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

Shows da Banda Blitz e artistas locais
marcaram o Festival de Inverno 2019
11ª edição do evento foi um sucesso e levou um “mar de gente” para a Praça JK. Artistas

levaram muita música e cultura para todos e movimentaram o comércio local
No período de 1º a 4 de

agosto, Vespasiano respirou
muita arte, música e cultura. A
Prefeitura, através da Secreta-
ria de Cultura, Turismo e
Lazer, realizou o 11º Festival
de Inverno de Vespasiano –
FIV, com o tema: Tributo a
Beth Carvalho – “Salve, Ma-
drinha do Samba!”.

No período de 1º a 3 de
agosto aconteceram às oficinas
de: Confecção de Boizinhos-
da-manta, Circo e de Percus-
são, todas realizadas no
Palácio dasArtes Nair Fonseca
Lisboa e atraiu pessoas de di-
versas idades.

As apresentações artísti-
cas aconteceram no Quarteirão
Fechado da Praça JK e este
ano, dos 22 artistas que se

apresentaram 19 foram “talen-
tos da terra”, valorizando
ainda mais o artista local. Os
artistas envolveram o público
com o Rock and Roll, o Serta-
nejo, a MPB, o Samba e o Pa-
gode, além do Pop Rock que
aqueceu as noites frias de
quinta e sexta-feira.

A atração principal do FIV
2019, aconteceu no dia quente
de sábado, 3 de agosto, com a
Banda Blitz. Sucesso da dé-
cada de 80, a Praça JK foi co-
berta por um “mar de gente”
que uma só voz entoou os
hinos: A Dois Passos do Pa-
raíso, Você Não Soube Me
Amar, Eu Minha Gata e Meu
Cachorro, Weekend, dentre
outros.

O domingo, 4 de agosto,
começou quente e contou com
uma vasta e diversificada pro-
gramação na Praça JK e durou
todo o dia. As pessoas passa-
ram o domingo na praça cur-
tindo uma boa música e
saboreando as delícias da
Praça de Alimentação.

As pessoas ainda puderam
se deliciar nas oito barracas
que compuseram a praça da
alimentação, sendo que quatro
delas foram destinadas para
entidades sem fins lucrativos e

as outras quatro para pessoas
físicas que atenderam ao cha-
mamento do edital. Desde
2017, a atual administração

prepara e organiza o FIV com
uma mega infraestrutura, para
proporcionar uma maior segu-
rança e tranquilidade de todos.

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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A comunidade escolar, os
moradores do bairro Vila Es-
portiva e região, estiveram reu-
nidos na manhã de sábado, 3 de
agosto, na quadra da unidade
escolar para a entrega das obras
de reforma, ampliação e mo-
dernização da Escola Munici-
pal Manuel da Fonseca Viana.  

Com uma grande e impor-
tante participação da comuni-
dade, a direção da escola
abrilhantou o evento com os
números artísticos dos alunos
dos 2º e 3º anos que com todo o
charme encantaram o público.    

Para maior rendimento,
bem-estar e conforto dos alunos
e comunidade escolar, a uni-
dade recebeu diversas obras e
intervenções que deixaram a
escola mais moderna e ade-

quada, como: reforma completa
dos banheiros, da cozinha e das
salas de aula com instalação de
piso porcelanato; reforma do
pátio da escola com novos
pisos em porcelanato; reforma
dos pisos de entrada e entorno
da escola; execução de muro de
arrimo para contenção; amplia-
ção da escola com espaço para
recreação dos alunos; constru-
ção de horta escolar; troca de
todos os telhados da escola,
dentre outros.  

A Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, agradeceu a comu-
nidade pela paciência durante a
reforma. “Sei, como educadora,
que não é fácil realizar uma re-
forma com os alunos na escola,
é uma dificuldade e um des-
conforto muito grande tanto

para os alunos quanto para os
funcionários, mas foram 30
anos sem uma reforma. E hoje
estamos entregando mais uma
escola linda, moderna e que
tenho certeza de que vai ser
muito bem cuidada por todos”,
discursou Ilce.  

Para a diretora da Escola
Municipal Manoel da Fonseca
Viana, Vanez Andrea Santos de
Souza, a reforma veio em boa
hora. “Nossa escola estava um
caos, precisando de uma grande
reforma e a Prefeita Ilce Rocha
não mediu esforços para rea-
lizá-la. Quero agradecer de co-
ração a nossa Prefeita que tem
se empenhado e não está me-
dindo esforços para melhorar a
educação do nosso município”,
agradeceu a diretora.

A Banda Blitz foi a atração principal do FIV 2019

Público compareceu em massa na Praça JK para curtir o FIV 2019

Os alunos na oficina de circo

Alunos dos 2º e 3º anos fizeram uma linda apresentação artística

Escola Manuel Fonseca é entregue
totalmente reformada para a 
comunidade da Vila Esportiva
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O pensamento comum é
de que frutas, legumes, grãos,
cereais e outros alimentos na-
turais viram um banquete de
nutrientes e vitaminas que se
transformam em mais saúde
para o corpo. Seria perfeito
mesmo, não fosse a presença
de ingredientes adicionados à
grande maioria deles ainda na
terra: Os Agrotóxicos. 

