Circula em Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa e região
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Coral Lia Viana completa 19 anos com muitas homenagens
ANO XLI

- Nº 384

O Coral Lia Viana recebeu
uma linda homenagem da Prefeitura de Vespasiano, através da
Secretaria de Desenvolvimento Social, pelos seus 19 anos de formação. Para celebrar em grande estilo
foi organizada uma bela comemoração no Palácio das Artes Nair
Fonseca Lisboa, na noite do dia 5
de setembro.
O Palácio das Artes ficou pequeno para familiares e amigos dos
35 integrantes do Coral Municipal
da Terceira Idade Lia Viana. A Assessoria de Imprensa preparou um
vídeo, mostrando toda a trajetória
desses 19 anos do coral. O evento
contou com a presença de importantes convidados para a apresentação. Na oportunidade, os familiares
de Lia Viana também foram homenageados e se emocionaram ao relembrarem da importância de Lia
para a formação desse importante
corpo artístico da cidade.
A Prefeita de Vespasiano, Ilce
Rocha, ressaltou a importância de
Lia Viana na criação e no desenvolvimento do coral. “Este corpo artístico de Vespasiano não poderia ter
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Público compareceu em massa para o 19º aniversário do
Coral Municipal da Terceira Idade Lia Viana
nome melhor, pois Lia Viana, foi
uma pessoa brilhante, notória, que
muito contribuiu para o crescimento
e fortalecimento das áreas de saúde
e assistência social, em Vespasiano.
Lia foi flor, auxílio, generosidade e
dedicação na vida de muitas pessoas”, enfatizou a Prefeita. Para
concluir Ilce Rocha salientou ainda
que “os familiares e os convidados
que estão aqui nesta noite podem e
devem ficar orgulhosos, pois o coral
representa Vespasiano por onde
passa e canta e encanta porque a

música transforma, a música muda,
ela é uma alento”.
Segundo a Secretária de Desenvolvimento Social, Nayara
Rocha Perdigão Lara, este era o
evento da secretaria mais esperado.
“Foram três meses de planejamento
e organização, juntamente com a
equipe da secretaria, para realizar
essa linda homenagem para o Coral
Lia Viana. Obrigada Márcia e aos
35 integrantes do Coral Lia Viana
pela dedicação. É emocionante vêlos cantar!”, concluiu ela.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

O Coral Municipal da Terceira Idade Lia Viana
emocionou o público
Para a maestrina, Márcia
Alves, o coral é um corpo artístico
muito importante para Vespasiano.
“Assim como o Grupo Corpo,
Grupo Galpão e o Coral Lírico de
Minas Gerais são importantes para
o Estado de Minas Gerais e para o
Brasil, a Corporação Musical
Nossa Senhora de Lourdes, o Congado e o Coral Municipal da Terceira Idade Lia Viana são
referências muito importantes para
Vespasiano”, disse Márcia. Finalizando Márcia ressaltou a importân-

cia do apoio da Prefeitura de Vespasiano. “É muito importante esse
incentivo, pois são 19 anos de atividades ininterruptas e de ensaios
semanais, além disso, levamos o
nome de Vespasiano por onde
vamos”, finalizou.
CORAL CANTA E ENCANTA

Após os pronunciamentos, o
Coral Municipal da Terceira Idade Lia
Viana subiu ao palco para cantar com
seus convidados. Com o cantor Reginaldo Alves e os músicos Alexandre

Zuppo e Roberto Junior apresentou as
músicas Panis Angelicus, de Cesar
Franck, e I Can Help, de Elvis Presley.
Já com o músico Ayslam Lélis, o
Coral Lia Viana apresentou as canções Benke, de Milton Nascimento, e
Te Agradeço, de Diante do Trono. Em
seguida foi a vez do ex-integrante da
Banda AMOS da Polícia Militar Subtenente Músico, Edmilson de Oliveira, fazer a sua participação especial
e juntos eles executaram as músicas
Nada Te Perturbe, Oração de Santa
Teresa D`ávila e Andança, de Danilo
Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho
Tapajó. Por último e, em grande estilo, o Coordenador do Festival Internacional de Corais, Maestro
Lindomar Gomes, executou o Hino
da Terceira Idade, de Denise Venturini, e Ó Abre Alas, de Chiquinha
Gonzaga.
Para finalizar a noite de emoções à flor da pele, ainda teve o tradicional “Parabéns pra você” com
direito a bolo. Além disso, os convidados especiais e os integrantes
do Coral Municipal da Terceira
Idade Lia Viana receberam uma camisa comemorativa.

Hospital de Vespasiano está funcionando a todo vapor

Desde o início de fevereiro, a
FVS, Fundação Vespasianense de
Saúde, está sob uma nova gestão
administrativa. Em parceria com o
Secretário Municipal de Saúde,
Dr. Luiz Felipe Almeida Caram
Guimarães, a nova equipe administrativa da FVS é liderada pelo
Gestor Administrativo e Superintendente, Wagner José Rodrigues
Barbalho. Essa nova gestão tem
como objetivo reestruturar e reorganizar o hospital, para melhor
atender a comunidade vespasianense e região, além de trazer um
novo olhar de fora para dentro
para a FVS.
Neste pouco tempo de nova
gestão, as mudanças no Hospital já
são visíveis. A nova diretoria já conseguiu a doação de R$ 200 mil em
importantes materiais para uma melhor funcionalidade da unidade e
maior comodidade para os pacientes. Segundo Wagner essa doação
só foi possível porque o hospital
continuou aberto. “Conseguimos renovar grande parte do serviço de
hotelaria do hospital e ter aparelhos
de primeira necessidade porque a
Prefeitura de Vespasiano ajudou a
manter o hospital aberto”, falou.
De acordo com Wagner neste
primeiro momento a unidade de
saúde está mantendo os serviços de

nica e cirúrgica, mas para isso precisamos de uma UTI muito bem
equipada para realizar as cirurgias
de urgência”, explicou ele.

Maternidade

Segundo Wagner, o serviço de
maternidade também vai ser reestruturado e reorganizado. “Precisamos
garantir o funcionamento pleno do
hospital para evoluirmos e voltar com
a maternidade”, salientou o gestor.
Cerca de 2.500 pacientes foram operados de cataratas durante o mutirão

clínica médica, clínica cirúrgica e
pronto atendimento para o SUS Sistema Único de Saúde, e convênios. “Os atendimentos realizados
pelo SUS no Pronto Atendimento
já tiveram um aumento de 16%,
em relação ao que era, e nas especialidades clínica e cirúrgica de
20% no mês de fevereiro”, disse
Wagner.

Futuro próximo

A curto, médio e a longo prazo
essa nova gestão está com planos audaciosos para os próximos dois anos.
“Queremos migrar a FVS de hospital de média complexidade para alta
complexidade, por isso vamos fazer
um trabalho árduo nestes próximos

anos”, explicou o gestor. Além disso,
a nova superintendência quer passar
a unidade de saúde de 78 para 100
leitos. Desses 100 leitos, 10 leitos
destinados à UTI.

Parcerias

Estrutura

Para poder oferecer todos
esses serviços aos vespasianenses o
hospital precisa ser ampliado. Segundo o novo gestor administrativo,
a frente do hospital tem área para
isso. “Temos um espaço muito
grande na frente da unidade de
saúde e ela pode ser usada para ampliar o hospital e, além disso, podemos verticalizar essa ampliação
também”, concluiu.

Para realizar todos os planos
para que a FVS melhore cada dia
mais, recebendo um maior repasse
de verba do Governo Federal, a
nova administração da unidade de
saúde quer fazer parcerias com as
faculdades no entorno e transformar
o hospital em Hospital Escola.
Além disso, a UPA vai poder contar
com a FVS como retaguarda hospitalar. “O hospital seria uma porta de
entrada da UPA para internação clí-

O hospital está realizando exames de alta complexidade tais como:
endoscopia, colonoscopia, tomografia, duplex scan, ultrassonografia,
ressonância magnética, ortopedia,
cirurgia de catarata, otorrino e angiologia, bem como cirurgias em
geral. De cataratas foi realizado um

ros 108 (cento e oito) ordens de
serviços de melhorias, manutenções preventivas/corretivas e sensibilização a clientes para adesão
à rede de coleta, transporte e tratamento de esgoto sanitário no
ano de 2018 e mantém suas equipes operacionais orientadas para
a imediata atuação em casos de
entupimentos, vazamentos e refluxos em todo o município.
Para a vereadora Luciene

Fonseca, a Copasa está empenhada em interligar os esgotos na
rede própria, no entanto, parte da
população insiste em não tomar
essa providência o que é uma
questão de saúde pública.
“Atendendo a meus requerimentos, a Câmara Municipal enviou dois ofícios, à Copasa e as
negociações com a Prefeitura
estão em andamento” disse a Vereadora Luciene.

