 120
meses, aí incluída a carência de
24 meses, a juros de CDI
(100%) + 5,2% ao ano. Os
juros serão pagos mensalmente
durante a carência e exigidos
juntamente com o principal
atualizado durante o período de
amortização.

Subprefeitura
no Morro Alto

A Administração Municipal também enviou à Câmara o
Projeto de Lei 3059 já aprovado, solicitando autorização
para contratação com a CEF de
um empréstimo no valor de
R$4.000.000,00 que serão aplicados na construção de uma
sede para a subprefeitura na região do Morro Alto.
A implantação de uma
subprefeitura naquele bairro
vai favorecer sobremaneira a
população da região que, por
ora, para resolver qualquer assunto, tem que se deslocar até o
Centro do município demandando tempo e gastos com
transporte.
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Banda Blitz se apresenta
no 11º Festival de
Inverno no sábado, dia 3

Com o tema Tributo a
Beth Carvalho – “Salve, Madrinha do Samba”, a Secretaria de Cultura, Turismo e
Lazer está preparando e organizando o 11º Festival de Inverno de Vespasiano.
O evento vai acontecer no
período de 1º a 4 de agosto,
com as apresentações artísticas
no Quarteirão Fechado da
Praça JK e as oficinas no Palácio das Artes Nair Fonseca
Lisboa.
Neste ano dos 22 artistas
que vão se apresentar 19 são
“talentos da terra”, valorizando assim o artista local. A
atração principal do FIV 2019
vai ficar por conta de Banda
Blitz. Sucesso da década de
80, a banda marcou uma geração com músicas como: A

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dois Passos do Paraíso, Você
Não Soube Me Amar, Eu
Minha Gata e Meu Cachorro,
Weekend, óculos, dentre outros.
Como nos anos anteriores
está tudo sendo preparado para
uma maior segurança e tran-

PROGRAME-SE

OFICINAS
Inscrições: de 22 a 26 de julho
Horário: das 13 às 18 horas
Local: Casa da Cultura Aluízio Barbosa Martins
Rua Francisco Lima, 12 – Centro

Dias das oficinas 1º, 2 e 3 de agosto
Local: Palácio das Artes Nair Fonseca Lisboa
Oficina Olha o Boi - Das 14 às 17 horas
Descrição: Oficina de confecção de boizinhos-damanta.
Professor: Leonardo Pacheco
Idade: de 6 a 11 anos
Material necessário: caixa de papelão
Vagas: 20

Respeitável Público! Oficina de Circo - Das 18 às
21 horas
Descrição: Oficina de técnicas diversas de malabares, com bolinhas, pratos de equilíbrio, claves e iô-iô
chinês e dinâmicas de vivência circense.
Professores: Circenses da Trupe Balão Mágico
Idade: a partir de 7 anos
Observações: Ir de roupa leve
Vagas: 25
Ritmos - Oficina de Percussão - Das 18 às 21 horas
Descrição: Oficina de percussão, com os instrumentos: surdo, bumbo, repique, tamborim, agogô, chocalho e caixa.
Professores: Wagner Cardoso e Alexandre Cândido
Idade: a partir de 14 anos
Vagas: 25

Chora Cavaco! Oficina de Cavaquinho - Das 18
às 21 horas
Descrição: Oficina de cavaquinho
Professor: Luiz Fernando Porto
Idade: a partir de 14 anos
Observações: Levar cavaquinho
Vagas 10

quilidade de todos. Além
disso, a praça da alimentação
vai ser composta por oito barracas, sendo quatro destinadas
para entidades sem fins lucrativos e quatro para pessoas físicas que atenderam ao
chamamento do edital.

SHOWS
1º de agosto – quinta-feira
19 horas – Xadavó - Palco Coreto
20 horas – Bateria Piquinzada – Palco Beth Carvalho
21 horas – Layson – Palco Coreto
22 horas – ALL KEITH – Palco Beth Carvalho

2 de agosto - sexta-feira
19 horas – Mozeli – Palco Coreto
20 horas – Apresentação dos alunos de violão da Escola de Artes “Capitão Carambola” - Palco Beth Carvalho
21 horas – Dragões da Garagem – Palco Coreto
22 horas – Oi de Gato - Palco Beth Carvalho

3 de agosto - sábado
Das 11 às 13 horas – Banda Black & White – Palco
Coreto
19 horas – João Lucas (Voz e Violão) - Palco Coreto
20 horas – Grupo Teresa - Palco Coreto
22 horas - BANDA BLITZ - PALCO BETH CARVALHO

4 de agosto - domingo
A partir das 10 horas - Palco Beth Carvalho
- Coral Infantil da Escola de Artes Capitão Carambola
- Coral da 3ª Idade Lia Viana
- Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes –
Participação Especial Márcia Alves e Maestro Manoel Pereira
- Apresentação dos alunos das Oficinas
13 horas – Bora Batucar - Palco Beth Carvalho
14 horas – Claudio Moura - Palco Coreto
15 horas – Amigos de Fato - Palco Beth Carvalho
16 horas – Rodrigo Costta - Participação Manu Cruz
- Palco Coreto
17 horas – Pagode do Leleu - Palco Beth Carvalho
18 horas - Carol Nascimento - Palco Coreto
19 horas – Cleber Camargo - Palco Coreto
20 horas – Bateria Terremoto - Palco Beth Carvalho

Prefeitura concede desconto para
pagamento de débito em atraso

De acordo com a lei municipal
2.669/2019 de 28/05/2019, os contribuintes em atraso com compromissos junto à Prefeitura de
Vespasiano poderão quitar seus débitos com descontos de até 90%
sobre os juros e multa. O disposto
nesta lei abrange os créditos tributários e/ou não tributários apurados até
31 de dezembro de 2018.
A anistia obedecerá às seguintes
condições e percentuais de redução:
I – desconto de 90% (noventa
por cento) para pagamento integral à
vista em até 90 (noventa) dias após
a publicação desta Lei ou 45% (quarenta e cinco por cento) para parcelamento em até 06 (seis) parcelas, ou

seja, até 28 de agosto de 2019.
II – desconto de 70% (setenta
por cento) para pagamento integral à
vista em até 120 (cento e vinte) dias
após a publicação desta Lei ou 35%
(trinta e cinco por cento) para parcelamento em até 06 (seis) parcelas, ou
seja, até 28 de setembro de 2019.
III – desconto de 50% (cinquenta por cento) para pagamento
integral à vista em até 150 (cento e
cinquenta) dias após a publicação
desta Lei ou 25% (vinte e cinco por
cento) para parcelamento em até 06
(seis) parcelas, ou seja, até 28 de outubro de 2019.
IV – desconto de 30% (trinta
por cento) para pagamento integral à

vista em até 180 (cento e oitenta)
dias após a publicação desta Lei ou
15% (quinze por cento) para parcelamento em até 06 (seis) parcelas, ou
seja, até 28 de novembro de 2019.
O disposto no caput abrange os
créditos tributários em cobrança administrativa ou judicial e os parcelamento de débitos em andamento. O
prazo para requerimento dos benefícios instituídos pela Lei encerra-se
em 180 (cento e oitenta) dias após
sua publicação. A anistia de multa e
juros de mora aplica-se também às
parcelas vincendas dos parcelamentos de débitos em andamento, não
gerando nenhum efeito sobre parcelas já quitadas.