Estas substâncias quími-
cas são usadas aos montes na
agricultura brasileira, a tal
ponto que, desde 2008, o Bra-
sil ocupa o posto de campeão
mundial no uso de agrotóxicos
para manter as pragas longe
das lavouras, segundo dados
do Ibama.

Se de um lado o agrone-
gócio progride com a garantia

de colheitas sem prejuízos, por
outro nos tornamos consumi-
dores de substâncias desco-
nhecidas, muitas delas
consideradas, inclusive, cance-
rígenas. Um levantamento da
Fundação Oswaldo Cruz
aponta que cada brasileiro
consome, em média, 7 litros
desse veneno por ano.

O Diário Oficial da União
(DOU) do dia 22 de julho de
2019 traz uma listagem com
51 novos agrotóxicos libera-
dos para uso nos campos do
Brasil. Do total, 44 são genéri-
cos, com princípios ativos já
autorizados, sete são novos no
país – seis inseticidas e
um herbicida. Os inseticidas
contêm o ingrediente ativo sul-
foxaflor, que controla pragas

como pulgão, mosca-branca e
psilídeo. Com este novo pa-
cote de liberação, já são
262 agrotóxicos liberados
desde o início da administra-
ção de Jair Bolsonaro.

Da lista de hoje, 28 estão
classificados como mediana-
mente tóxicos, 17 como extre-
mamente tóxicos, cinco são
pouco tóxicos e um é alta-
mente tóxico. Ainda de acordo
com o documento, 27 desses
produtos são perigosos ao
meio ambiente, 18 são muito
perigosos, cinco são pouco pe-
rigosos e um altamente peri-
goso.

Adaptado de site:
Globo Rural

acesso em: 19/08/2019.

Brasileiro consome 7 litros
de agrotóxicos por ano

O momento da morte de um ente
querido é sempre muito difícil e traz
muito sofrimento para toda a família.
Contudo, mesmo com este sofrimento,
os familiares devem dar entrada no in-
ventário para que os bens deixados pelo
falecido possam ser partilhados entre os
herdeiros.

Trago hoje algumas dicas que
podem te ajudar a dar andamento a
esses procedimentos legais.

1º) O inventário deve ser aberto em
até 2 meses após o falecimento, con-
forme previsão do artigo 611, do Có-
digo de Processo Civil. 

Mas, e se o inventário não for
aberto neste prazo?

2º) Se dentro deste prazo os herdei-
ros não derem entrada no processo de
inventário, será aplicada uma multa
sobre o valor do imposto (ITCD – Im-
posto de Transmissão Causa Mortis e
Doação).

Então tenho que pagar imposto
para fazer o inventário?

3º) A resposta é, sim! O ITCD citado
acima. O valor do imposto cobrado aqui
no estado de Minas Gerais é de 5% do
valor dos bens.

Posso simplesmente ir no cartório
ou na justiça com os documentos e dar
entrada no inventário?

4º) A resposta é, não! Primeiro, por-
que é necessário organizar todos os do-
cumentos, tirar certidões, verificar
como será a partilha, além disso, é ne-
cessário estar assistido por umadvo-
gado. 

Se o falecido deixou filhos e nem
todos estão vivos, como fazer?

5º) Quinta e última dica. Se possui
documentos de todos os filhos, inclusive
dos falecidos, ótimo! Se o filho faleceu
há muito tempo e não possui a certidão
de nascimento, entre em contato com o
cartório em que foi registrado o filho e
peça a segunda via. Na prática, o advo-
gado fará isso por você. Se o filho fale-
cido também deixou filhos, eles
entrarão na sucessão por representação,
ou seja, representarão o pai ou a mãe e
herdarão os bens que seriam seus por di-
reito, caso estivessem vivos.

Destarte, embora seja uma situação
difícil é sempre bom estar ciente dos
seus direitos. Fique ligado! Na dúvida,
procure um advogado para orientá-lo.

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 

Cinco coisas sobre inventário
que você precisa saber

Andrés Vercesi é selecionado
para o Renova BR Cidades

O vespasianense Andrés
Vercesi está entre os 1300 se-
lecionados para integrar o pro-
grama de formação de novas
lideranças políticas, o Renova
BR Cidades.

Mais de 31 mil pessoas de
todo o Brasil participaram do
processo de seleção do pro-
grama RenovaBR Cidades,
criado para viabilizar e prepa-
rar novas lideranças políticas
no Brasil.

O processo de seleção foi
realizado nos meses de janeiro
a maio deste ano, contou com
várias etapas, como análise de
currículos, teste de raciocínio
lógico e de conhecimentos ge-
rais, análise de vídeos, entre-
vistas e bancas de avaliação.