O jardim em frente ao hospital foi recuperado
mutirão com 2.500 cirurgias.
Foram realizadas também a
pintura da ala de cirurgia. Tem-se
como objetivo equipar com frigobar
e aparelhos de televisão todos os
apartamentos.
“É com grande esforço e dedica-

ção que a diretoria tem se empenhado
para o excelente funciona- mento do
hospital. Agradecemos às autoridades
que não medem esforços nesta parceria para realização do sonho do povo
vespasianense” afirmou o presidente
da FVS, Magno Martins.

Exames de alta complexidade

Poluição no Córrego Sujo: Uma vergonha!!!

É uma vergonha o descaso
das autoridades com o meio ambiente. Ainda não se sabe, mas
existe alguma empresa instalada
na bacia do Córrego Sujo que
todo final de semana libera um
esgoto muito escuro e com mau
cheiro poluindo o córrego que vai
desaguar no Ribeirão da Mata.
É impressionante. Parece um
óleo ou produto químico. Vereadores, sem sucesso, tentaram
identificar de onde parte a poluição, mas não é difícil identificar.
É só acompanhar o curso da água
córrego acima – Angicos, Santa
Cruz, Bonsucesso, Morro Alto,
Nova Pampulha – que vão encontrar quem está praticando este
ato criminoso.
É dever das autoridades, da
Secretaria do Meio Ambiente, da
Policia do Meio Ambiente e da
Promotoria de Justiça, mandar investigar e solicitar a abertura de
inquérito policial para apurar a
responsabilidade. O que estão fa-

zendo é CRIME CONTRA O
MEIO AMBIENTE e não pode,
de forma alguma, ser tolerado
pelo povo de Vespasiano.

Esgoto Copasa
Em atendimento ao oficio n°
128/18, da Câmara Municipal,
onde requer solução do problema
de mau cheiro que exala das redes
de esgoto nos bairros Centro e
Jardim Itaú, a Copasa informou
que executou nos referidos bair-

Plantão

O Cartório Eleitoral de Vespasiano
funcionará em regime de plantão dia
05/10/2019, sábado, das 10:00 às 18:00
horas, para atendimento à Revisão
Biométrica Obrigatória.

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Efluente sanitário X água pluvial:
sanear é uma questão de saúde

Quando falamos em saneamento básico, logo imaginamos o
abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Entretanto, o saneamento básico inclui uma série
de outros serviços fundamentais
para a qualidade de vida de uma
população.
De acordo com a Lei
11.445/07, podemos definir como
saneamento básico o conjunto de
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento
de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Para que uma água de qualidade chegue à casa dos moradores de uma determinada população, ela deve ser captada e tratada para que se torne potável.
Todos os processos necessários para enviar água de qualidade
à população incluem-se no saneamento básico.
O saneamento básico também se preocupa com os despejos
de uma comunidade. Sendo assim,
é fundamental que exista um sistema de esgotos eficiente para
evitar a proliferação de doenças e
de contaminação da água que está
sendo consumida.
Para muitos, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos não se enquadram em
saneamento básico. Entretanto,
eles são fundamentais para se

manter um ambiente saudável. É
essencial que exista em toda cidade um programa de coleta, tratamento e destinação adequada do
lixo produzido pela população,
bem como os lixos encontrados
nas vias públicas.
É comum que muitas cidades
não tenham um programa eficaz
de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas. Todavia, é um
item importantíssimo do saneamento básico, pois o sistema de
drenagem evita, por exemplo, as
enchentes e alagamentos, que são
responsáveis pela transmissão de
inúmeras doenças, como a leptospirose.
Sendo assim, de acordo com
a lei, podemos concluir que saneamento básico é um termo
muito mais amplo e que todas
essas atividades estão relacionadas com um objetivo principal:
promover a saúde da população.
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no saneamento
básico
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Quando nos preocupamos
com a qualidade da água que é
distribuída, com o tratamento correto do esgoto e o manejo adequado do lixo e das águas
pluviais, estamos evitando a proliferação de diversas doenças, garantindo, assim, uma melhor
qualidade de vida.
Além de garantir uma melhoria na condição de vida da população, o saneamento básico de
qualidade ajuda indiretamente o
meio ambiente. Ao dar um destino
adequado ao esgoto e aos resíduos
sólidos, evitamos a poluição de
rios e lagos, por exemplo.
É importante destacar que
todas as cidades devem garantir a
universalização do acesso ao saneamento básico, ou seja, devem
levar esses serviços a todas as residências. Entretanto, ainda muitas localidades no país não têm
acesso a esses serviços tão importantes, sendo fundamentais investimentos nessa área.
Por Ma. Vanessa dos Santos
SANTOS, Vanessa Sardinha
Dos. “O que é saneamento básico?”; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.
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Bloco Terremoto vai animar
foliões de Vespasiano

Pamella Aguiar – jornalista*

Fundado em março deste
ano, o “Bloco Terremoto, o
Bloco do Povo” foi criado com o
intuito de resgatar o carnaval de
rua em Vespasiano. O grupo teve
início com 25 participantes e
vem crescendo a cada dia. Sua
proposta é tornar o bloco aberto
ao povo, permitindo o ingresso
do cidadão que queira se divertir
no carnaval e demais festas de
rua em Vespasiano e região.
Segundo um dos integrantes, Felipe Galego, a ideia nasceu depois que os fundadores,
integrantes e amigos da saudosa
Bateria Terremoto Show - que
existia na cidade há mais de 10
anos - resolveram criar um bloco
totalmente popular, sem cobrar
ingressos, inteiramente aberto à
participação da população, com
o objetivo de trazer de volta a

alegria de um bloco de rua como
era antigamente, sem cobranças e
lucros.
“A exemplo de Belo Horizonte, que possui um carnaval consolidado, acreditamos que este tipo
de promoção alavancará o comércio
local e valorizará a nossa cidade.
Inspiramo-nos no carnaval de rua de
lá e pretendemos trazer a alegria e a
simplicidade dos blocos de rua para
Vespasiano”, afirma Felipe.

Coluna Jurídica

Desde a sua criação, o bloco
já realizou alguns eventos na cidade, como a Noite do Caldo,
realizada em junho, no Buteco do
Abrão, com a participação do
cantor Iggor Nuno e que teve um
público estimado em mais de 150
pessoas e o Samba com Feijoada, realizado no início de setembro, no Funil Clube, e contou
com a participação da banda
Amigos de Fato, do cantor Milon
e do DJ Kim e teve um público
de cerca de 300 pessoas.
Em breve, o bloco anunciará os novos eventos, além de
divulgar também as datas de início dos ensaios e oficinas, que já
devem começar em outubro.
Lembrando que os ensaios são
abertos a todos que quiserem participar. Quem tiver interesse, é só
procurar o grupo no Instagram e
acompanhar as novidades e a
agenda por lá ou através do telefone (31) 98990-7869.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

MEI: Como funciona a sua aposentadoria?

Se você é um MEI você deve se perguntar
sobre a aposentadoria para o seu tipo de regime
de trabalho. Afinal, é verdade que MEI não se
aposenta por tempo de contribuição? Como você
se aposentará e quando será possível? Por essas
e outras dúvidas, que é sempre bom se informar
para entender direitinho como funciona esse benefício.
Uma das coisas que os trabalhadores mais
visam é poder se aposentar um dia. Por isso, dedicam todo seu esforço em trabalhar regularmente e com determinação para que um dia
possa usufruir do trabalho realizado. No entanto,
não se trata de um benefício tão fácil de ser conseguido, como parece.
A Previdência Social exige algumas condições para que seja possível aposentar. E com a
reforma da previdência sendo comentada o
tempo todo em todos os jornais, podem ser que
essas condições se tornem mais rígidas ainda.
Por isso, é preciso estar atento às condições vigentes para não ter surpresa na hora de finalmente, obter o descanso merecido.
O Microempreendedor pertence à categoria
de Contribuintes Individuais do INSS. Contudo,
o pagamento é feito pela guia DAS-MEI. Assim,
quando a contribuição estiver em dia, o MEI passará a usufruir dos seguintes benefícios:
• Auxílio-doença;
• Aposentadoria por idade;
• Aposentadoria por invalidez;
• Salário maternidade (gestantes e adotantes).
Além disso, a família poderá ter direito
a pensão por morte e também ao auxílio reclusão. É importante dizer que todos os valores são