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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Festival Asas do Vale será nos
dias 01, 02 e 03 de agosto

Pamella Aguiar – jornalista*

Apaixonada por arte desde
criança, a atriz Cíntia Reis conta
que apesar de ter começado com
a dança do ventre, sua paixão
sempre foi o teatro. Embora
tenha priorizado uma carreira
profissional com sua formação
em Processos Gerenciais e Pós
Graduação em Marketing, ela
deu um jeito de conciliar seu trabalho a outro, o de personagem
vivo, realizando performances
em eventos, devidamente caracterizada de acordo com o tema
da comemoração.
Somente em 2017 a atriz
conseguiu se dedicar ao curso de
teatro, ingressando na Escola de
Artes Capitão Carambola, em
Vespasiano. “Desde então venho
me inteirando mais sobre o ramo
e associando a minha experiência com eventos, de forma a continuar fazendo o que eu amo,
que é atuar, mas também propiciar a realização de ações artístico-culturais”, afirma.
Cíntia explica ainda que
esse curso lhe auxiliou muito na
expressividade e comunicação,
tanto como pessoa quanto profissional, criando o interesse, inclusive, a se especializar em
gestão cultural e dublagem.
“Aprendi que o teatro, e a
arte em si, tem um papel transformador, tanto para o ator, que
se dedica ao seu papel - com
muito estudo e dedicação quanto para a sociedade, que recebe o resultado daquele trabalho entregue. O que mais me
marcou no curso sempre foram
as entregas dos meus colegas e o
cuidado do nosso Professor,
Marcelo do Vale, em nos levar
para lugares totalmente fora do
óbvio, abrindo nossa mente,
nosso pensar, nosso agir, fazendo com que enxergássemos
todas as nossas possibilidades”.
Ela conta que durante o pe-

Atriz Cíntia Reis

ríodo do curso atuou em diversas
peças, como JUMP - Histórias Fora
da Caixa, em 2017; Nossa História
– Monólogos, de 2018; Morte e Vida
Severina, também de 2018 e Escritores Latinos – Monólogos, agora
em 2019, todas elas com direção do
seu professor, Marcelo do Vale.
Em agosto de 2018 Cíntia escreveu a peça infantil JACEFLOPIM –
Uma Viagem na Imaginação, para a
qual também compôs cinco músicas,
além de dirigir o espetáculo. A peça
surgiu de um texto que ela escreveu
no curso e quando apresentado ao
grupo, todos resolveram encarar o desafio. Foi um processo em conjunto,
onde cada ator agregou um pouco de
si ao seu personagem e deram vida a
eles. “A história é nostálgica e remete
à minha infância e à infância de cada
um de nós, com detalhes que podem
ser interpretados e sentidos de diferentes formas. Há uma alegria e uma
sensibilidade, que assim como as
crianças, leva também os adultos a
uma viagem lúdica”, revela.
Quase na mesma época da
peça, os atores envolvidos resolveram formar a Companhia de Teatro
Asas do Vale, que conta com a participação de sete integrantes que tiveram um mesmo pensamento, que
Vespasiano, embora revele tantos
talentos artísticos por ano, nunca
teve uma companhia de teatro formada. E foi assim que deram o pri-

meiro passo, em dezembro de
2017 e em 2018 realizaram a primeira peça de própria autoria.
“No grupo, além de todos
sermos atores, temos pessoas
com os mais variados talentos.
Eu aproveitei a minha experiência com administração, organização e realização de eventos;
temos um integrante que é design
gráfico; outro tem experiência
em dança; uma atriz que tem habilidade em canto e outra que é
design de moda e tudo foi se encaixando. Um dos maiores problemas foi ter disponibilidade de
espaço físico para ensaiarmos. Já
fizemos reuniões até na praça JK,
no centro da cidade”.
Este ano a companhia realiza seu primeiro festival, o Festival ASAS DO VALE, de teatro
e dança, com o intuito de fomentar a realização de espetáculos artísticos na cidade, bem como
promover ao público local opções de entretenimento e enriquecimento do intelecto cultural
através da arte. O Festival será
realizado no Palácio das Artes de
Vespasiano, numa iniciativa própria da companhia com o apoio
de empresários locais.
Serão apresentados quatro espetáculos em três dias de festival,
entre os gêneros comédia, dança e
infantil, sendo realizados no período de 01 a 03 de agosto de 2019
e os ingressos estão à venda nas
lojas Via Appia e Paparico Kids.
Com tanta coisa acontecendo em sua vida particular e
profissional, Cíntia brinca que seu
dia parece ter bem mais que 24
horas, pois além de administradora, ela é esposa, mãe de um
filho e prestes a ganhar outro (ela
já está de 31 semanas de gestação), dona de casa, atriz, produtora e artesã. “Não consigo ficar
parada e dou sempre um jeito de
fazer tudo que gosto e também
me agrada poder fazer a diferença
na vida das pessoas”, completa.

ASAS DO
VALE CIA
DE TEATRO E
DANÇA - ao
meio o
professor
Marcelo do Vale
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GEOGRAFIA E
MEIO AMBIENTE

E M NOT Í C I AS

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Condicionantes Ambientais

Desde a década de 70, a legislação ambiental evolui aspirando à compatibilização da
proteção ao meio ambiente e do
desenvolvimento dos empreendimentos econômicos. A sociedade tem voltado os seus olhos
para o setor produtivo e cobrado
deste uma postura ambientalmente coerente com as políticas
públicas e seus preceitos.
As condicionantes ambientais são obrigações que se encontram previstas nas licenças e
autorizações emitidas pelo
poder público competente.
Elementos de interesse público, as condicionantes devem
guardar relação direta, imediata
e proporcional com o impacto
causado, não podendo substituir
políticas públicas imputadas a
certos órgãos estatais, atentar
contra o ordenamento jurídico
ou internalizar questões que não
dizem respeito ao controle ambiental.
Relevante ressaltar, nesse
contexto, a prorrogação do
prazo ou revisão do mérito das
medidas, quando indispensável,
haja vista ser o efetivo cumprimento das condicionantes imperioso a confirmar a validade
da licença ambiental vinculada,
a sua renovação e configura

fator de potencial responsabilização do empreendedor pela
omissão.
Além disso, os empreendedores devem se atentar na elaboração dos estudos ambientais
preliminares, em especial para
os dados vin- culados às alternativas locacionais do empreendimento, ao meio biótico,
socioeconômico da comunidade atingida, sítios e monumentos arqueológicos, históricos, naturais e culturais, cavidades naturais, áreas remanescentes de quilombos, áreas indígenas e ruído. As análises dos
impactos permitirá, além da viabilização do projeto, a definição
de medidas mitigadoras e de
compensação eficazes àqueles
percebidos.
Somado aos benefícios
acima apontados, podem ainda
ser relacionadas (i) a redu-

ção/eliminação de multas, passivos e acidentes; (ii) melhoria
da imagem da empresa junto à
comunidade; (iii) conhecimento da legislação aplicável
ao empreendimento de modo
sistematizado; (iv) determinação de uma diretriz única de
gestão organizacional e, por
fim, (v) o aumento da competitividade no mercado.
Assim, resta claro que o
gerenciamento dos aspectos e
riscos ambientais minuciosamente estudados e tratados dos
projetos de infraestrutura em
qualquer realidade organizacional, não deve ser enxergado
como algo periférico e sim,
como instrumento estratégico e
hábil à uma diferenciação competitiva nos mercados, além da
redução de custos, meta tão almejada em momentos de instabilidade econômica.

gia bem mais tarde, a geração Y é caracterizada pela
capacidade de lidar com a
tecnologia com mais facilidade, frequência e oportunidades
melhores
de
aquisição dos aparelhos eletrônicos.
Experiência agregada ao
entusiasmo das novas gerações é uma prática certeira
para lidar com as diferenças.
Uma pluralidade que se bem
aproveitada promove interação entre todas as idades e
dinamicidade para as empresas.
O desafio de criar canais
de comunicação e treinamentos são oportunidades
para que ideias, característicasindividuais, habilidades
e conhecimentossejam trocados entre membros da
equipe que, de quebra,
aprendam sobre respeito
com o outro, sempre.
Além do mais, todas as
gerações e as próprias organizações têm que abrir a
mente para a inteligência artificial que vem ocupando
espaços e causando uma re-

volução nas relações de trabalho.
Se para alguns a produtividade e crescimento econômico estão intimamente
ligados à inteligência artificial, para outros, significa a
substituição do homem pela
máquina. Algo que não dá
para negar. É apenas uma
questão de tempo.
Contudo, a inteligência
artificial já se faz presente no
dia a dia de todos. Por exemplo, o corretor ortográfico dos
celulares, o chat de atendimento ao cliente, carros que
não precisam de motoristas
ou que estacionam sozinhos
em vagas pequeníssimas.
Excelente oportunidade
para a área humana e na
criação de novas vagas e
funções, pois as máquinas
processam uma enormidade
de dados que o homem não
tem capacidade de fazê-lo.
Mas pode certamente usar
da sua criatividade e empatia para fazer a diferença.
Daí a importância das gerações conviverem sempre
mais harmoniosamente.