“Foi um processo rigo-

etapa, Andrés Vercesi receberá
formação, qualificação e capa-
citação através de atividades e
cursos oferecidas pelo pro-
grama. Essa capacitação será
realizada por duas etapas. A
primeira etapa, será por meio
de aulas virtuais, exercícios e
apresentação do TCC. Já na
segunda etapa o curso ocorrerá
no ano que vem. Ele será pre-
sencial e irá participar quem
teve um bom rendimento na
primeira etapa curso.

O RenovaBR é uma insti-
tuição apartidária que prepara
novas lideranças para entrar
para a política, técnica e politi-
camente.

“Vamos juntos multiplicar
essa mudanças aqui em Vespa-
siano.”

roso, pois tínhamos que res-
ponder vários questioná-
rios, colocar o nosso ponto de
vista e além de fazer um vídeo
contando um pouco da nossa
trajetória,” explica Andrés.

Após a aprovação nessa
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Rua Pedro Vieira ganha asfalto e antigo
sonho dos moradores de Angicos é realizado

Funcionários municipais têm curso inédito

Dever cumprido e trabalho
realizado. Essas são as sensações
que a atual administração sente
ao transitar na Rua Pedro Vieira,
no Bairro Angicos. E a noite do
dia 9 de agosto os sentimentos se
afloraram e a comunidade da re-
gião, que estava presente na Rua
Pedro Vieira era uma mistura de
alegria e euforia com a entrega
das obras de infraestrutura com-
pleta da via pública. 

Por mais de 40 anos esses
moradores lutaram para ir e vir
com dignidade, para que não so-
fressem mais com o desconforto
da poeira e da lama e a Atual Ges-
tão, através da Secretaria Obras e
Serviços Públicos, com o obje-
tivo de sanar todos os problemas
realizou as obras de infraestrutura
completa com asfaltamento,
meios-fios, sarjetas e passeios.

Agora os moradores estão vi-
vendo uma nova realidade. 

A Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, salientou que tam-
bém partilhou da falta de infra-
estrutura da Rua Pedro Vieira.
“Minha Tia morou aqui na Pedro
Vieira e como sempre estava na

casa dela ou cortávamos cami-
nho por aqui para chegar ao
bairro Bonsucesso, pude viver
um pouco da realidade diária de
vocês”, relembrou a Prefeita.
Ilce Rocha afirmou ainda que as-
faltar a Pedro Vieira era uma
meta da atual administração.

“Tentamos fazer a obra no pri-
meiro ano de mandato, infeliz-
mente não conseguimos. Ano
passado foi um ano complicado
com a falta de repasse de verba
do Governo do Estado, mas este
ano nós conseguimos e está aí, a
Rua Pedro Vieira digna de seus

moradores com asfalto, passeio,
meio-fio e sarjeta. Entrego a Rua
Pedro Vieira com o coração
cheio de alegria, pois sei que rea-
lizamos o sonho de muitas pes-
soas”, afirmou Ilce. 

Para a moradora Sueli Apa-
recida Moreira Dias, agradecer é

pouco. “Agradeço muito a você
Ilce porque nós já sofremos
muito com a poeira, a lama, o
descaso, mas agora não vamos
sofrer mais! E tinha que ser uma
mulher guerreira e forte como
Ilce Rocha para realizar o sonho
de mais de 40 anos dessa comu-
nidade”, disse Sueli. 

Outra moradora que lutou
pelas obras de infraestrutura foi a
Janaína Vieira, que emocionada
relembrou a luta da comunidade.
“Hoje a vitória chegou! E todos
nós aqui lutamos muito para esse
dia chegar, fizemos encontros,
reuniões e hoje o resultado está
aqui. Agradecemos a você Ilce
Rocha por seu trabalho, sua de-
terminação, sua força e por hoje
realizar o sonho de todos os mo-
radores da Rua Pedro Vieira”,
falou Janaína.

A Prefeitura de Vespasiano,
através da Secretaria de Educa-
ção, em parceria com o Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Ge-
rais realizou dia 1º de agosto, no
Palácio das Artes Nair Fonseca
Lisboa, a entrega do Certificado
do Curso Orgânico Básico de
Brigadista a 264 profissionais da
rede municipal de educação. 

Vespasiano é uma das pri-
meiras cidades a ofertar o curso
básico de brigadista aos profis-
sionais da educação. De acordo
com a Lei 13.722/2018, a capa-
citação em primeiros socorros se
torna obrigatória para professo-
res e funcionários de estabeleci-
mentos de ensino públicos e
privados de educação básica. O
curso foi ministrado pelo 6º Pe-
lotão de Bombeiros Militar de
Minas Gerais, quando foram ca-
pacitados 264 profissionais de

41 escolas da rede municipal de
ensino, além da rede UaiTec
LAB e da Biblioteca Pública
Herbert Fernandes. No total,
foram 16 horas de curso, com
aulas teóricas e práticas. 