pagos com base no valor do salário mínimo vigente.
Outrossim, para ter direito a aposentadoria
por idade como MEI, é preciso ter no mínimo
180 contribuições, ou seja, pelo menos 15 anos
de contribuição, com idade mínima de 60 anos
para mulheres e 65 para os homens.
Lado outro, o MEI não tem direito de se
aposentar por tempo de contribuição, caso recolha somente os 5%. Mas, se o MEI deseja se aposentar dessa forma, há como. Basta que ele faça
um recolhimento complementar mensal à Previdência de mais 15% sobre o salário mínimo. No
entanto, é preciso saber que esse pagamento
complementar mensal não é feito através do seu
DAS-MEI mensal. Para esse caso, é preciso procurar uma das agências da Previdência Social e
solicitar o cálculo para o recolhimento.
Porém, se sua idade já for avançada, talvez
valha mais a pena receber o benefício por idade.
Nesse caso, para verificar qual benefício será alcançado primeiro, tempo de serviço ou idade, é
interessante procurar um especialista em planejamento previdenciário. Assim, você evita fazer
o recolhimento complementar, caso não seja
realmente necessário.
Frisa-se que a proposta inicial de reforma da
Previdência entregue à Câmara dos Deputados
altera algumas regras para obter benefícios do
INSS, como a aposentadoria por idade e a pensão por morte. No entanto, só será possível delimitar com precisão essas alterações após a
adoção de um texto final.
Agora que você já sabe como fazer para se
aposentar com tranquilidade sendo um MEI, fica
mais fácil buscar seus direitos!

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.

JEVES resgata a tradição do desfile de
7 de setembro em Vespasiano
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Abertura dos Jogos Estudantis de Vespasiano aconteceu
com um desfile em homenagem
ao Dia da Independência do
Brasil. Doze escolas, sendo 6
municipais e 6 estaduais, que
vão disputar essa edição do
JEVES desfilaram na Avenida
Prefeito Sebastião Fernandes,
que contou com a presença da
Banda Jovem, da Corporação
Musical Nossa Senhora de Lourdes, atletas do Avança Judô e de
alunos da Escola de Artes
Capitão Carambola
Muita garra, civismo, entusiasmo e espírito esportivo. Esses
eram os sentimentos que
norteavam os jovens participantes
da abertura da 21ª edição do

JEVES – Jogos Escolares de Vespasiano. A abertura do torneio
aconteceu no dia 7 de setembro,
realizado pela Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes.
Para o desfile de abertura do
JEVES, as 12 escolas (6 municipais e 6 estaduais) que vão participar desta edição trouxeram
seus atletas uniformizados com
muita alegria, alegorias e uma
força de vontade contagiante.
Além dos atletas que vão disputar o JEVES, também fizeram
parte do desfile os alunos dos
cursos de Ballet e de Dança Contemporânea da Escola de Artes
Capitão Carambola, os alunos/
atletas do Projeto Avança Judô –

Maria Aparecida Oliveira Martins, emocionada,
levou o fogo olímpico e acendeu a pira

Escolas participantes dos JEVES na abertura da cerimônia

núcleo Vespasiano, a Corporação Musical Nossa Senhora de
Lourdes e da Banda Jovem, que
executaram diversas músicas durante o desfile.

Prefeita Ilce Rocha falou da
importância dos jogos coletivos

TSE cassa seis vereadores por uso de candidaturas
‘laranjas’. Vespasiano tem caso semelhante

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) decidiu no dia 17 de setembro
cassar seis vereadores de Valença do
Piauí (PI) pelo uso de candidaturas femininas fictícias nas coligações, as chamadas candidaturas “laranjas“.
Os ministros entenderam que candidatos das coligações Compromisso
com Valença 1 e Compromisso com Valença 2 se utilizaram de candidatas “laranjas” em 2016 e por isso devem perder
os mandatos, além de ter os diplomadas
cassados.
O termo “laranja” costuma ser
usado para definir alguém que assume
uma função ou responsabilidade no
papel, mas não na prática, cedendo o
nome para uso de outra pessoa. Por isso,
o “candidato laranja” é o termo usado
para o candidato de fachada, aquele que
entra na eleição sem a intenção de concorrer de fato, com objetivos que podem
ser irregulares.
Há investigações em andamento sobre candidaturas “laranjas”
no PSL, por exemplo, partido do presidente Jair Bolsonaro, nas eleições de
2018 em Pernambuco e em Minas
Gerais.
Um dos casos envolve o ministro
do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio,
alvo de apurações sobre o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha pelo PSL a quatro
candidatas ao cargo de deputado estadual e federal no estado, nas eleições de
2018.
O ministro do Turismo presidia o
diretório do partido em Minas Gerais
durante as eleições e parte do dinheiro
enviado às quatro candidatas, segundo
as investigações, foi devolvido a as-

sessores ligados ao ministro. Marcelo
Álvaro Antônio nega irregularidades.
Caso do Piauí

Conforme o processo, cinco candidaturas de mulheres à Câmara de Vereadores eram falsas e somente visavam
o preenchimento da cota mínima de gênero.
Pela legislação eleitoral, nas eleições proporcionais (vereadores, deputados estaduais e federais), cada partido ou
coligação deve preencher o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.
Por entender que houve irregularidades, o Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) do Piauí cassou todos os beneficiados. Os desembargadores destacaram
que as mulheres sequer fizeram campanha, sendo que uma delas não foi votar e
outra, que compareceu, não obteve voto.
Julgamento no TSE

O julgamento no TSE sobre o caso
começou em maio, foi retomado no começo deste mês e concluído na sessão
do dia 17 de setembro.
Quatro ministros entenderam que
todos os vereadores das coligações tinham que perder os mandatos: Jorge
Mussi, Tarcísio Vieira, Luís Roberto
Barroso e Rosa Weber.
Três ministros ficaram vencidos
porque entendiam que só os candidatos
que efetivamente participaram da fraude
tinha que ser punidos: Luiz Edson Fachin, Og Fernandes e Sérgio Banhos.
Discussão

Durante o voto, o ministro Luís
Roberto Barroso destacou que o episó-

Em frente à sede do Executivo Municipal foi realizada a
cerimônia de abertura. O Hino
Nacional Brasileiro foi executado pela Corporação Musical

dio mostra que a legislação sobre cotas é
descumprida e que os partidos não têm
compromisso com a regra.
“O que se identifica é claro descompromisso do partidos com esse mandamento legal. Há recalcitrância
(resistência) dos partidos e lideranças em
empregar recursos destinados em lei à
participação feminina. Não apenas pela
escolha de mulheres, mas também à alocação de recursos e tempo de propaganda que tornem candidaturas
minimamente viáveis. [...] Há clara
conspiração masculina contra o avanço
das cotas de gênero. Cabe ao Judiciário
empurrar a história na direção certa”,
disse.
A ministra Rosa Weber, presidente
do TSE, concordou: “A meu juízo, o parâmetro normativo não deixa margem de
dúvida quanto a obrigatoriedade de cassação de diploma de candidatos pelo ato
abusivo independente de sua contribuição ou anuência da prática do ilícito, não
se tratando de responsabilização do candidato, mas de norma protetiva de processo eleitoral justo, igualitário e
democrático.”
Em Vespasiano

Em Vespasiano também tem caso
semelhante cujo processo corre em segredo de justiça. Os vereadores que
foram eleitos pela coligação do PSDB,
em face da decisão do Tribunal Federal
Eleitoral, em Brasília – DF, poderão sofrer a mesma penalidade: a cassação.
No julgamento, o TSE analisou
esse caso específico, mas os ministros
destacaram que a decisão cria um precedente que pode ser aplicado a outros processos e também nas eleições de 2020.

Nossa Senhora de Lourdes e pela
Banda Jovem, regida pelo maestro Roberto Júnior. Em seguida,
a Coordenadora do Projeto
Avança Judô – núcleo Vespasiano, Maria Aparecida
Oliveira Martins entrou com o
fogo olímpico e acendeu a pira,
que marca a abertura dos
JEVES. Após o ato solene de
acendimento, a aluna da Escola
Estadual José Gabriel de
Oliveira, Camila Cristina Ferreira, fez o juramento do atleta.
A Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, declarou abertos os
JEVES e falou da importância
do incentivo ao esporte. “É preciso incentivar as nossas crianças e os nossos adolescentes a
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praticar esportes e cultura, pois
eles são, com certeza, a porta de
entrada para a transformação que
nosso país tanto precisa”, afirmou Ilce.
No JEVES os alunos do Ensino Fundamental II (9 a 15
anos) vão disputar as modalidades esportivas de futsal, voleibol, handebol, vôlei de praia,
basquete, xadrez e atletismo. Os
jogos acontecem dos dias 23 de
setembro a 2 de outubro, nas
quadras das Escolas Municipais
Nazinha Conrado Silva, Carlos
Murta Filho e Prefeito Marconi
Issa, Praça de Esportes Crispim
Jacques Bias Fortes e Poliesportivo Raimundo Cardoso da
Fonseca.