Diferentes gerações no
mesmo ambiente de trabalho

* Vanessa Arruda

Recentemente li um artigo sobre as gerações X, Y,
Z e baby boomers que
podem e devem trabalhar de
forma assertiva em prol de
um ambiente de trabalho
sadio e produtivo.
Profissionais experientes e mais velhos e as próprias empresas precisam
saber lidar com jovens que
ingressam no mercado de
trabalho. Um desafio para
gestores, diretores e CEOs
que ainda têm que abrir espaços para a inteligência artificial, robóticas,etc.
Babies boomers são os
que nasceram entre 1946 e
1964. A geração X nasceu
de 1965 a 1984. Já os nascidos entre 1985 até 1999, são
denominados de geração Y
ou a geração da internet.
Quanto à geração Z é aquela
que nasceu a partir do ano
2000 e já nasceu sabendo
lidar com os computadores.
Uma vantagem e tanto.
Enquanto a geração X
teve contato com a tecnolo-

julho - 2019

3

Uaitec Lab forma mais de 160 alunos no primeiro semestre
E M N OT Í CI A S

O Palácio das Artes Nair Fonseca Lisboa ficou pequeno para receber os formandos da Rede Uaitec
Lab (Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais) e seus familiares, no último dia 12 de julho.
Mais de 160 alunos dos cursos
de Manutenção de Microcomputadores e Notebooks, Segurança Digital e
Redes, Lógica em Desenvolvimento
de Aplicativos e Violão Básico concluíram os cursos, que são um programa do Governo de Minas em
parceria com a Prefeitura de Vespasiano, com supervisão da Secretaria
Municipal de Educação.

A solenidade de formatura foi
abrilhantada pela apresentação da
Banda Jovem sob a regência do
maestro Adriano Pimentel e pela
apresentação dos formandos do curso
de Violão Básico.
Em seu discurso a Prefeita Ilce
Rocha salientou a importância da
educação. “Quero falar para os formandos que hoje vocês saem daqui
com novas perspectivas, pois passaram por uma transformação chamada
educação e essa só é possível por
causa do empenho e dedicação do
professor, ele é a base de tudo, ele
transforma vidas”, falou Ilce Rocha.

Equipe parceira

Portas Abertas

Aconteceu no dia 29 de junho
de 2019, no quarteirão fechado, o
evento “UAITEC de Portas Abertas”,
promovido pela UAITEC Lab Vespasiano, com o apoio da Prefeitura
Municipal e demais parceiros. O
evento proporcionou à comunidade,
aos alunos e suas famílias a interação
com o conhecimento, jogos, saúde,
música e lazer.
Em parceria com a FASEH foi
realizada a Palestra “Mãos que Salvam”, com o objetivo de preparar a
comunidade para realizar o primeiro
atendimento em vítimas de traumas

e problemas clínicos. Ainda em parceria com a FASEH houve a aferição
da pressão e glicemia da população.
Profissionais de nutrição e educação
física mediram o IMC dos frequentadores e apresentaram recomendações visando a melhoria da saúde e
qualidade de vida do indivíduo.
Em parceria com a universidade
Uniasselve foi realizada uma palestra de empreendedorismo, onde o palestrante apresentou ações para que
todos aproveitem as oportunidades
do mercado de trabalho em tempos
de crise.
Um ambiente de jogos foi cui-

dadosamente criado com o objetivo
de proporcionar a todos inteiração,
lazer e diversão. Nesse espaço estavam disponíveis uma grande variedade de games, tais como: Counter
Strike, Need for speed undegroud,
winning eleven, Street Fighter e muitos outros na plataforma Arcade.
Uma exposição de vídeo games
também foi atração no evento. Nela
foi apresentada a evolução dos videogames a partir do ano de 1977 até
os dias de hoje. No coreto da praça,
todos puderam apreciar uma boa roda
de viola, realizada pelo professor e
alunos do curso de violão da unidade.

Parceria com a EM Elza Maria – Campanha contra a Dengue

O evento contou com a participação de crianças do 5º ano da Escola Municipal Elza Maria, que de
forma brilhante realizou uma campanha contra a Dengue. Os alunos abordaram e orientaram educadamente e
individualmente a todos que circulavam pelo quarteirão, sobre formas de
prevenção e cuidados necessários
para o combate do Aedes Aegypti.
O projeto concretizado foi um
sucesso e as ideias já surgiram para
atender, com um sucesso ainda maior,
a comunidade no próximo ano. Agradecemos a todos os parceiros pelo sucesso em mais essa ação social.

Aferição de pressão e glicemia

AnimAção Social é sucesso na região do Morro Alto Prefeitura realiza 3º Arraial da Melhor Idade

O sábado, 13 de julho, foi de muita diversão, oficinas, cuidados e animação para os moradores do Bairro
Morro Alto e região com o evento AnimAção Social,
realizado na unidade do CRAS do bairro, preparado pela
Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de Desenvolvimento Social.
Os moradores que compareceram ao AnimAção
Social puderam usufruir de uma manhã de sábado de
muito aprendizado com oficinas de bijuteria e imãs de
geladeira, realizadas em parceria com o Sesc – Venda
Nova, um relaxante alongamento e uma divertida e alegre aula de zumba. Além disso, contaram também com
o Plantão Social e Cadastro Único. Na área de saúde puderam aferir a pressão arterial, a glicemia e fazer o teste
rápido de IST – Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Para a Prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha, realizar
este trabalho de prestação de serviço “é muito bom, pois
reunimos prestação de serviço, saúde, alegria e diversão
em um mesmo espaço e é muito melhor ver o sorriso e
a satisfação das pessoas com a aula de zumba e de alongamento. São ações assim que fazem o trabalho que realizamos todos os dias valer a pena”, disse entusiasmada
a Prefeita.
Segundo a Secretária de Desenvolvimento Social,
Nayara Rocha Perdigão Lara, é muito importante levar
a prestação de serviço até as pessoas. “Aliar a prestação
de serviço e a diversão faz com que as pessoas compareçam ainda mais aos eventos, assim além da diversão
ainda podem resolver pendências e usufruir dos serviços de saúde”, falou ela.

Muita cor, diversão, comidas típicas e música. Assim foi
o 3º Arraial da Melhor Idade, que aconteceu na tarde do dia 16
de julho, na Praça de Esportes Crispim Jacques Bias Fortes,
com a presença de 380 participantes dos grupos da melhor idade
de Vespasiano. O evento foi realizado pela Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de Desenvolvimento Social.
Com muita animação e uma alegria contagiante, os participantes dos sete grupos foram chegando vestindo roupas típicas
e ficaram encantados com a decoração da festa, com inúmeras
bandeirolas coloridas e enfeites feitos nas oficinas dos CRAS e
se entusiasmaram com o cenário montado para as fotos.
As delícias juninas tais como caldos, pipoca, cachorro
quente, milho, salsichão também fizeram a alegria dos participantes que dançaram e cantaram junto com o cantor Felipe Santos que animou a festa com diversas modas de viola e sertanejo

universitário. O colorido da festa foi abrilhantando pela quadrilha apresentada pelos integrantes da Melhor Idade que deram
um show de alegria e entrosamento.
A Prefeita Ilce Rocha compareceu ao evento abraçou e
tirou foto com todos os idosos e enfatizou o carinho, atenção e
a alegria de viver dos mesmos. “O importante de realizarmos
este evento é ver a alegria e o entusiasmo nos olhos de cada um,
além de ver como eles são enturmados. Isso nos mostra que estamos investindo certo, na qualidade de vida e no bem-estar dos
vespasianenses”, afirmou Ilce.
Para a Secretária de Desenvolvimento Social, Nayara
Rocha Perdigão, esses momentos de confraternização são primordiais. “São nesses momentos de encontros que podemos
perceber o quanto as oficinas, as aulas de ginástica, a dança e o
coral fazem bem à melhor idade”, salientou ela.