Após a exibição do vídeo
institucional, a Banda Jovem sob

o comando do maestro Alexan-
dre Pimentel, animou o público
com a execução de algumas mú-
sicas e o Hino Nacional Brasi-
leiro. Em seguida o Comandante
do 6º Pelotão de Bombeiros Mi-
litar de Vespasiano, Tenente Er-
nando Coelho da Silva, palestrou

sobre “O Bombeiro Militar junto
à sociedade”. 

Segundo a Prefeita Ilce
Rocha, essa preparação é essen-
cial para profissionais de educa-
ção. “Como educadora sei o
quão importante é este tipo de
curso para a formação do pro-

fessor e para mantermos a calma
e prestamos o socorro da ma-
neira correta nos momentos de
urgência. Agora, depois do
curso, tenho certeza da nova
visão e a maneira diferenciada
de percepção das coisas ao en-
torno de cada um dos profissio-

nais que acaba de se formar”,
disse a Prefeita.

De acordo com o responsá-
vel pelo Comando do 3º Bata-
lhão de Bombeiros Militar de
Minas Gerais, Major Giderson
Martins das Neves, a ideia é ex-
pandir ainda mais o curso de bri-
gadista. “Não temos condições
de estarmos em todos os lugares
sempre, por isso é de suma im-
portância que a sociedade civil
esteja apta para os primeiros so-
corros e o combate ao incêndio.
É primordial que este curso
tenha sido desenvolvido nas uni-
dades escolares, pois são nelas
que temos que criar a doutrina da
preparação e do cuidado. Preten-
demos levar esse treinamentos
para os demais funcionários para
que todos saibam como agir em
circunstâncias urgentes”, enfati-
zou o Major.

Prefeita Ilce Rocha, vereadores e representantes da comunidade

Os bombeiros  responsáveis pelo curso de brigadistas Público presente no Curso de Brigadistas

Rua Pedro
Vieira no
Bairro
Angicos

recebeu as
obras de

infraestrutura
completa
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Lions Clube comemora o Dia dos Pais
Durante ótimo evento realizado no dia 17 de agosto último, no Restaurante Panela de Pedra, em Pedro Leopoldo,

o Lions Clube de Vespasiano comemorou a passagem do Dia dos Pais. O encontro, dos mais animados,
contou com a participação dos pais e familiares. Uma grande festa.

Veja algumas fotos do acontecimento.

Intercambista Simone chega ao Brasil
Dentro de seu programa de intercâmbio, o Rotary Club

de Vespasiano recebeu no dia 10 de agosto último, no Aero-
porto de Confins, a intercambista americana Simone Love
Talton. Ela é da cidade de Waconia, Estado de Mine-
sota/USA. Seus pais: Billy Talton e JoelleTalton.Simone fi-
cará no Brasil até junho de 2020 e será hóspede das famílias
de Glauber Eduardo da Silva e Viviane, e de Leônidas de
Oliveira Mendes e Cristina.

Ela está estudando no Colégio Chromos, em Lagoa
Santa. Participará ainda de todas as atividades rotárias do
Distrito 4521 que envolve 58 clubes em Minas Gerais. Seja
benvinda, Simone.

A intercambista
Simone foi
recebida pelos
rotarianos no
Aeroporto de
Confins

Simone em companhia de intercambistas de diversos países com
a governadora Cláudia Scaglioni e diretores do Distrito 4521

O casal anfitrião companheiro Glauber e
Viviane com a visitante

Para maior alegria dos rotarianos, no dia seguinte à sua chegada, foi o
aniversário da intercambista Simone. Teve bolo e o tradicional parabéns

� ROTARY CLUB
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO
Dia 1: Grácia Maria Gonçalves Souza, Elizabete Salomão Dias, Simone Cristine Ribeiro
Silva, Ivan Correa de Araújo; Dia 4: Geraldo Maximiano dos Santos, Rosana Salomão Cam-
pos, Públio Silveira de Souza; Dia 5: Ângela Martins de Almeida, Delmo Antônio Pretinho
dos Santos; Dia 7: Abdallah Mussa Sobrinho; Dia 9: Gilson Euzébio de Sena, Letícia Lopes
Ferreira, Felipe Diniz Viana Castilho, Lílian Rose Pena; Dia 10: Palmireno Benedito San-
tos Filho, Lilian Rose Pena Branco; Dia 11: Edílson Pereira de Carvalho; Helbert Adailton
Alves; Dia 12: Vânia Aguiar Viana, Grazielle Guimarães Bastos; Dia 13: Márcia Fonseca
Lisboa Kayser; Dia 14: Celestino Bicota dos Santos Sobrinho, Gilmar Ávila Silva, Yuri
Jorge Celiack Almeida, Ana Karina Santos Souza, Emanuele Guimarães Bastos; Dia 15:
Pollyane Carvalho Bretas; Dia 16: Maria Salomé da Costa Silva, Nilce Fonseca Viana; Dia
17: Sandra Silva Issa, Rômulo Maria Satiro, José Sidney Araújo, Marta Lourdes Mansur Pi-
mentel; Dia 18: Paulo Sérgio Silva; Priscila Marani Albano; Dia 19: Vera Lúcia Souto
Murta; Warley Luiz Vieira; Dia 20: Valéria Cristina Oliveira e Silva, Vinicius Froes Ma-
deira; Dia 23: Cláudio Adriano Rocha, Tatiana Mussa Rocha; Dia 25:Maria Simone Cam-
pos Silva, Oilian Baptista Guimarães da Silva; Dia 22: Haroldo Vicente da Silva; Dia
26:Ilvo Marani Filho, Gabriela Francino Ramos Silva, Mara PatronContreras; Dia 27: Paula
Novaes Silva, Cláudio Adriano Fonseca Rocha; Dia 29: Ana Manuela Cruz S. J. Diniz; Dia
30: Cristiane Martins da Costa.