Coraporação Musical Nossa Senhora de Lourdes Banda Jovem
abrilhantaram o desfile dos JEVES

Explosão de Louvor que teve
Anderson Freire como atração principal

Momento de fé e oração entre os pastores e o público

A Avenida Existente, próxima da Lagoa do Morro Encantado, no Bairro Morro Alto, ficou
pequena para a multidão que participou da 22ª Explosão de Louvor, no último dia 6 de setembro.
O evento visa a comunhão das
igrejas evangélicas da cidade, a
propagação do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo e
ainda apresentar o Senhor Jesus
Cristo como meio de libertação e
salvação e foi realizado pelo
CPLEV - Conselho de Pastores de
Vespasiano, contou com total
apoio da Prefeitura de Vespasiano,
através da Secretaria de Cultura,
Lazer e Turismo.
A Explosão de Louvor é a
maior festa gospel da região e reuniu a comunidade evangélica de
Vespasiano e da Região Norte
Metropolitana de Belo Horizonte.
A noite de pregações e de louvor
ao Senhor contou ainda com as
apresentações dos Ministérios de
Dança Infantil Pequenos Adoradores, Kairós, Mulheres com Propósito e Mirians de Cristo que
apresentaram uma linda Adoração
ao Senhor. As bandas locais Ellen
e Luiz Cláudio, Isaque, Filhos da
Promessa, Regiane Chrisley, Damaris e Tamires e Adrelina Cardoso agitaram o público com suas
canções de adoração a Jesus que
falavam do amor, compaixão e entrega ao Senhor.
A Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, esteve presente na 22ª
Explosão de Louvor e participou
do momento de Agradecimento e
Oração pelas Autoridades. Além
disso, a prefeita recebeu uma arca
da aliança, simbolizando a presença de Deus naquele local.
Para deixar a festa ainda mais
bonita e emocionante, o cantor
Anderson Freire – intérprete da
música Raridade, finalizou a
grande festa gospel levando a palavra de Deus através da sua voz.
Muitas lágrimas e emoção à flor
da pele e uma constante presença
de Deus foram sentidas pelos
evangélicos que estavam maravilhados.

Marcha para Jesus

No sábado, 7 de setembro, a
comunidade evangélica se reuniu
novamente, saindo, em caminhada,
pelas ruas do Bairro Morro Alto em
direção à Lagoa do Morro Encan-

Cantor Gospel Anderson Freire
levou a Palavra de Deus
através da sua voz

tado, para louvar, orar e agradecer
ao Senhor. A Prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha, esteve presente e
participou desse momento de oração e na oportunidade, entregou,
simbolicamente, aos pastores do
CPLEV a chave da cidade.

Os Ministérios de Dança levaram mais poesia e
alegria a 22ª Explosão de Louvor

Prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha, falou da importância
desse momento de comunhão de fé

Público se reuniu para louvar e adorar o Senhor Jesus
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Grupo Pardini completa 60 anos
como referência em saúde

E M N OTÍ C I AS

Companhia reforça seu comprometimento com qualidade, segurança e inovação em todos os processos.
Há quase 10 anos, Vespasiano sedia o Núcleo Técnico Operacional (NTO) da instituição

O Grupo Pardini faz parte da
história dos mineiros e de diversos brasileiros. Suas dezenas de
unidades na região metropolitana
de Belo Horizonte, São Paulo,
Goiás e Rio de Janeiro, que têm
profissionais capacitados e tecnologias de ponta, proporcionaram a
democratização do acesso à medicina diagnóstica no país com segurança, praticidade e inovação.
Em 2019, ao completar 60 anos
de fundação, a companhia reforça
seu compromisso com base em
seus pilares de atuação: proporcionar acesso a soluções completas, resolutivas e personalizadas e
promover saúde e bem-estar a milhões de brasileiros.
Nesse sentido, o Grupo está
perto de inaugurar o projeto Enterprise, que aumentará a capacidade produtiva da Companhia
para 160 milhões de testes anuais.
A iniciativa de vanguarda aumentará a eficiência, a velocidade produtiva, a segurança e a qualidade
de todo o processo. Isso se traduz
em benefícios para a sociedade e
para toda cadeia valor na saúde:
resultados mais rápidos, com mais
precisão e total rastreabilidade.
Esse projeto avança no Núcleo Técnico Operacional (NTO)
em Vespasiano, que mais uma vez
abrigará as conquistas do Grupo.
Em 2010, companhia inaugurou
esse Núcleo na cidade, o que proporcionou ao laboratório alcançar
uma escala nacional. “Por nossa
trajetória, nos credenciamos como
um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do país. De olho
no futuro, com o respaldo de nossa
história de vanguarda, proporcio-

Fotos: Beto Staino

CEO do Grupo Pardini, Roberto Santoro. “Por nossa trajetória, nos
credenciamos como um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do país.
De olho no futuro, com o respaldo de nossa história de vanguarda,
proporcionamos acesso em medi-cina diagnóstica, promovendo a saúde e o
bem-estar dos belo-horizontinos e dos brasileiros. Que venham mais 60 anos”

Diretor de Tecnologia da Informação (TI) do Grupo Pardini,
João Vicente Alvarenga. Diretor enfatiza que o Grupo Pardini
investe em inovação e melhorias na experiência dos clientes,
com o intuito de oferecer acesso a soluções completas,
resolutivas e personalizadas

namos acesso em medicina diagnóstica, promovendo a saúde e o
bem-estar dos belo-horizontinos e
dos brasileiros. Que venham mais
60 anos”, comemora o CEO do
Grupo Pardini, Roberto Santoro.

sonalizadas, além de promover
saúde e bem-estar a milhões de
brasileiros”, enfatiza o CEO do
Grupo Pardini.
Uma delas é o seu portal
(www.hermespardini.com.br) de

Outra frente do Grupo é o investimento permanente na melhoria da experiência do cliente em
Medicina Diagnóstica. A companhia comemora estar à frente no
seu mercado de atuação com soluções que oferecem comodidade,
praticidade e segurança. “Nossa
trajetória de inovação nos impulsiona e nos dá credibilidade para
projetarmos e realizarmos o futuro. Estamos cada vez mais focados em inovação e melhorias na
experiência dos clientes, com o
intuito de oferecer acesso a soluções completas, resolutivas e per-

Inaugurado em 2010 em Vespasiano (MG), o Núcleo Técnico Operacional (NTO) do
Hermes Pardini trouxe para o mercado de Medicina Laboratorial o conceito de
produção horizontalizada. Em funcionamento 24 horas por dia, sete dias da semana,
o NTO possui capacidade produtiva para mais de 4 milhões de exames por mês

Novas experiências com
clientes

serviços intuitivo e bem completo,
onde é possível agendar exames
por imagem e consultas, esclarecer dúvidas, solicitar orçamentos,
registrar elogios, sugestões e reclamações. Os clientes também

podem obter resultados e informações de exames, além de consultar
serviços,
horários,
endereços e comodidades disponíveis em cada unidade. Nele, o
agendamento online é uma
opção para agilizar a marcação de
exames ou consultas. O chat é
mais um canal de comunicação
onde um assistente virtual inteligente auxilia o cliente a realizar
todas as funcionalidades possíveis
virtualmente. Na loja virtual,
quem quiser pode adquirir antecipadamente vacinas e escolher a
unidade para aplicação. Ao efetuar a compra, o site emite um
voucher, que tem validade de sete
dias, para que a pessoa possa se
dirigir às unidades e ir direto para
a aplicação.
Para facilitar a rotina dos
clientes, sempre em movimento,
o aplicativo Hermes Pardini, disponível nas plataformas Android

e iOS, oferece as mesmas funcionalidades do site. Já o VR Vacinas auxilia as crianças a perderem
o medo: na hora da aplicação, a
criança se entretém com um curtametragem de animação em realidade virtual.
Quem estiver com pressa,
pode buscar atendimento nos totens de autoatendimento das unidades. Eles possibilitam ao cliente
a visualização e impressão de resultados, entrega de material pendente e a consulta de informações
de exames.
Pioneirismo

Outra solução que oferece facilidade e se adequa cada vez
mais ao cotidiano das pessoas é o
WhatsApp. Por meio desse aplicativo, é possível marcar exames
e consultas, pegar resultados, tirar
dúvidas e se informar sobre produtos e serviços. O Hermes Pardini foi pioneiro na utilização
desse meio de relacionamento que
oferece interface com o cliente
com a empresa a qualquer momento, sem restrição de horário.
O diretor de Tecnologia da
Informação (TI) do Grupo Pardini, João Vicente Alvarenga, explica que todas as mensagens
enviadas possuem seu próprio código de segurança confirmando
que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. No aplicativo aparece para o cliente o ícone
verde ao lado do nome da empresa, que garante que é uma
conta verificada, oficial do Grupo
Pardini, ajudando na efetividade e
segurança na transmissão das informações.