A equipe da Secretaria de Saúde realizou
diversos atendimentos

Prefeita Ilce Rocha e os funcionários da Secretaria
de Desenvolvimento Social e as alunas de zumba

A quadrilha foi o ponto
alto da festa junina

Os integrantes dos sete grupos da Melhor
Idade se divertiram na festa
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Uso de cerol pode dar cadeia – é crime
E M N OTÍ C I AS

Lucas Gabriel, garoto ferido na perna por linha chilena ainda corre risco de amputação, diz boletim médico.
Menino de 11 anos é acidentado em Visconde do Rio Branco
Linha chilena mata adolescente Josiane em Florianópolis.

O adolescente de 15 anos
que foi gravemente ferido pela
linha chilena em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segue internado e possibilidade de amputação da perna
esquerda por causa do ferimento
não foi descartada, segundo boletim médico.
De acordo com informações
da Guarda Municipal de Betim e
da Polícia Militar, Gabriel se feriu
quando caminhava pela calçada,
perto de sua casa, no sábado (20).
Ele foi atingido pela linha chilena
na altura dos joelhos.
Até o momento, o adolescente já foi submetido a duas cirurgias e a equipe médica avalia
a necessidade de uma terceira
operação. E o risco de amputação
não está descartado.
Segundo o hospital, o garoto
teve lesões de nervos, artérias e
veias da perna esquerda. Ele está
internado no Centro de Internação
Intensiva (CTI), consciente e
orientado. Não há previsão de alta.
“Ele está bem agitado, muito
nervoso, muito ansioso pelo fato
de não estar sentindo a perna
dele. Então, está muito preocupado. E a todo momento ele fica
perguntando se ele vai poder voltar a jogar bola e isso está deixando ele meio tenso. Então, eles
entraram com a medicação mais
forte, que é a morfina, que dá um
efeito de sonolência para ele ficar
mais tranquilo e até mesmo passar a dor”, explicou a mãe, Regina Alves Rosa.
A linha, que tem o poder cortante quatro vezes maior do que o
cerol comum, se prendeu em um
ônibus e foi arrastada, atingindo
o jovem com pressão e causando
um corte profundo.

Gabriel Lucas, foi ferido gravemente na perna por linha chilena em Betim, na Grande BH

Garoto tem perna
cortada por linha chilena
em Visconde do Rio
Branco/MG

Um menino de 11 anos teve
a perna cortada por linha chilena
enquanto brincava na Praça Jorge
Carone, em Visconde do Rio
Branco. Segundo a Polícia Militar (PM), o caso foi registrado no
sábado (20) e o menino segue internado com risco de perder parte
da perna esquerda. O uso deste
tipo de linha é crime e a PM reforça as orientações para impedir
outras ocorrências.
A PM foi acionada quando o

garoto ferido deu entrada no Hospital São João Batista. Ele foi socorrido por um motorista que
relatou aos policiais que passava
pelo local e reduziu a marcha ao
ver crianças brincando na rua.
Então ouviu o menino cair ao
solo e gritar.Ele foi verificar o que
era e percebeu que o garoto estava ferido e sangrava muito. Por
isso, o levou para atendimento
médico.
De acordo com a PM, o médico de plantão constatou que a
perna esquerda foi cortada na altura do joelho, de onde foi retirado um pedaço da linha. Consta
na ocorrência que a criança pode

ter o membro inferior amputado
porque a lesão foi profunda e
atingiu a estrutura óssea.
O hospital, informou que a
criança foi transferida no domingo (21), para o Hospital Santa
Isabel, em Ubá.
Segundo a PM, o motorista
não soube dizer onde a linha teria
agarrado no carro e vindo a causar
a lesão no menino, que ele não estava soltando pipa no local, nem
estava com a linha. Populares contaram que as crianças estavam no
terreno baldio e não estavam soltando pipas. O caso será encaminhado para a Polícia Civil do
município.

Josiane Marques
morreu após ter
sido atingida por
linha de cerol na
Via Expressa

Até a manhã desta segundafeira, ainda não havia sido definida
a delegacia que ficará responsável
pela investigação da morte de Josiane Marques, de 34 anos.
A publicitária morreu após ter
sido atingida por uma linha de
cerol, enquanto conduzia uma motocicleta, entre Florianópolis e São
José, na Grande Florianópolis.

Josiane Marques morreu
após ter sido atingida
pela linha, na Grande
Florianópolis

A morte trágica de Josiane
mobilizou amigos e familiares
nas redes sociais, que postaram
mensagens de despedida e relembraram momentos especiais com
a publicitária.
A irmã mais nova de Josiane,
Andreza Marques, publicou no
domingo um texto em que destaca a convivência ao lado da
irmã, a quem se refere como
“irmãe”.

Leis e fiscalização

Segundo o subcomandante
da Guarda Municipal de Florianópolis, Ricardo Souza, a fiscalização realizada pela guarnição se
baseia no artigo 132, do Código
Penal, que qualifica o uso de
cerol como crime passível de prisão, já que o porte da sustância
pode colocar a vida de outras pes-

soas em risco; e no artigo 121,
que qualifica como crime de homicídio. Denúncias de uso indevido do cerol podem ser feitas na
Central de Emergência da Guarda
Municipal de Florianópolis no
número 153.

Código Penal

O Código Penal descreve
que o adolescente flagrado utilizando o cerol em sua linha poderá
ser encaminhado para a delegacia, juntamente com os pais, para
ser lavrado o ato infracional.
Como é inimputável, o
menor não será penalizado. Os
pais, porém, podem ser qualificados no artigo 249 do ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) por ter permitido
que o menor brinque com substâncias perigosas.

Crime

Polícia Militar alerta que usar
cerol ou linha chilena é crime

A Polícia Militar pede que, nestas épocas de férias escolares,
as crianças e adolescentes jamais soltem pipas com uso de cerol
ou linha chilena. E quem for flagrado fazendo isso, pode ser denunciado pelos telefones 190, da PM e 181, do Disque Denúncia
Unificado (DDU).
Soltar pipa com cerol ou linha chilena é crime. A Lei Estadual
14.349 de 2002 determina detenção e condução do autor à Delegacia de Polícia Civil, além de multa que varia de R$ 100 a R$
1.500.
Vender ou expor à venda o cerol, linha chilena e semelhantes é crime previsto na Lei Federal 8.137 de 1990. A pena é detenção de dois a cinco anos ou multa.
Como penalidade terão de pagar uma multa que pode variar
de um a 20 salários mínimos. Dependendo do caso, o menor poderá ser também penalizado com medidas socioeducativas.
Se a linha cortante provocar alguma morte, o crime passa a
ser homicídio. A lesão corporal, crime previsto no artigo 129,
prevê pena de detenção de três meses a um ano de detenção.Já o
crime de homicídio prevê a pena de reclusão de seis a 20 anos.

E M N OT Í CI A S

Dom Otto: happy hours

Denilson Viana anima a festa do Dia dos Pais

A diretoria do Dom Otto contratou o cantor Denilson
Viana para as comemorações do Dia dos Pais que vai
acontecer no dia 09 de agosto. Veja outras programações: Dia 02/08: Timponi& Carol Nascimento -Teclado e Voz – MPB e diversos estilos, Dia 09/08:
Denilson Viana - Direto de Diamantina com Voz e
violão – MPB – Happy Hour dos Pais, Dia 16/08:
Aline Terra e Betho Gibson -Voz e violão – Diversos
estilos, Dia 23/08: Felipe Santos - O melhor do Sertanejo no voz e violão, Dia 30/08: Maurício Urutau Voz e Violão – Pop Rock.