Gilmar Castanho – 60 anos

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

Comemorado em alto estilo o aniversá-
rio de 60 anos do amigo Gilmar Castanho. A
festa aconteceu no Clube dos 50 em 17 de
agosto. Teve início às 12 horas e só terminou
lá pela meia noite. Festão com muito chur-

rasco, como não poderia deixar de ser, cer-
veja e tudo mais. Inúmeros amigos foram
cumprimentá-lo. Ao Gilmar, o nosso abraço
desejando-lhe felicidades e muita saúde. Pa-
rabéns!!!

Advocaldo
A OAB/MG, Subseção de Vespasiano,

promoveu em 31 de julho o seu Advocaldo
com Prerrogativa. Na oportunidade foi pro-
ferida ótima palestra pelo professor Rai-
mundo Cândido Neto. Os advogados inscritos

na Subseção de Vespasiano prestigiaram o
acontecimento. O auditório do Hotel Dom
Otto estava repleto. Parabéns à presidente
Eduarda Castro Soares e demais diretores res-
ponsáveis pelo evento.

O aniversariante Gilmar Castanho e os parentes que vieram do Sul para abraçá-lo

A Câmara de Dirigentes Lojistas e a Associação Comercial e Empresarial de Vespasiano e São
José da Lapa realizarão o 2º Mérito Empresarial, com o objetivo de homenagear os dirigentes de
empresas/entidades que exerceram atividades relevantes no fomento e/ou valorização do co-
mércio, serviços e indústria da nossa região e que participam ativamente no movimento asso-
ciativista, além de promoverem ações sociais de interesse coletivo.

O evento contribui para levar ao conhecimento da sociedade as empresas e empresários que
por meio do conjunto de suas atividades vêm se destacando e alcançando padrões de excelência
no ano de 2019.

A festa acontece no salão do Funil Clube no dia 20 de setembro, a partir das 20 horas. Buf-
fet com tudo incluso e música ao vivo. Mais informações: 3621-3700.

Mérito Empresarial 2019

Dra. Eduarda
Castro Soares,
Sra. Janine

Bauerfeld, Dr.
Raimundo

Cândido Neto e
Dra. Patrícia
Guimarães.



Caracterizada como uma
doença reumática, a artrite é
um problema que afeta as arti-
culações. Ela se caracteriza
por um grande edema articu-
lar, com sintoma de rigidez
pela manhã de mais de uma
hora e incapacidade física. A
artrite é uma inflamação na ar-
ticulação, onde ocorre in-
chaço, dor e vermelhidão.
Essas articulações, ou juntas,
como popularmente chama-
mos, ficam praticamente imó-
veis e rígidas, por causa desse
processo inflamatório.

�� Fatores de risco: apesar de
ser uma doença que atinge
com mais frequência as pes-
soas com mais idade, todos
estão sujeitos ao problema:
homens, mulheres, crianças,
jovens, adultos e idosos
podem sofrer com a enfer-
midade. Contudo, a artrite é
mais recorrente em mulheres
que têm, em média, 50 anos
de idade. Para se ter uma
ideia, segundo dados da So-
ciedade Brasileira de Reu-
matologia (SBR), 75% dos

pacientes são do sexo femi-
nino, sendo que a incidência
fica maior acima dos 40
anos. Outro fator de risco
para o desenvolvimento da
doença é o grau de paren-
tesco. Como assim? Uma
pessoa que tem algum pa-
rente com artrite apresenta
maiores chances de apresen-
tar o problema. Em outras
palavras, uma das causas
para o surgimento da enfer-
midade é a própria genética.
Além disso, existem algu-
mas doenças que podem
contribuir como o desenvol-
vimento desse quadro, como
a gota, em que pequenos
cristais se formam nas arti-
culações; o lúpus; e a hepa-
tite viral, na qual uma
infecção do fígado pode
gerar a artrite.

�� Principais sintomas: são
variados e incluem febre
baixa, cansaço, emagreci-
mento, juntas inflamadas
(principalmente do joelho,
cotovelo e tornozelo) e rigi-
dez muscular e articular pro-

longada pela manhã.