Paulo Diniz em Sociedade

E M N OT Í CI A S

Amanda

Linda festa marcou o Chá
de Fraudas de Amanda que brevemente estará chegando para
alegrar ainda mais a vida de seus
pais Cidinha e Leonardo. O en-

contro aconteceu na sede do
Lions Clube de Vespasiano em
14 de setembro último. Felicidades aos pais e a bebezinha que
está chegando.

Palestra no Dom Otto

Setembro - 2019

5

Dança de Salão: a arte de dançar a dois

Provavelmente você já foi a algum baile
ou festa e viu um casal dançando e até mesmo
já se imaginou dando passos no salão. Mas
talvez você nunca tenha arriscado. Diz que
não sabe dançar, pensa que não leva jeito ou
que é duro demais.
Bem... Ninguém nasce sabendo não é
mesmo? Chegou a hora de você se desafiar e
trazer a dança para sua vida.
A dança de salão é o nome dado ao conjunto de danças em casal, praticada como
forma de entretenimento e integração social.
Bolero, samba, forró, soltinho são alguns
deles. Cada estilo tem suas características próprias. Do mais lento ao mais agitado, a dança
de salão tem sempre um gênero que agrada a
todos os gostos. Só é preciso descobrir qual
deles tem mais a ver com você. Além de trazer todos os benefícios de um exercício físico,
a dança de salão é uma atividade social que
transmite uma sensação de bem estar psicológico. Hoje em dia nos clubes e academias
de todo o país, adultos, jovens, casais ou pessoas em busca de um par, é cada vez maior o
número de adeptos. O famoso “dois pra lá,
dois pra cá” invadiu também as casas noturnas. Após o sucesso do forró, estilos como o
samba e o bolero ganham cada vez mais es-

O Hotel Dom Otto convidando para participar do evento em comemoração ao Dia do Cliente com as palestras “A estratégia do preço competitivo e A Eliminação dos Custos Invisíveis” o qual ocorrera no dia 03 de outubro, quinta-feira, às 18h30.
Vai ser muito bom, e os convidados, além de aproveitarem a palestra, irão participar de um momento de “networking”
com um “coffeebreak”, onde poderão conhecer outras pessoas e aumentar seu leque de amizades empreendedoras. O evento
será gratuito.
Local: Hotel Dom Otto - Auditório – Espaço Business – confirmação de presença: 3621-3437.

A N I VE R S A R I A N T E S D E O U T U B R O

Dia 01 : Adriene Beatriz Fonseca Pinto, Breno Viana Diniz Cruz,; Dia 02: Alayde da Silva Freire;Dia 04: Fernando Drumond;
Dia 05: Vânia Beatriz Salomão Carvalho, Ermínia M. Silva Coelho, Juliana de Paula Tocafundo; Dia 06: Cristiane Souza Queiróz;Dia 07 – SkuellScoth Mota Lopes;Dia 09: Evander Menezes, Ingrid Fortini Teixeira, Margarete Aparecida B. Scarmato;
Dia 10: José Adilton Lisboa; Dia 11: Palmira Marani, Adriana Silva Viana, Floripes Pereira A. Almeida, Natasha Melnik
Silva; Dia 12: Edmar Romano de Ambrósio, Elias Aguiar Viana, Vanessa Cardoso Guimarães, Daniel de Carvalho Araújo;
Dia 13: Michele Costa Satiro, Waldir Soares Pereira, Kátia Cilene de Assis, Kátia Aparecida Froes Madeira; Dia 14: Alex Baptista Guimarães Silva, Luiz Cláudio Soares Viana; Dia 15: Maria do Carmo Aguiar Viana, Márcia Regina O. Lima Machado,
Ana Paula S.P.J. Diniz, Maurício Fortini; Dia 18: Carla Júnia Fonseca Corrêa; Dia 19: José Maria Valadares; Dia 21 – Estevão Pedro de Araújo; Dia 22: Ronaldo Salomão, Marconi Fernandes Araújo, Viviane Francino Ferreira; Dia 24: Arnaldo Fonseca Silva; Dia 25: Luiz ShaneKayser; Dia 26:Ercy Antônio G. Souza Júnior; Dia 31 - Beatriz Francino Ramos Silva.

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

paço, fazendo a alegria dos “dançarinos de
plantão”.
Em Vespasiano, um dos melhores lugares
para aprender os vários estilos da dança de
_
salão é no ASES Associação dos Empregados da Soeicom. O Studio de Dança, em parceria com o clube, oferece aulas toda terça
feira à partir das 18 horas no salão do Clube,
sob o comando da professora, bailarina e coreógrafa Kristianne Teixeira que há 11 anos
ministra aulas na cidade, tendo como braço
direito seu aluno Flávio Palhinha que também
atua na cidade como proprietário da VP Escolinha de Futebol no Campo do Vespasiano.
O Studio de Dança Kristianne Teixeira, também realiza bailes na cidade, happy hour dançante que funciona como um bom momento
para dançar e descontrair com os amigos. A
dança de salão, vem crescendo muito no Brasil e a aceitação de gêneros genuinamente brasileiros como o samba e o forró dão força à
cultura brasileira, deixando um pouco de lado
as batidas das músicas estrangeiras.
*Aprenda a dançar no Studio de Dança
Kristianne Teixeira
Informações: Kristianne 99983-9770
Flávio Palhinha 99753-7310

 ROTARY CLUB

Homenagens: Raimundo e José Ulisses

O Rotary Club de Vespasiano
homenageou no dia 09 de setembro os músicos Raimundo Carvalho e José Ulisses Ferreira, pelos
bons serviços prestados à entidade. Sempre que solicitados eles
se fazem presentes aos eventos do
Clube trazendo uma boa música e
alegrando o ambiente. Raimundo
e José Ulisses são de São José da
Lapa, berço de grandes músicos.
Na oportunidade o presidente
Aurelio Salles os agradeceu destacando que eles sempre se colocam à disposição para participar
de eventos rotários.
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Elzinha Viana

Culinária

Bolo surpresa de maçã

Ingredientes:
3 maçãs
1 xícara (chá) de óleo
4 ovos
1 1/2 xícara (chá) de açúcar
2 1/2 xícaras (chá) de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
½ xicara de uva passa branca
½ xicara de nozes moídas

Em um recipiente coloque a farinha o fermento peneirado, as uvas passas, as nozes
moídas e as maçãs picadas e misture. Acrescente o liquido reservado no liquidificador.
Mexa para se agregarem.
Coloque me uma assadeira redonda untada e
polvilhada. Leve ao forno preaquecido (180°C
a 200°C) por 35 minutos. Retire do forno e
polvilhe açúcar de confeiteiro e canela.

Modo de preparo:
Lave as maçãs, retire as cascas (reserve-as).
Corte as maçãs em cubos e deixe de molho em
um recipiente com água e limão
No liquidificador coloque o óleo, os ovos e as
cascas das maçãs. Bata. Agregue o açúcar com
o liquidificador ligado. Desligue e reserve.

Berinjela à parmegiana

Modo de preparo:
Lave as berinjelas e corte em fatias. Reserve
Coloque os ovos em um recipiente e bata le-

Artrose

Também chamada de osteoartrite, a artrose é uma doença
que afeta as juntas da maioria das
pessoas acima de 50 anos. A artrose é quando ocorre o desgaste
da cartilagem que nutre os tecidos
entre os ossos. Quando a cartilagem está gasta, chamamos de artrose. Essa articulação gasta faz
com que o paciente sinta muita
dor ao caminhar e quando faz atividades básicas do dia a dia.

Entendendo melhor

Cobertura:
Açúcar de confeiteiro e canela em
pó

Ingredientes:
2 berinjelas grandes
3 ovos e farinha de trigo para empanar
Óleo para fritar
½ litro de molho de tomate
400 g de mussarela
Queijo para polvilhar

Saúde -

vemente. Passe as fatias de berinjelas e a seguir, passe-as na farinha de trigo.
Frite em óleo quente e escorra.
Regue com o molho de tomate o fundo de um
refratário, intercalando camadas de berinjela,
camadas de mussarela e molho. Termine com
mussarela e molho.
Polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno
preaquecido (200°C) por aproximadamente 10
minutos para gratinar.
Retire do forno e sirva em seguida.