Coluna Jurídica

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Conta bancária inativa e
cobrança de taxas e tarifas de
manutenção pelo banco

Olá, caro leitor, tudo bem?
Hoje falaremos sobre a cobrança, por
parte de instituições financeiras, de taxas e
tarifas de manutenção de contas bancárias
inativas e negativação indevida.
É comum que as pessoas abram contas bancárias e, por algum motivo qualquer
(suspensão
de
benefícios
previdenciários, mudança de país, desemprego, etc) deixem de movimentá-la.
Ocorre, porém, que, geralmente, essas
contas mantidas pelos consumidores possuem uma taxa ou tarifa de manutenção,
como cesta mensal de serviços, por exemplo.
Valores que pareciam pequenos, no
início, viram uma bola de neve que o
cliente só se dá conta quando é surpreendido com uma inscrição de seu nome no
SPC/SERASA ou outro órgão de proteção
ao crédito, resultando na temida “negativação do nome”, com a inclusão de seus
dados no rol dos maus-pagadores.
Essa prática das instituições financeiras, contudo, não é correta.
É que cabe aos bancos, como gestores
das contas-correntes dos clientes, após 06

(seis) meses de inatividade da conta, informar aos seus clientes que o não encerramento formal, de sua conta, geraria
encargos, atendendo, assim, ao princípio
da boa-fé objetiva dos contratos e ao dever
da informação.
Na prática, entretanto, isso não acontece. Na maioria das vezes, os bancos não
cumprem com esse dever de informação,
previsto no Código de Defesa do Consumidor, deixando a dívida do consumidor
aumentar exponencialmente e incluindo o
nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, colocando-o em situação
de extrema desvantagem.
Essa medida, todavia, é equivocada e
pode gerar o direito do consumidor de
pedir que essa dívida seja declarada como
inexistente e receber indenização por
danos morais, conforme tem se manifestado a jurisprudência pátria.
Desse modo, cabe ao consumidor buscar os seus direitos, preferencialmente,
mediante um advogado para conseguir solucionar o seu problema.

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.

Paulo Diniz em Sociedade
julho - 2019
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Raylanne e Jean

Bela cerimônia religiosa
marcou a união matrimonial
de Raylanne e Jean. A celebração aconteceu na Igreja
Batista Missionária no dia
13 de julho de 2019. Raylanne é filha de Renei Lourenço Cassimiro e Rosilene
Floriano; Jean é filho de Geraldo Delfino Viana e Denise Pedrosa Viana. Os
convidados muito alegres e
felizes, especialmente nossa
amiga, a mamãe da noiva,
dona Rosilene do CRASCélvia. Aos noivos e familiares, nossos cumprimentos e o desejo de felicidades.
Que Deus abençoe o casal.

Advocaldo

Será no próximo dia 31 de julho, quartafeira, às 19h30, o evento da OAB/MG, Subseção de Vespasiano denominado
Advocaldo com Prerrogativa. A confrater-

nização será realizada no Hotel Dom Otto.
Na oportunidade haverá a palestra proferida
pelo Dr. Raimundo Cândido Neto. Mais informações: tel. 3621.3880.

A N I V E R S A R I A N T E S D E A GO S T O

Dia 1: Célio Pena, Tony de Oliveira Xavier; Dia 2:Larissa Celiaque de Almeida; Dia 3:
Marcos Vinícius de Souza Lima, Sandro Carvalho Marani, Ricardo Alexandre Pimentel;
Dia 4: Sérgio Paulo Perdigão; Dia 6: Elizabete Fonseca Diniz, Gracielly Martins Henriques, Daniel Elias Viana; Dia 7: Rodrigo César Silva; Dia 10: Ricardo Martins da Costa;
Dia 11: Magda Costa Luz; Dia 13: João Luiz Mussa, Antônio Jorge Fonseca; Dia 14:Kaline Emanuelle S. Queiroz, Belchior Vieira; Dia 15: Gustavo do Vale Fonseca Ferreira,
Maria Cristina Cataldo Silva; Dia 16: Humberto Silva; Dia 17:Kênia Lima Perdigão, Hamilton Silva Ferreira, Maria Margareth Barros; Dia 18:Ilacir dos Santos Viana; Dia 19:
José Marani, Larissa Mansur dos Santos, Lorena Mansur dos Santos; Dia 20: Fabiana
Cardoso Guimarães; Dia 21: Daniel Soares Fonseca, Andréia Fernandes, Paulo Cesar
Meireles; Dia 22: Amália Barbosa Soares Salvador, Edna Mara Durães, Euler Miranda
Costa; Dia 23: Cláudia Luciene Salomão Carvalho; Dia 24: Nely Aparecida Araújo, Marcos Guirelli Batista; Dia 25: Bruno Luiz Schamber Reis, Ilca Pereira, Nízio Júnior Ziderich Xavier; Dia 26: Daniel Vinícius de Morais; Dia 27: Valter Carvalho Lima, Antônio
Alves Carvalho; Dia 28: Dr. José Ferreira Pinheiro, Ivana Maria dos Santos; Dia 29:
Volga Celiaque Almeida, Dr. Rui Carlos Barbosa, Wilma Marcial Palma, Janete Araujo
Silva Franca; Dia 30: Sávio C. Guimarães, Paulo da Silva Guimarães Neto; Dia 31: Camila Lorraine Pereira Perdigão.

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

Frango à espanhola

Ingredientes:
1 kg de coxa de frango
5 colheres (sopa) de alho amassado
Sal e pimenta-do-reino a gosto
2 cebolas cortadas em rodelas
5 tomates picados sem pele e
sem sementes
1 pimentão amarelo picado
1 colher (chá) de alecrim
1 colher (chá) de orégano
1 folha de louro picada
½ xícara (chá) de azeitona preta
inteira sem caroço
2 envelopes de caldo de galinha
em pó
1 xícara (chá) de vinho tinto seco
3 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo:
Tempere o frango com o alho, sal, pimenta e
reserve.
Em uma tigela, misture a cebola, o tomate, o
pimentão, o alecrim, o orégano, o louro, as

azeitonas, o caldo de galinha e o vinho.
Coloque o frango em uma fôrma, despeje por
cima a mistura de temperos e regue com o
azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao
forno médio, preaquecido, por 1 hora e 30 minutos.
Retire o papel-alumínio e deixe por mais 20
minutos.
Arrume o frango em travessa e decore a gosto.

Pavê floresta negra

Ingredientes:
1 envelope de gelatina em pó sem
sabor
5 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
2 latas de creme de leite sem soro
360 g de chocolate ao leite derretido
1 e ½ xícara (chá) de cerejas em calda
picadas (reserve algumas para decorar)
1 pacote de biscoito champanhe (180
g)
2 xícaras (chá) de chantilly (comprado pronto) para decorar
Raspas de chocolate ao leite para decorar

Modo de preparo:
Dissolva a gelatina na água em banho-maria.
Bata no liquidificador com o leite condensado,
o creme de leite e o chocolate derretido até
ficar homogêneo.
Junte as cerejas e misture com uma colher.
Em um refratário médio, intercale camadas de

creme de chocolate com cerejas e de biscoitos,
terminando em creme.
Decore com o chantilly, com as cerejas reservadas, raspas de chocolate e leve à geladeira
por 3 horas. Sirva.
Dica:
Se desejar, coloque chantilly entre as camadas
do pavê. O sabor vai ficar mais suave.

Dicas úteis para o Lar
Como escolher morangos

Compre os morangos mais vermelhinhos,
pois é uma fruta que não amadurece depois de
colhida. Evite os “machucados” e mofados.
Se estiverem em bandejas, tente pegar os
mais firmes e certifique-se de que não exista
água na embalagem.
Ao lavar, não retire o cabinho do morango.
Se fizer isso, entrará água na fruta e ela deixará

a receita úmida.
Lave
os
morangos em
água corrente e
deixe de molho
por 5 minutos
em uma solução de água e bicarbonato de sódio,
vinagre ou suco de limão. Misture 1 colher (sopa)
de um dos três produtos em 1 litro de água.
Em seguida, lave novamente os morangos
em água corrente para retirar o produto. Escorra
e mantenha na geladeira até o momento de usar.
Na hora de fazer a receita, é imprescindível
que os morangos estejam bem secos para não
comprometer o resultado. De preferência lave
um dia antes.

Saúde -

Azia: você sabe o que é?

Conheça mais sobre essa doença que causa dores e
atrapalha o dia a dia dos pacientes

Todas as pessoas apresentam ácidos estomacais, os
quais desempenham papeis essenciais no organismo. É graças a eles que o processo de
digestão acontece, ou seja, sem
a presença dessas substâncias
no seu corpo os alimentos ingeridos ao longo doa dia não
seriam decompostos. Entretanto, em alguns casos, esse
mecanismo tão natural se torna
imperfeito – e é justamente aí
que surge a chamada azia.
Quando esses ácidos escapam
e vão para o esôfago, a queimação começa e aparecem as
dores e desconfortos tão característicos
desse
quadro.
Quando essa região não funciona bem, permite que o conteúdo do estômago chegue ao
esôfago, conhecido como refluxo. Então, esse material
ácido pode causar muitos sintomas, incluindo a azia.