�� Diagnóstico: é feito pelo
histórico do paciente; exa-
mes de sangue, imagem e
fator reumatoide; radiografia
das articulações acometidas
e, eventualmente, ultrasso-
nografia ou ressonância das
juntas.

�� Tratamento: por ser uma
doença crônica, a terapêu-
tica consiste em amenizar as
dores e limitar o avanço da
doença, proporcionando
qualidade de vida ao pa-
ciente. Após a avaliação do
médico reumatologista, o
tratamento pode seguir com
a utilização de medicamento
como os analgésicos, anti-
inflamatórios não esteroides
e esteroides (corticoides),
medicamentos que agem na
origem da doença (quimio-
terápicos e imunossupresso-
res), fitoterapia, homeopatia,
fisioterapia, acupuntura e
outros.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

�� Arroz: para que fique bem soltinho, basta
acrescentar gotinhas de limão à água do cozi-
mento. Cozinhe o arroz sempre com a panela
tampada, assim ele não perde o sabor nem a
consistência.

�� Manteiga: se fizer frituras com manteiga,
acrescente também gotinhas de óleo para que
ela não se queime.

�� Carnes assadas: no preparo dessas delícias,
coloque rodelas de tomate e cebola por cima
da carne na assadeira, cubra com papel-alumí-
nio e asse normalmente.

�� Bolos: para facilitar o corte de um bolo que

acabou de
ficar pronto,
molhe a faca
em água fria.
O bolo de
chocolate não
fica ressecado se você misturar ½ maçã ralada
e sem casca à massa.

�� Café: sabe aquele sabor de café fresquinho,
moído na hora? É fácil conseguir trazê-lo para
a correria diária: basta aquecer o pó de café em
uma panela antes de prepará-lo. Fica perfeito!

Esfregar pó de café nas mão retira o cheiro de
peixe. E se batido com água, retira os odores que
ficam no liquidificador.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  

Ingredientes:
2 latas de leite conden-
sado
1 lata de creme de leite
1 xícara (chá) de choco-
late em pó
4 ovos
2 colheres (sopa) de
manteiga
Margarina para untar
Açúcar, chocolate em pó
e chocolate granulado
para polvilhar

Modo de preparo:
No liquidificador, bata o
leite condensado, o
creme de leite, o choco-
late, os ovos e a manteiga até ficar homogê-
neo.
Despeje em um fôrma de 22 cm de diâmetro
untada com margarina e polvilhada com açú-

car e chocolate em pó.
Leve ao forno médio, preaquecido, em banho-
maria, por 50 minutos. Espere esfriar, leve à
geladeira por 2 horas e desenforme. Polvilhe
com chocolate granulado e sirva. 

Ingredientes:
½ xícara (chá) de azeite 
1 cebola ralada
1 dente de alho picado
2 xícaras (chá) de bacalhau
dessalgado, cozido e des-
fiado
4 batatas cozidas e espre-
midas
1 lata de creme de leite
2 colheres (sopa) de cheiro-
verde picado
Sal a gosto
1 colher (sopa) de manteiga
picada
Margarina para untar

Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite e frite a ce-
bola e o alho até dourar.
Acrescente o bacalhau, a batata, o creme de
leite, o cheiro-verde, sal e misture até incor-
porar.

Coloque em um refratário de 30 cm de diâme-
tro untado, por cima espalhe a manteiga.
Leve ao forno médio, preaquecido, por 15 mi-
nutos ou até gratinar.
Sirva em seguida.

SSaaúúddee  --  Artrite

Brigadeirão

Bacalhau gratinado

Culinária
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FASEH dá curso de capacitação para professores
de escolas públicas de Vespasiano

A faculdade vai ensinar a metodologia ativa, nota máxima do MEC, usada nas aulas dos cursos de ensino superior

� FASEH

Diretoria e professores da FASEH com a secretária Prof. Anderson

Diretores de escolas da
rede municipal de ensino de
Vespasiano foram recebidos na
Faculdade da Saúde e Ecolo-
gia Humana, na quarta-feira,
14 de agosto, para o lança-
mento do projeto de capacita-
ção de professores oferecido
pela instituição de ensino su-
perior, numa parceria com a
Secretaria Municipal de Edu-
cação.

Entre os dias 26 e 30 de
agosto, cerca de 900 professo-
res aprenderam sobre as ferra-
mentas e métodos que o corpo
docente da FASEH utiliza para

prender a atenção dos alunos e
fazer com que eles retenham

mais e melhor as matérias en-
sinadas. 

Os professores Cláudio de
Moura Castro e Anderson Pi-

mentel, desenvolvedores da
metodologia, farão oficinas de
3 horas diárias, em dois turnos,
com os participantes do projeto.