Dicas úteis para o Lar

A artrose é uma doença que
ataca as articulações, causando,
principalmente, o desgaste da cartilagem, que recobre as extremidades dos ossos, além de
danificar outros componentes articulares como os ligamentos. Artrose é uma doença crônica
chamada comumente de degenerativa, que acomete as cartilagens
das articulações. Ela ocorre geralmente a partir da meia idade e
se caracteriza pelo engrossamento das articulações dos dedos
e da sensação de areia nas grandes articulações (como os joelhos), o que chamamos de
crepitação. O problema leva a
uma rigidez das articulações que
é pior quando as pessoas ficam
paradas e melhora quando elas se
movimenta – os pacientes se referem a melhora quando o corpo
esquenta. O distúrbio piora de
forma progressiva com tempo e,
infelizmente, ainda não existe
cura. No entanto, vários trata-

mentos podem ser utilizados para
amenizar as dores.

Principais sintomas

Existem pessoas que praticamente não apresentam sintomas
do problema. No entanto, quando
eles se manifestam, geralmente a
dor é o principal sinal. Normalmente, os sintomas podem aparecer após a realização de
atividades físicas, ao levantar-se
de uma cadeira ou até mesmo
subir e descer escadas. Outros sinais podem incluir: inchaço, barulho e estalos das juntas, além de
deformidades.

Diagnóstico

Para identificar a artrose, é
necessário que o reumatologista
tenha uma conversa detalhada
com o paciente, a fim de analisar
o histórico de dor e sintomas característicos do problema. Para
colaborar nessa tarefa, os exames
de imagem, como radiografia
computadorizada ou ressonância
nuclear magnética, podem ser
fundamentais para fechar o diag-

Frango:

Para ter um frango frito e dourado sem grudar na panela, coloque 1 colher (de sopa) de maisena no óleo de fritura bem quente.
Deixe o frango na geladeira por 1 hora antes de empana-lo. Assim, a farinha irá aderir melhor à ave.
Acrescente um pouco de queijo parmesão à farinha de rosca para fazer frango à milanesa. Ele ficará mais saboroso.

Legumes:

A baba do quiabo pode ser eliminada se forem adicionadas sobre ele, algumas gotas de limão.
Na hora de comprar quiabo, escolha os mais verdes e experimente quebrar aponta deles. Se ela quebrar a compra está garantida. Caso apenas entorte, o quiabo estará passado.
Para cozinhar mandiocas rapidamente, não acrescente sal à água.
Conserve na geladeira mandiocas descascadas, dentro de uma vasilha, com água suficiente para cobrir a raiz.

nóstico. O valor das imagens não
é absoluto para definir a causa
dos sintomas que o paciente apresenta, por isso, a análise clínica é
a melhor maneira para identificar
o problema.

Tratamento

Ao ser confirmado o diagnóstico de artrose, é preciso entender que a doença se fará
presente pelo resto da vida, ou
seja, não tem cura. No entanto é
importante seguir as recomendações medicas para evitar as consequências da evolução do
problema. Basicamente, o objetivo do tratamento é proporcionar
mais qualidade de vida ao paciente, aliviando os sintomas característicos da artrose. Como o
aumento do peso, esforço repetitivo de algumas atividades e a
falta de exercícios físicos podem
contribuir para o desenvolvimento da doença. Parte do tratamento consiste na mudança de
hábitos e. caso isso não seja suficiente, o especialista pode indicar
medicações que aliviem a dor.
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 LAGOA

Semana da Pátria nas Escolas

As comemorações da Semana da Pátria nas
escolas municipais são importantes no contexto
educacional porque ensinam às crianças valores
relevantes como cidadania e civismo. A alegria
de nossos jovens e crianças nas apresentações cívicas contagiou quem presenciou.

Veja aqui um pouco do que rolou nas escolas
neste período de festividades.
 Escola Municipal Antônio de Castro - Os alunos confeccionaram bandeira, bandana, cantaram músicas, vestiram-se de soldado,
levantaram bandeira, marcharam e tocaram
com a banda.
 Escola Municipal Coronel Pedro Vieira de
Freitas - Realizou trabalhos como: apresentação da Fanfarra, murais temáticos, oficinas de
confecção de bandeiras, textos reflexivos, desfile do maternal de soldados e entrega de
mudas na praça do Campinho como contestação ao desmatamento e queimadas.
 Escola Municipal Dona Santinha - Realizou
trabalhos sobre o Brasil, com foco no meio
ambiente. Foram apresentadas lixeiras recicláveis e atividades sobre as queimadas e desmatamento, com foco na Amazônia.

Escola Municipal Dona Marucas Trabalhou a Independência do Brasil com hasteamento da bandeira, Hino da Independência,
confecção de cartazes e leitura de poemas.

Escola Municipal Padre Libério A escola comemorou a Semana da Pátria com
muita música, parlendas, histórias, colagens e
pinturas. A semana terminou com uma passeata na escola levando a mensagem: “por um
Brasil com mais amor”.
 Escola Municipal Alberto Santos Dumont Refletiu sobre os valores do cidadão, como
respeito, empatia e solidariedade. Os alunos
produziram chapéus para o desfile, fizeram colagem em bandeiras, cantaram o hino e realizaram o desfile.
 Escola Municipal Professora Mércia Margarida Lacerda - Realizou apresentações artísticas, teatro, jogral, leitura de poesias,
músicas e apresentações com a bandinha dos
maternais. O tema foi “Brasil: Uma pátria
amada, deve ser bem cuidada”.
 Escola Municipal Professora Claudomira Realizou desfile no quarteirão do bairro e uma
solenidade no batalhão da Polícia Militar de
Lagoa Santa. Além disso, os alunos confeccionaram murais, bandeiras e viseiras.
 Escola Municipal Dona Naná - Os alunos
cantaram o Hino Nacional e o da Independência, desenvolveram temas relacionados à preservação ao meio ambiente como: queimadas,
uso consciente da água, descarte do lixo e a
dengue. Além disso, realizaram uma caminhada cidadã.
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XIII Conferência de
Assistência Social 2019

O Conselho Municipal de
Assistência Social e a Prefeitura realizaram a XIII Conferência Municipal de Assistência Social cujo tema é “Assistência Social: Direito do
Povo com Financiamento Público e Participação Social”.
O encontro aconteceu no
dia 11 de setembro, no Lions
Clube e discutiu os eixos norteadores da assistência social
para o município e tratou sobre
os desafios frente aos impactos
enfrentados na atualidade. A
Conferência contou com a presença dos representantes da Secretaria de Bem Estar Social,
Desenvolvimento Social, representantes de entidades e organizações sociais, servidores e
usuários além da apresentação
cultural de entidades parceiras
das ações sociais do município.
A palestra principal foi da
especialista, consultora em
psicologia, serviço social e
gestão pública - Cristiane Ferreira Michette. Na apresentação ela mostrou de maneira
esclarecedora os eixos e os
temas de política de assistência social, vulnerabilidade so-

cial, intersetorialidade. Para
ela, “falar de assistência social
é falar da realidade e da condição de todos nós enquanto cidadãos. Em qualquer momento poderemos ser usuários do
sistema, por esta razão temos
que entender quem somos
nesta cadeia”.
O evento contou com a
apresentação cultural dos alunos do grupo Batuca APAE
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais e aulas de
Lian Gong com a instrutora e

professora Ana Beatriz.
No término do evento, os
conferencistas definiram propostas e moções juntamente
com a eleição dos delegados
municipais que irão representar a cidade na Conferência
Regional de Assistência Social. A Conferência Municipal
é uma oportunidade para mobilizar todos os atores envolvidos na política de assistência
social para conferir o que foi
realizado e aprimorar aquilo
que for necessário.

dade de assistir a evolução da
gestação e promover a saúde de
mãe e filho. A experiência médica comprova que um pré-natal
bem feito reduz, significativamente, o risco de complicações
e morte, garantindo um parto
mais seguro.
“Mãe Santa” é um projeto
especial que reflete todo o conceito do CUIDAR adotado pela
atual gestão. Isso significa promover a saúde de maneira integral e resolutiva, ao envolver
toda a Rede Municipal de
Saúde em prol da preservação
da saúde.

tas de pré-natal, as gestantes participam de atividades educativas,
quando recebem orientações
sobre amamentação, parto, higiene pessoal e do filho, desenvolvimento/crescimento
da
criança e planejamento familiar.
No momento da adesão ao programa, a gestante receberá o kit
maternidade com bolsa personalizada contendo caderneta da
gestante e da criança, cobertor
infantil e uma squeeze.
Além disso, a grávida associada ao “Mãe Santa” terá como
referência, caso ocorra alguma intercorrência, durante todo período
de gestação, o Hospital Lindouro
Avelar. E também terá direito ao
transporte para ida e volta da maternidade.
O primeiro atendimento à
puérpera e ao recém nascido será
realizado pela equipe de saúde da
família após 7 dias do parto,
quando os responsáveis recebem
instruções sobre os cuidados com
o bebê, que terá acompanhamento com o pediatra garantido
por um período de 30 dias.