Por que dói?

Embora o organismo precise dos ácidos para funcionar
da maneira correta, não são
todos os órgãos que conseguem suportá-los. O esôfago,
ao contrário do estômago, não
é formado por uma camada de
proteção tão eficaz e, por isso,
quando ocorre o refluxo, pode
haver irritação do seu tecido,
fator responsável por causar as
dores e a azia. Ela é descrita
com uma sensação de queimação que vai da boca do estômago até a garganta, causada

pelo refluxo do conteúdo do
estômago – que é ácido – ao
esôfago. Esse problema pode
ser algo ocasional ou frequente, sendo capaz de interferir diretamente na rotina e na
qualidade de vida do paciente.
Em alguns casos, inclusive, a
azia é um sintoma de que algo
mais grave está acontecendo
no corpo.

Principais causas

Como já foi dito, o real
motivo da azia aparecer é o escape dos ácidos estomacais
para o esôfago. Mas o que
pode favorecer essa situação?
Alguns dos fatores responsáveis por provocar ou intensificar a azia são a gravidez e o
uso excessivo de medicamentos. O consumo de determinados ingredientes também
favorece o surgimento desse
problema, justamente por
serem ácidos. Ficou confuso?
É que existem ingredientes
que aumentam a acidez do
sangue – desequilibrando o
seu pH – e, com isso, pioram
os sintomas da azia e do refluxo. Pacientes que sofrem
com ambos os sintomas e não
melhoram com os medicamentos prescritos podem recorrer à eliminação de
alimentos ácidos, gerando
uma melhora significativa.
Assim, com a dieta correta, é
possível reduzir a acidez do
estômago e eliminar os desconfortos.

Quando se preocupar?

Se uma pessoa disser que
está com azia, você vai se preocupar? Provavelmente, não.
Afinal, esse é um quadro bastante comum entre a população.
Contudo, como já foi dito, a
azia pode ser um sinal de que
existe alguma coisa mais grave
acontecendo no seu organismo.
Então, quando é preciso ligar o
sinal de alerta e procurar um
médico com urgência? A seguir,
listamos algumas situações que
pedem ação imediata. Confira!
Sensação de ardor e uma
pressão, aperto ou dor esmagadora no peito. Isso porque, às
vezes, as pessoas que acreditam estar sofrendo com azia,
na verdade, estão tendo um
ataque cardíaco.
Ocorrência de vômito com
sangue ou com aspecto de
borra de café;
Queimação acompanhada
de perda de peso não intencional;
Fezes com coloração preta
(como piche) ou avermelhada;
Caso a azia seja frequente
ou se não passar depois de algumas semanas, mesmo com
cuidados caseiros;
Ao perceber dificuldade
para engolir (os alimentos parecem ficar presos na garganta
conforme passam);
Ocorrência de tosse ou
problemas para respirar que
não passa;
Piora no desconforto com
o uso de antiácidos.

Mensagem - Esvaziando os armários de nossa vida
Todos os anos, há um momento em que olhamos nossos armários com um olhar crítico.
Olhamos aquelas roupas que não usamos há
tanto tempo.
Aquelas que tiramos do cabide de vez em
quando, vestimos, olhamos no espelho, confirmamos mais uma vez que não gostamos e guardamos
de volta no armário.
Aquele sapato que machuca os pés, mas insistimos em mantê-lo guardado.
Há ainda aquele terno caro, mas que o paletó
não cai bem, ou o vestido “espetacular” ganhou de
presente de alguém que amamos, mas que não combina conosco e nunca usamos.
Às vezes tiramos alguma coisa e damos para
alguém, mas a maior parte fica lá, guardada sabe-se
lá porquê.
Um dia alguém me disse: tudo o que não lhe
serve mais e você mantém guardado, só lhe traz
energias negativas. Livre-se de tudo o que não usa
e verá como lhe fará bem.
Acontece que nosso guarda-roupa não é o
único lugar da vida onde guardamos coisas que não
nos servem mais.
Você tem um guarda-roupa desses no interior
da mente
Dê uma olhada séria no que anda guardando lá.
Experimente esvaziar e fazer uma limpeza naquilo

que não lhe serve mais. Jogue fora ideias, crenças,
maneiras de viver ou experiências que não lhe acrescentam nada e lhe roubam energia.
Faça uma limpeza nas amizades, aqueles amigos cujos interesses não têm mais nada a ver com os
seus.
Aproveite e tire de seu “armário” aquelas pessoas negativas, tóxicas, sem entusiasmo, que tentam
lhe arrastar para o fundo dos seus próprios poços de
tristezas, ressentimentos, mágoas e sofrimento.
A insegurança dessas pessoas faz com que busquem outras para lhes fazer companhia, e lá vai você
junto com elas.
Junte-se a pessoas entusiasmadas que o apoiem
em seus sonhos e projetos pessoais e profissionais.
Não espere um momento certo, ou mesmo o
final do ano, para fazer essa “faxina interior”.
Comece agora e experimente aquele sentimento gostoso de liberdade.
Liberdade de não ter de guardar o que não lhe
serve.
Liberdade de experimentar o desapego.
Liberdade de saber que mudou, mudou para
melhor,
E que só usa as coisas que verdadeiramente lhe
servem e fazem bem.
Autor desconhecido
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Governadora Cláudia Scaglioni visita Vespasiano

A governadora do Distrito
4521, do Rotary International,
visitou o Rotary Club de Vespasiano no dia 22 de julho último. Ela foi recebida pelo
rotarianos no Marco Rotário
em frente à sede do clube no
bairro Jardim Itaú.
Após os cumprimentos e
fotografias de praxe, a governadora Cláudia Scaglioni e
rotarianos plantaram três
mudas de árvores em frente à
sede social.
Seguindo um agendamento, a visitante e companheiros foram até o Asilo
Nossa Senhora Auxiliadora
onde foram recebidos pela diretoria da entidade. Na ocasião a diretoria do Rotary fez a
entrega de produtos de higiene, limpeza e fraudões.
Mais uma vez os rotarianos
ofereceram números musicais
para os idosos ali internados
que curtiram muito. Durante a
visita ao Asilo a governadora
Cláudia conheceu a sala de fisioterapia que foi montada
pelo Rotary Club de Vespasiano tendo elogiado o trabalho ali desenvolvido.
Na sequência a comitiva
visitou a Prefeitura Municipal
onde foi recebida pela prefeita
Ilce Rocha, pelo presidente da
Câmara Municipal vereador

Sidney Alves da Silva. O companheiro José Bicalho leu o
currículo do companheiro Jaderson enquanto o companheiro José da Paixão apresentou o currículo do companheiro Sidney. Receberam os
distintivos do Rotary International que foram entregues pelo
presidente Aurelio Salles e pela
governadora Cláudia Scaglioni.

Governadora Cláudia

A governadora Cláudia Scaglioni foi recebida pelos rotarianos no Marco Rotário

José Winston, secretários e assessores municipais. A governadora falou dos objetivos do
Rotary International para o
ano 2019/2020. A prefeita Ilce
Rocha discorreu sobre sua administração dizendo das dificuldades pelas quais passa o
Município, mesmo assim vem
executando várias obras em
benefício da população.
Na oportunidade os representantes dos poderes públicos
municipais explanaram sobre
as ações realizadas no Municí-

Foram plantadas 3 mudas de árvores
próximo à sede do Rotary

pio e elogiaram a parceria com
o Rotary Club de Vespasiano
que sempre contribui com as
demandas da cidade e ainda
participa de todos os Conselhos Municipais.