“Nós oferecemos inovação
e recursos para vocês melhora-
rem o quadro da educação, em
um Brasil que está em péssimo
lugar na classificação mun-
dial.Vou ter orgulho de partici-
par da mudança no IDEB
(Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) de Vespa-
siano”, declarou o Dr. Ricardo
Guimarães, presidente da man-
tenedora da FASEH.

Para a Secretária de Edu-

cação, Laís de Castro Brant, a
iniciativa vai desmistificar a
visão de que a faculdade é eli-
tizada. “A cidade vai ver a fa-
culdade mais próxima da
população, tendo o professor
capacitado aqui.Nossos coor-
denadores vão garantir que o
que está sendo feito aqui seja
multiplicado.Sabemos do po-
tencial do projeto e queremos
ver os alunos e famíliassen-
tindo a diferença na educação,
com ajuda da FASEH que vem
para somar. Agradeço em
nome de todos e da prefeita
que está em Brasília”.

“Vou ter orgulho de participar da mudança no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de Vespasiano”, declarou o Dr. Ricardo Guimarães, presidente da mantenedora da FASEH, aos diretores das escolas

Segunda unidade da clínica-escola da FASEH
inicia atendimento em Lagoa Santa

Equipe de professores médicos e alunos vai suprir demanda
de consultas pediátricas e de saúde da mulher

O novo espaço de atendi-
mento de consultas eletivas pelo
SUS, a Clínica-escola da
FASEH em Lagoa Santa, ini-
ciou, nesse mês de agosto, os
atendimentos feitos por alunos
de Medicina, sob orientação de
professores médicos, especialis-
tas em pediatria, ginecologia,
obstetrícia e atenção ao idoso,
do curso nota máxima do MEC.

Ela funciona do mesmo
modo que a Clínica-escola de
Vespasiano, instalada dentro do
campus da faculdade, no bairro
Jardim Alterosa.

Segundo o diretor da clí-
nica de Lagoa Santa, professor
Dr. Alexandre Veloso Pimenta,
nos 18 consultórios montados
no prédio da FASEH, no bairro
Joana D’Arc, estão sendo aten-
didos pacientes encaminhados
pela Secretaria de Saúde de
Lagoa Santa, por agendamento
online. “A população terá o ser-

viço com profissionais dos mais
capacitados, em cada uma des-
sas especialidades, e totalmente
gratuito”.

Atendimento médico e
pesquisa

A diretora acadêmica da Fa-
culdade, Hérica Albano, lem-
brou que faz parte dos princípios
da instituição a prestação de ser-
viços às comunidades da região
em que está inserida e que
abrange 7 municípios do vetor

norte e cerca de 300 mil habitan-
tes. “Pretendemos realizar pes-
quisas para a Secretaria, integrar
as Unidades de Saúde pelo inter-
nato, com alunos a partir do 10º
período. Queremos crescer e tra-
zer outras especialidades”.

Serviço:
Endereço da Clínica-escola

em Lagoa Santa: Av. Acadê-
mico Nilo Figueiredo – nº 2.303
- 3º andar, bairro Joana D’Arc.

Telefone: (31) 3688-4141

Consultório clínica escola Lagoa Santa

Inauguração clínica escola Lagoa Santa
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O vento a favor, clima
ameno, céu azul e ensolarado,
foi assim que os participantes
dos 19º Festival de Papagaios
encontraram as condições per-
feitas para uma manhã de
muita alegria e diversão. Com
a realização do Rotary Club e
o apoio da Prefeitura de Ves-
pasiano, cerca de 100 crianças
de 5 a 12 anos participaram do
evento que teve como tema:
Vacinar é a melhor maneira de
se proteger.

A meninada usou a criati-
vidade e coloriu o céu de Ves-
pasiano com papagaios
grandes, diferentes e de vários
formatos. Na oportunidade,
pais e crianças de todas as ida-
des curtiram uma manhã jun-
tas, brincando, divertindo e
aprendendo em família. 

Para a premiação, as
crianças que ficaram do 1º ao

16º lugares foram contempla-
das e os três primeiros lugares
ganharam uma bicicleta cada,

foram eles: 1º lugar – Lynkoll
Gusttavo S. Silva, 2º lugar –
Mateus Moreira Lourenço Vaz

e 3º lugar – Tulio Vieira.
Segundo o Presidente do

Rotary Club de Vespasiano,
Aurelio Henrique Salles, reali-
zar o Festival de Papagaios é
sempre muito gratificante,
além de necessário. “O Festi-
val de Papagaios tem como
objetivo maior conscientizar
as crianças e responsáveis, da
não utilização da linha com
cerol e da linha chilena, pois
são proibidos e podem até

matar. Além disso, explicamos
também que não se pode em-
pinar papagaios perto de rede
elétrica, devido ao perigo emi-
nente de levar um choque elé-
trico e este levar à morte”,
ressaltou o Presidente.