Lagoa Santa retoma programa Mãe Santa

Para reduzir a morte materna e prevenir complicações ligadas ao parto, a Prefeitura de
Lagoa Santa, retoma o programa “Mãe Santa” a partir de
agosto deste ano. A proposta é
promover o cuidado integral da
saúde da mulher e da criança por
meio de políticas capazes de fortalecer a humanização do atendimento das gestantes e,
principalmente, viabilizar a melhoria da atenção pré-natal, nascimento e pós-parto.
Isso porque as principais
causas de mortalidade materna
no Brasil, e em Lagoa Santa não
é diferente, estão ligadas, diretamente, a má qualidade da assistência no pré-natal e parto.
Diante disso, é preciso capacitar
os profissionais de saúde para
que façam o acolhimento com
sensibilidade e técnica de forma a
envolver as pacientes a realizar o
acompanhamento que antecede
ao nascimento.
O pré-natal compreende
uma série de procedimentos clínicos e educativos com a finali-

Como funciona o
programa

As gestantes participantes
são acompanhadas do início até
o final da gestação por uma
equipe multiprofissional formada por: médico, enfermeiro,
psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social, dentista e
obstetra.
Além de realizar as consul-
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Professores da rede municipal de Vespasiano
fazem capacitação na FASEH
 FASEH

Eles aprendem, com especialistas da faculdade, as técnicas de
metodologia ativa usada nas aulas dos cursos superiores

Profa. de matemática Alessandra Marques de Paula, da Esc. José Paulo,
fala sobre a dinâmica em grupo no curso de capacitação na Faseh

Professores das escolas
municipais de Vespasiano estão
entusiasmados com um curso
oferecido, gratuitamente, pela
Faseh, no campus da faculdade
no bairro Jardim Alterosa,
desde agosto. “Foi além do que
a gente esperava! Já sabíamos
que a Faseh era parceira na
saúde, atende muita gente no

município e, agora, na educação pública. Isso é muito importante pra nós”, disse a
professora do EJA da Marconi
Issa, Míriam Soares.
São 654 mestres, do ensino infantil ao 9º ano do fundamental que participam do
curso de capacitação aprendendo técnicas de metodologia

Coordenadores da Secretaria de Educação de Vespasiano presentes
no curso de capacitação da Faseh: Robson Moraes, Cinthia Falcão,
Waldete Garcia e Luciane Oliveira

654 professores municipais de Vespasiano
participam das aulas na Faseh

ativa trazida para a Faseh
pelo professor Cláudio de
Moura Castro e desenvolvidas
pelo Centro de soluções pedagógicas onde trabalham os professores Anderson Pimentel e
Carla Adriana de Souza.
Segundo Moura Castro, a
faculdade usa a ideia da sala
de aula invertida em que o

aluno participa ativamente ao
invés de assistir passivamente
à exposição do professor. “O
método exige maior envolvimento do estudante com o assunto das matérias, usando
técnicas para manter a atenção
e a retenção do conteúdo mais
altas do que em uma aula
comum”.

As professoras Viviane (esq) e
Eliane: expectativa alta com a
capacitação

Os professores da Faseh
Anderson Pimentel e Cláudio
de Moura Castro

Curso da Faseh ensina metodologia ativa a professores
municipais de Vespasiano

A primeira parte do curso
foi na última semana de agosto
e teve tanto retorno positivo,
por parte dos participantes, que
foi criado novo módulo para
setembro com aulas sobre story
telling que é a capacidade de
contar histórias, de transmitir o
conteúdo por meio de enredo
elaborado e de narrativa envol-

vente, usando palavras e recursos audiovisuais.
Os professores Anderson
Pimentel e Carla Adriana de
Souza vão trabalhar com os
profissionais das escolas da
rede municipal de ensino de
Vespasiano, em turmas divididas nos turnos da manhã e da
tarde, até sexta-feira.

Professora Míriam Soares, da Esc. Pref.
Marconi Issa, o prof. Altamar Soares e
a diretora Aniete das Graças

 ROTARY CLUB

Intercambista Gabi está na Austrália
Gabriela Francine Ramos Silva, filha do companheiro
Glauber Eduardo Ramos Silva e Viviane Francine Ferreira, viajou no dia 10 de setembro para a Austrália onde permanecerá
por um ano como intercambista patrocinada pelo Rotary International. Na Austrália vai aperfeiçoar o inglês e fazer diversos
cursos. Ela é recepcionada pelo Rotary Club de Montgambier
West, distrito 9780, na cidade de Melbourne. O casal anfitrião
é Grant Ferson e sua esposa Emma Ferson. À querida Gabi,
nosso desejo de grandes realizações.

Intercambista Simone

Como noticiamos anteriormente, está no Brasil a intercambista Simone Love Talton, de Waconia, Estado de Minesota/USA. Ela é recebida pelo Rotary Club de Vespasiano, onde
ficará por um ano estudando nossa língua, nossos costumes e
nossa cultura.

Simone visitou Ouro Preto e Inhotim em companhia
de Glauber Eduardo Ramos, sua esposa
Viviane Francine Ferreira e a filha Gabriela

Projeto Alimenta-Cão espalha amor
e solidariedade em Vespasiano
Rotarianos se despedem de Gabi no Aeroporto de Confins

Um projeto que tem a
marca da solidariedade e carinho com os animais de rua é
destaque
em
Vespasiano.O Alimenta-Cão tem por
objetivo evitar que cachorros e
gatos abandonados morram de
fome e sede.
A sustentabilidade é umas
das diretrizes do Alimenta-Cão.
Dessa forma, para tentar diminuir um pouco do sofrimento
dos bichinhos, até que políticas
públicas sejam promovidas, o
projeto vai ganhando forma e
força, além de carinho e respeito
de todos que o conhecem.
Em Vespasiano, o Alimenta-Cão tem se espalhado
por toda cidade. Ele conta com
o apoio do comércio para a arrecadação de valores e instalação dos canos de PVC para
água e ração.

Pontos comerciais de Vespasiano estão abraçando o projeto

“Já instalamos 44 pontos
em Vespasiano, sendo nos bairros Santa Clara, Gávea, Jardim
da Glória, Vila Esportiva e
Centro. Mas nosso objetivo é
ousado. Queremos instalar 200
pontos em toda Vespasiano”,
destacou
Suellen
Passos, idealizadora do projeto
Alimenta-Cão em Vespasiano.

Uma das empresas parceiras é a Prolar Acabamentos.
Ela está fazendo a preço de
custo os canos de PVC no padrão do projeto e ainda, realiza
a instalação gratuita. Outras
formas de ajudar é a doação de
ração para cães e gatos e a arrecadação de recursos através
de cofrinhos instalados em

Gratidão!!! Essa palavra descreve o sentimento desse grupo

pontos comerciais. O valor será
investido em um grande mutirão de Castração de Animais de
Rua que deverá ser promovido
em breve.
“Os canos de PVC são padronizados e não deixam o
local feio. Pelo contrário, eles
mostram sua sensibilidade e
amor aos animais. Precisamos

cada vez mais de pessoas de
bom coração e de empresas que
queiram ser parceiras. Os animais de rua são de responsabilidade de todos nós. Temos uma
meta ousada; queremos expandir esse projeto para outras cidades do vetor norte. Faça
contato conosco, venha somar
forças”, esclarece Suellen.
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Campeonato amador está nas oitavas de final Coluna do Pescador
O campeonato de futebol amador de Vespasiano que teve
início com 17 equipes, vai chegando ao final

Para as quartas de finais se classificaram: Alface, Imperial
(foto), Nova Pampulha, Juventude, Cruzeirinho, Serra Dourada,
Palmeiras e Operário que buscam a classificação para as semifinais em jogos de ida e volta. No último domingo, 22, aconteceu a primeira rodada com os seguintes resultados: Imperial 3 x
Alface 1; Nova Pampulha 1 x Juventude 2; Cruzeirinho x Serra
Dourada ficaram no zero a zero; Palmeiras 3 x Operário 2. Os
jogos de volta acontecem no próximo domingo, 29. Daí saem
os 4 semifinalistas que vão buscar o título de Campeão de Futebol Amador de 2019.