Sessão Solene

À noite, encerrando a visita da governadora Cláudia ao
Rotary Club de Vespasiano, foi
realizada a Sessão Solene em

sua sede. Composta a Mesa de
Honra
pelo
presidente
2019/2020 – Aurelio Henrique
Salles e sua esposa Sheila Regina Aviz Salles; a governadora
do Distrito 4521 – Cláudia
Maria LelloScaglioni e seu esposo companheiro João Dino
Scaglioni; a prefeita de Vespasiano Ilce Alves Rocha Perdigão; a governadora do Distrito
LC-4 do Lions Clube Interna-

A governadora Cláudia Scaglioni foi homenageada
pelo Conselho Diretor do RC Vespasiano

tional – Edite Buéri Nassif; o
presidente da Câmara Municipal – vereador José Winston da
Silva; e a presidente do Rotaract Club de Vespasiano – MirllanFróes Madeira. Também
presente à solenidade, a secretária municipal de Desenvolvimento Social – Nayara Rocha
Perdigão Lara.
Dando prosseguimento à
reunião, foram empossados
mais dois novos companheiros
– Jaderson Oliveira Felipe e

Em seu pronunciamento a
governadora Cláudia falou
sobre o tema do Rotary International para o Ano Rotário
2019/2020: O Rotary Conecta o Mundo destacando as
palavras do presidente international Mark Daniel Maloney:
“A primeira ênfase é no crescimento do Rotary – aumentando nossa prestação de
serviços, aumentando o impacto dos nossos projetos e,
acima de tudo, aumentando o
número de associados para que
possamos ir ainda mais longe”,
disse Maloney, que defende
que as conexões são a essência
da experiência rotária.
Também usaram da palavra a governadora do Distrito
LC-4 do Lions Clube International – Edite Buéri Nassif e a
prefeita de Vespasiano – Ilce
Rocha.

Presidente Aurelio, governadora Cláudia com
o companheiro Jaderson e família

A governadora Cláudia, o novo companheiro
Jaderson e o presidente Aurelio Salles

O novo companheiro Sidney recebeu o distintivo do Rotary
das mãos do presidente Aurelio e da governadora Cláudia

O companheiro Sidney fez pose com a família, o presidente Aurelio e a governadora Cláudia
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Clínica Escola de Fisioterapia da FASEH
promove festa junina para pacientes

Nas manhãs dos dias 27
e 28 de junho, o saguão de
entrada do Teatro Capucho
virou palco de quadrilha e
ambiente de descontração
para a faculdade e a comunidade. Ao invés das sessões
regulares de tratamento, os
pacientes da Clínica Escola
de Fisioterapia da FASEH
atenderam a uma festa junina promovida pelos estudantes,
professores
e
funcionários da clínica.
Com comida tradicional
de São João – caldos, pipoca, paçoquinha, cachorro
quente, canjiquinha -, dança

 FASEH

e música, os presentes puderam confraternizar o fim de
semestre e celebrar as festas
tradicionais do mês de
junho. A reunião é evento
confirmado na agenda da
FASEH. A iniciativa é uma
forma de humanizar o tratamento oferecido pela clínica, além de trazer leveza
para o dia a dia, tanto de
quem busca o atendimento
quanto para quem atende.

Pacientes felizes

Para a pequena Ana
Santos, que está recebendo
os cuidados da Clínica Es-

Ana e a mãe
Luciana, em
momento de
descontração da
rotina de
terapia

A responsabilidade de
cuidar

Os pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia da FASEH
atenderam a uma festa junina promovida pelos estudantes,
professores e funcionários da clínica

cola para reforçar habilidade
motora das pernas, a festa
“foi muito legal!”. Ana tem
alterações na marcha, o que
faz com que ela ainda ande
nas pontas dos pés.
A menina de 7 anos veio
acompanhada da mãe e vestidas a caráter. A pequena
está em tratamento há cerca
de 3 meses na FASEH, relembra a mãe. Nessa sessão,
ela dançou, brincou, tirou
fotos e se divertiu!
Para Luciana Santos,
mãe de Ana, os efeitos do

Valença é campeão do
Torneio em Pedro Leopoldo
O Valença A.C., de
Vespasiano,
sagrou-se
campeão invicto do Torneio realizado pela equipe
de Pedro Leopoldo, que
tem o mesmo nome. A
competição, além do Valença e Pedro Leopoldo,
contou ainda com a participação do Ideal de Sete
Lagoas, Santa Cruz de Fi-

dalgo, Mocambeiro de
Mocambeiro.
A primeira fase do torneio foi disputado em duas
partidas, ida e volta, com
as equipes se classificando
para as semifinais e finais.
A partida final foi disputada entre o Valença, de
Vespasiano, e o Ideal, de
Sete Lagoas, tendo o Va-

lença conquistado o título
do Torneio. Mesmo disputando os dois jogos no
campo do adversário, uma
vez que não havia campo
disponível em Vespasiano,
o Valença conseguiu bons
resultados
sagrando-se
campeão em partida finalíssima disputada em
Pedro Leopoldo.

tratamento já podem ser
sentidos. “Já conseguimos
ver a diferença com a qualidade do tratamento que ela
recebe na clínica da FASEH.
Ela faz alongamentos, atividade na esteira e eles nos
passam exercícios para fazer
em casa também, o que ajudou muito no desenvolvimento rápido da Ana”,
comenta Luciana. “As sessões são ótimas e nós recebemos um carinho muito
bonito no tratamento”, conta
Luciana.

Para a professora da
FASEH Gisele Henriques, a
festa é uma forma de “nos
aproximar mais ainda da comunidade”, diz. “A festa junina é um dos momentos que
favorece esse contato e que
torna a atenção à saúde mais
humanizada. Assim, a relação com o paciente ultrapassa o espaço tradicional da
clínica e favorece o exercício da generosidade, da delicadeza e da cordialidade
para com o outro. Isso nutre

sentimentos como compaixão e respeito pelo próximo,
além de aproximar os envolvidos no cuidado da reabilitação, sejam eles pacientes,
familiares ou profissionais
da saúde”, explica.
Os alunos e professores
do curso de fisioterapia da
FASEH atendem a comunidade da região de Vespasiano na nossa clínica
escola, oferecendo tratamento fisioterapêutico para
a população e acesso à
saúde de qualidade no município.

 LAGOA

SANTA
Lagoa Santa promove
10o Festival da Canção 2019

Clínica Escola da FASEH oferece tratamentos fisioterapêuticos

A Prefeitura publica o Edital
do 10º Festival da Canção de
Lagoa Santa, com objetivo de fomentar e reconhecer os talentos
das diversas estéticas musicais, do
município e região metropolitana.
A proposta é revelar novos cantores, compositores e intérpretes da
música e promover o intercâmbio
artístico-cultural.
O 10º Festival da Canção
acontecerá juntamente com as festividades do Jubileu de Nossa Senhora da Saúde e Festa de Agosto.
Nos dias 05 e 06 de agosto de
2019, de 16h às 00h, acontecerá a

fase eliminatória, e dia 07 de
agosto de 2019, das 16h às 00h, a
fase final.
Os três primeiros lugares e a
melhor performance artística receberão prêmios em dinheiro.
Para concorrer, os interessados

devem se inscrever com músicas
inéditas até o dia 26 de julho de
2019. Todas as informações necessárias e as condições de participação encontram-se disponíveis
no site da Prefeitura de Lagoa
Santa.

Aqui vai um recado para, pais
e familiares que se preocupam
com o transporte seguro dos estudantes. A volta às aulas será no dia
29/07 (segunda-feira) e a Translago já iniciou a vistoria das vans e
ônibus que realizam o transporte

particular no município.
Para segurança de todos, não
indiquem e, tão pouco, contrate
transporte que não tenha sido vistoriado e fiscalizado pelo município.
Quem contrata escolar irregu-

lar ajuda a deseducar. A contratação
ilegal, além de colocar em risco a
vida de quem é transportado é uma
infração legal.

Volta às aulas com segurança

Como saber se o
transporte escolar está
regularizado?

Todo transporte licenciado
pelo município possui um adesivo
certificando que o veículo está
vistoriado e regular.