O Rotary Club de Vespa-
siano agradece aos parceiros
que contribuíram para o su-
cesso do evento: 
� Achieve e Lollipops
� Alsa Fitness

� Armários Durães
� Bloco Piquinzada
� Cp. Aécio Batista Alves
� Cp. Glauco Rodrigues
� Depósito do Ozéas
� Engenharia da Moda
� Farigrafic e Gráfica Digital
� Jornal Tribuna das Gerais
� Jornal Vespasiano em Notí-

cias
� Pizzaria Taberna
� PMMG
� Prefeitura de Vespasiano –

Assessoria de Imprensa
� Rádio Vespasiano FM
� RD Água e Gás
� Supermercado Arca de Noé
� Supermercado Cidade
� Vereador Zé Wilson
� Vespasiano Esporte Clube
� Viação Buião.

O corpo de jurados foi for-
mado pelos seguintes voluntá-
rios: Aloma Batista – artista
plástica, Andrés Vercessi – his-
toriador, Bernardete de Lour-
des Salles – pedagoga, Lorena
Roque dos Santos – pedagoga,
Myrllan Fróes Madeira – pre-
sidente do Rotaract, Rodrigo
Faria – subprocurador do Mu-
nicípio, Roseli Maria Viana –
funcionária pública, Saulo Fer-
nando Viana – contador e
Sônia Cerqueira - pedagoga.

Rotary Club promove o XIX Festival de Papagaios

Lynkoll Gustavo S. Silva ficou em primeiro lugar
e recebeu 1 bicicleta oferecida pelo Cp. Glauco Rodrigues.

Cp. Paulo Diniz fez a entrega

Mateus Moreira Lourenço Vaz se classificou em 2º lugar.
A bicicleta foi uma oferta do Cp. Aécio

Batista Alves que fez a entrega

Túlio Vieira recebeu a bicicleta oferecida pela
Viação Buião por ter ficado em 3º lugar.
Andrés Vercesi representou a Empresa

Vários prêmios foram entregues pelos rotarianos aos participantes classificados

O corpo de jurados colaborou efetivamente para o sucesso do acontecimento

Rotarianos participaram ativamente do XIX Festival de Papagaios de Vespasiano

Fotos: LUCAS CUNHA
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

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

O campeonato amador de 2019, promovido pela Liga
Municipal de Desportos de Vespasiano passando para a
segunda fase.

No domingo, dia 1º de setembro, serão conhecidas as

12 equipes que continuam na busca pelo título.
O presidente da Liga, Daniel Afonso, divulgou a ta-

bela da 5ª e última rodada da primeira fase conforme re-
gulamento do campeonato:

Fase de classificação se
encerra neste domingo

� CAMPEONATO AMADOR

Uma ótima pescaria foi feita pelo nosso amigo Robson Quei-
róz e sua turma no Rio Roosevelt no estado do Amazonas. Foi de
avião até Porto Velho, até Humaitá foram no ônibus de pescaria.
Seguiram pela Transamazônica até o Rio Roosevelt onde pegaram
muitos tucunarés, cachorras, pirararas e o peixe-onça. Valeu a pena
e querem voltar por lá no próximo ano. Veja as fotos do Robson
exibindo seus troféus.

A. A. Alface - 2º lugar na chave B

Até a 4ª rodada do cam-
peonato a classificação era a
seguinte:

Chave A
1° - Operário – 10 pts.
2° - Nova Pampulha – 9 pts.
3° - Imperial – 5 pts.
4° - Santa Cruz – 2 pts.
5° - Gr Morro Alto – 1 pts.

Chave B
1° - Juventude – 13 pts.
2° - Alface – 13 pts.
3° - Serra Dourada – 6 pts.
4° - Meninos da Vila – 6 pts.
5° - Águia Dourada – 3 pts.
6° - Palmeiras – 3 pts.

Chave C
1° - Vila Nova – 13 pts. 
2° - Cruzeirinho – 12 pts.
3° - Atalantha – 6 pts.
4° - Santa Clara – 6 pts. 
5° - Minas – 4 pts.
6° - Paissandu – 3 pts. 

De cada chave sairão 4
equipes que vão jogar entre si
no sistema mata-mata até a
conquista do título de cam-
peão amador de Vespasiano
em 2019.

JG CHAVE HR CAMPO 5ª Rodada - 01/09/2019
33 A 10h CÉLVIA SANTA CRUZ x OPERARIO
34 A 15:15h CIPRIANO NOVA PAMPULHA x IMPERIAL

35 B 11h INDEPENDENTE JUVENTUDE x MENINOS DA VILA
36 B 11h SUELI AGUIA DOURADA x PALMEIRAS
37 B 11h ALFACE ALFACE x SERRA DOURADA
38 C 15:15h ANGICOS ATALANTHA x CRUZEIRINHO
39 C 15:15h SUELI MINAS x PAISSANDU
40 C 15:15h CÉLVIA VILA NOVA x SANTA CLARA

GR MORRO ALTOFOLGA

Das 19 equipes participantes, 12 vão continuar no campeonato

Imperial busca a classificação para a 2ª fase

Juventude Caieiras é o 1º colocado na chave B