Torneio Corujão: Vila Nova do Morro Alto representa Vespasiano

Dezesseis jogos movimentaram os campos amadores de Belo Horizonte e Região Metropolitana

A bola rolou nos campos amadores de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Começou nesta terça-feira à noite a 16ª edição do Torneio Corujão. Atual campeão do Torneio Corujão, o Mineirinho abriu a
competição com vitória nos pênaltis por 3 a 2 sobre o Unidos FC, depois
de empate em 1 a 1 no tempo normal.
O Torneio Corujão reúne 32 equipes, divididas em duas chaves, com
quatro grupos cada. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam às oitavas de final. A decisão está marcada para 26 de outubro, um
sábado, à tarde.
Serão distribuídos troféus para o campeão, vice, equipe mais disciplinada, para o artilheiro e para o goleiro menos vazado. Além disso, serão
entregues medalhas para os jogadores das equipes campeã e vice-campeã.
Também será premiado o quarteto de arbitragem da final.

Veja abaixo todos os resultados da rodada de abertura da região metropolitana:

Grupo 1 - Guará FC (Sabará) 1 x 1 SE Manganês (Rio Acima) Guará
4 x 3 nos pênaltis - Montanhês FC (Nova Lima) 1 x 0 Sol Nascente FC
(São José da Lapa)
Grupo 2 - Canarinho EC (Sarzedo) 3 x 3 Santa Luzia FC (Contagem) Santa Luzia 4 x 3 nos pênaltis -Valência (Ibirité) 4 x 1 Barcelona
FC (Mario Campos)
Grupo 3 - EC Família Juventus (Santa Luzia) 0 x 0 Santa Cruz Fidalgo (Pedro Leopoldo) - Santa Cruz 6 x 5 nos pênaltis Vila Fagundes (Lagoa Santa) 3 x 3 CA Mocambeirense (Matozinhos) Mocambeirense 4 x 3 nos pênaltis

A.A. Alface, sub 17, participa do campeonato mineiro de base

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

Torneio de Três Marias

No dia 7 de setembro de 2019 aconteceu o 10º Torneio
Nacional de Pesca Esportiva Lago de Três Marias. O torneio
contou com 89 equipes. Teve também a 1ª edição do Torneio de
Caiaques. A largada foi as 7:00 horas e todas as equipes deveriam
estar de volta as 17:00 horas.
O Kioshi da loja O Pescador juntamente com os pescadores
Guilherme Beligoli e Rodrigo Vieira formaram a equipe Tucuna
Sport Fishing. O Kioshi pescou um tucunaré de 64 cm e ganhou
o troféu do maior peixe do torneio. Cada equipe podia medir
cinco peixes, sendo descartado os dois menores e cada cm
equivale a 1 ponto. A equipe Tucuna Sport Fishing fez um total
de 155 pontos ficando em 17º lugar. A equipe campeã do torneio
fez 178,5 pontos.

Grupo 4 -Vasco (Esmeraldas) 3 x 0 Roma FC (Betim) - Rosaneves
(Ribeirão das Neves) 1 x 3 Vila Nova Morro Alto (Vespasiano)

Resultados da segunda rodada, realizada em 24 de setembro

Grupo 1 - SE Manganês (Rio Acima) 0 x 2 Montanhês FC (Nova
Lima) - Sol Nascente FC (São José da Lapa) 0 x 0 Guará FC (Sabará) - 3
a 2 nos pênaltis para o Sol Nascente FC
Grupo 2 - Santa Luzia FC (Contagem) 0 x 4 Valência (Ibirité) - Barcelona FC (Mario Campos) 4 x 4 Canarinho EC (Sarzedo) - 13 a 12 nos
pênaltis para o Canarinho
Grupo 3 - Santa Cruz Fidalgo (Pedro Leopoldo) 0 x 0 Vila Fagundes
(Lagoa Santa) 6 a 5 nos pênaltis para o Santa Cruz Fidalgo - CA Mocambeirense (Matozinhos) 1 x 0 EC Família Juventus (Santa Luzia)
Grupo 4 - Roma FC (Betim) 3 x 1 Rosaneves (Ribeirão das Neves)
- Vila Nova Morro Alto (Vespasiano) 0 x 1 Vasco (Esmeraldas)

Partidas da terceira rodada, no dia 01/10

Grupo 1 - Montanhês FC (Nova Lima) x Guará FC (Sabará) - Sol
Nascente FC (São José da Lapa) x SE Manganês (Rio Acima)
Grupo 2 -Valência (Ibirité) x Canarinho EC (Sarzedo) - Santa Luzia
FC (Contagem) x Barcelona FC (Mario Campos)
Grupo 3 -Vila Fagundes (Lagoa Santa) x EC Família Juventus (Santa Luzia)
- CA Mocambeirense (Matozinhos) x Santa Cruz Fidalgo (Pedro Leopoldo)
Grupo 4 -Vasco (Esmeraldas) x Rosaneves (Ribeirão das Neves) Vila Nova Morro Alto (Vespasiano) x Roma FC (Betim)

Equipe de base da A.A. Alface participa do campeonato mineiro

Em parceria com a Federação Mineira de Futebol, o IMEF –
Instituto Mineiro de Escolas de Futebol promove o campeonato
mineiro de equipes de base envolvendo jovens de 13 a 17 anos.
De Vespasiano participam as equipes de categoria de base

Paulo Diniz

Kioshi, Guilherme e Rodrigo, da equipe Tucuna Sport Fishing
exibiram o maior peixe do torneio: um tucunaré de 64 cm

da A.A. Alface que hoje conta com a participação de cerca de
120 jovens. Para participar da competição a equipe de Vespasiano fez uma parceria com o Concórdia, de Belo Horizonte.

Próximos Jogos

Sub 13 e Sub 14
No dia 06 de outubro, domingo, às 15 horas, jogam
no Estádio Gato Mano a equipe da casa, A.A. Alface/Concórdia, contra os Meninos de Ouro, de Nova
Serrana.
No dia 20 de outubro o Alface/Concórdia enfrenta o
time do Cruzeiro E. C. também em Vespasiano.
Sub 15 e Sub 17
Em 19 de outubro o jogo é fora de casa. O Alface/Concórdia enfrenta o América F. C. no campo do
América.
Já no dia 26 de outubro, também fora de casa, a
equipe vespasianense enfrenta o Futuro Talento no
campo deste.

VESPASIANO ESPORTE CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA-ELEIÇÕES

O Presidente do Conselho Deliberativo do Vespasiano Esporte Clube, no uso das atribuições conferidas pelo
art. 19º Cap IV e art. 29º cap V do Estatuto Social, convoca os Senhores (as) Conselheiros (as) para ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, na data, local, horário e pauta a seguir:
DATA E LOCAL: 05/11/2019 (Terça Feira), no Estádio Ilvo Marani.(Campo do Vespasiano Esporte Clube)
HORÁRIO: em primeira chamada ás 19:00 hs, com presença de mais de 2/3(dois terços) dos conselheiros, ou segunda e última chamada ás 19:30 hs, com qualquer número de presentes (art. 20° e 21° do Estatuto Social).
PAUTA 1 – Apreciação e aprovação das contas do biênio 2018/2019, mediante parecer do Conselho Fiscal.
PAUTA 2 – Eleição e posse do Conselho Deliberativo biênio 2020/2021.
PAUTA 3 – Eleição da Presidência Executiva e Conselho Fiscal para o biênio 2020/2021.
PAUTA 4 – Assuntos diversos
As inscrições das chapas candidatas poderá ser efetivada até o dia 27/10/2019(Sábado) junto ao Presidente
do Conselho Deliberativo (Franco Silva-Tel:98852-9710)
Conforme disposição estatutária (art. 10º), somente poderá se candidatar e exercer direito de voto o Conselheiro em dia com suas obrigações, que deverá ser quitada até o dia 27/10/2019. Para verificar tal condição,
favor fazer contato com a tesouraria do Vespasiano Esporte Clube. (Jorge Luiz-Tesoureiro-Tel.97541-0707).
Vespasiano,27 de setembro de 2019.
Vespasiano Esporte Clube - Franco Eduardo da Silva
Presidente do Conselho Deliberativo

Kioshi e Ricardinho Salomão, de posse
do troféu de maior peixe