Como denunciar:

Valença, campeão invicto no Torneio de Pedro Leopoldo

Caso você se depare com
algum transporte escolar e suspeite que ele é irregular faça sua
denúncia pelo telefone (31) 36881487.
Se deseja saber se a van ou
ônibus está regularizada, ligue
no (31) 3688-1463.
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No dia 03 de julho do ano
em curso, embarcou no Aeroporto de Confins, uma grande
delegação, com destino a
Milão (Itália) tendo como objetivo acompanhar a Dra.
Edite Buéri Nassif, que foi
àquela cidade para ser empossada pelo Lions Internacional como governadora do
Distrito LC4 que hoje engloba 51 municípios.
A Dra. Edite, foi eleita
governadora distrital, na XX
Convenção do Lions, realizada em Guarapari em abril
de 2019 e a posse ficou mar-

cada para acontecer na Convenção Internacional, na cidade de Milão. Nos cinco
dias em Milão (4 a 9/07) tanto
a Dra. Edite quanto os membros da Delegação que a
acompanharam,
tiveram
oportunidade de participar de
várias palestras educativas,
seminários temáticos, troca
de experiências com leões do
mundo inteiro.
Eram vinte mil pessoas,
reunidas numa única cidade e
num espaço grandioso Centro
de Convenção de Milão (Milano International Convention
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 LIONS CLUBE

– MICO), com centenas de
tradutores e assistentes para
fornecer informações. Eram
pessoas das diversas partes do
mundo, falando idiomas diferentes, vestuários dos mais
diversos modelos e cores!
Isso por si só, jáconstituía um
grandeespetáculo cultural interessante!
Intercalando as palestras,
shows de diversas partes do
mundo, com destaque para os
tenores italianos e espetáculos coreanos, já que o presidente internacional para o ano
leonístico 2019/2020 é o co-

reano Dr. Jung Yul Choi.
Palestrantes de nível internacional, com destaque
para o orador oficial Dr. Tony
Blair, ex. 1º ministro do
Reino Unido.
Foram dias de muito
aprendizado e incentivo para
a continuidade do nosso slogan leonístico internacional:
Nós Servimos!
Inspirada no slogan permanente do Lions Internacional a nossa 1ª governadora de
Vespasiano criou o seu slogan: “Nós Servimos com Fé,
União, Trabalho!”

Após os cinco dias da
Convenção em Milão a delegação vespasianense, organizada pela Multiplik Turismo
realizou um circuito de visitas a várias cidades italianas,
Roma, Veneza, Assis, Pádua e
outras! Foram 15 dias de
novas e ricas experiências.
De parabéns Vespasiano,
através do seu Lions Clube
por ter hoje uma governadora
oriundados seus quadros.
Em reconhecimento, a
governadora Edite, com o
apoio do seu Clube e de autoridades locais, realizou a

posse do seu gabinete, aqui no
Município, no dia 28/07/19.
A programação para o dia
da Posse do Gabinete da governadora Edite constou de
uma Missa em Ação de Graças, uma Caminhada Leonística, aPosse dos membros e
finalizando houve um almoço
de Confraternização, tudo organizado pelo Lions Clube de
Vespasiano.
A todos os Leões e à governadora Edite Buéri Nassif,
nossos cumprimentos.
Veja algumas fotos
do acontecimento.
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 ESPORTES

VP Escola de Futebol descobre talentos

Coluna do Pescador

Paulo Diniz

Confraternização
dos Pescadores

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

Será no dia 03 de agosto, sábado, a partir das 13 horas, na
Fazenda do Arnaldo, a confraternização dos pescadores de
Vespasiano e região. É uma oportunidade para se encontrarem,
baterem um papo e contarem todas as verdades acontecidas nas
pescarias. Na oportunidade terá cerveja e comida de buteco.
Convites com Paulo Diniz – 99981.0806.

Mateus Fonseca Diniz, um
dos alunos da VP

Pedro

Há 25 anos, os ex-jogadores e amigos Flávio Tomé, o
Palhinha e Evander Menezes,
o Vandinho, trabalham na formação de novos jogadores.
Palinha começou a jogar futebol no Independente, na escolinha do Seu Marly de
Oliveira. “Seu Marly foi meu
primeiro professor e a principal referência para muitos jogadores de Vespasiano, como
o Éder Aleixo”, relembra. Palhinha teve passagens nos
times como Cruzeiro, Bahia e
clubes do interior de Minas.
Já Vandinho, atuou no América, Uberaba, Patrocinense,
em Minas, e no Tupã, no interior de São Paulo.
Juntos, aliaram a experiência com o desejo de formar atletas e fundaram a VP

Escola de Futebol. A escolinha conta com quatro categorias de base que juntas somam
60 alunos. O trabalho já rende
frutos. “Revelamos três jogadores que hoje estão nas categorias de base do Cruzeiro.

O Vila Nova, do Morro
Alto, representará a cidade de
Vespasiano no Torneio Corujão, organizado pela Rede
Globo e a Federação Mineira
de Futebol que tem início no
dia 27 de agosto, às 20 horas,
com a participação de 16 equipes na chave metropolitana.
O Torneio é disputado em
duas chaves: Capital e Metropolitana. O Vila Nova, logicamente, participa da chave
metropolitana da qual participam ainda: Roma FC
(Betim), Santa Luzia FC
(Contagem), Vasco (Esmeraldas), Valência (Ibirité), Vila
Fagundes (Lagoa Santa), CA

Mocambeirense
(Matozinhos), Barcelona FC (Mario
Campos), Montanhês FC
(Nova Lima), Santa Cruz Fi-

Vinícius

Os meias Vinícius, Pedro e
João”, se orgulha Palhinha.
Para ampliar a capacidade
de formar jogadores, Vandinho
e Palhinha criaram a ONG
“Chute Para O Futuro”. O objetivo é atender 150 alunos.

Vandinho e Palhinha, da Escolinha VP

Joãozinho

Para isso, os dois precisam do
apoio de empresas da região.
“Se conseguirmos patrocínios,
poderemos aumentar o número
de meninos atendidos na escolinha”, ressalta Palhinha. Mais
do que formar atletas, Vandinho e Palhinha estão formando cidadãos. “O futebol é
uma das melhores formas
para educar uma criança. Ensina disciplina, respeito. Eles
não estão aqui só para jogar
futebol. Daqui levam ensinamentos para a vida.” Quem
quiser conhecer melhor o trabalho da VP Escola de Futebol ou quiser levar seu filho
para fazer um teste, o time
treina todas as quintas e sábados no Estádio Ilvo Marani,
do Vespasiano Esporte Clube,
no centro da cidade.

O Edwaldo e seu sobrinho Mateus, da casa de Ração Lati
e Mia, foram pescar na represa de Três Marias no período de 26
a 28 deste mês. Fizeram exclusivamente pescaria de tucunarés
com iscas artificiais. O resultado foi excepecional, fisgaram
mais de 60 tucunarés. Matou somente um para comer nas
margens da represa. Isto é que pescador esportivo, preocupoado
em manter as espécies vivas para as próximas pescarias. Eles
contrataram um guia de pesca, Anderson que é parceiro do
outro guia Rodrigo,ambos conhecem a represa como a palma da
mão. A utilização de guias da região facilita muito a pescaria
porque eles estão lá todos os dias e ficam cientes das variações
que ocorre no dia a dia.

(Santa Luzia), Canarinho EC
(Sarzedo), Vila Nova Morro
Alto (Vespasiano), Sol Nascente FC (São José da Lapa).

Edwaldo exibe um belo tucunaré fisgado
na Represa de Três Marias

Vila Nova representa Vespasiano no Torneio Corujão
dalgo (Pedro Leopoldo), Rosaneves (Neves), SE Manganês (Rio Acima), Guará FC
(Sabará), EC Família Juventus

O Vila Nova, do Morro Alto, representará a cidade no Torneio Corujão

 SÃO JOSÉ DA LAPA

Ipê é campeão
amador de 2019

Em São José da Lapa, o Ipê F. C. sagou-se
campeão amador de 2019 da Copa Lapense
saindo vencedor nas partidas finais do campeonato.
Foram finalistas o Ipê e o Sobradão. Na primeira partida o Ipê venceu o seu rival pelo placar de 1x0. Na segunda partida, jogando em casa,
as equipes empataram com o placar em 0x0. O título ficou com o Ipê, campeão de 2019.

Sol Nascente

O Sol Nascente representará a cidade no
Torneio Corujão que é organizado pela Rede
Globo em parceria com a Federação Mineira de
Futebol.
A competição terá início no dia 27 de agosto
com a participação de 16 equipes na chave metropolitana.

Represa de
Três Marias

O Mateus também pegou vários tucunarés em Três Marias

