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 FASEH

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Como o conhecimento da faculdade gera poder, capacidade e riqueza à comunidade de Vespasiano e Região.
Somente a clínica escola atende a 8 mil pacientes/mês

Aúnica faculdade presencial de
Vespasiano ocupa o imóvel do Parque Jardim Alterosa, por meio de
convênio com a Prefeitura, aprovado
na Lei Municipal 1.870/2000, firmado desde sua instalação na cidade
e ainda em vigor, cumprindo com as
contrapartidas de assistência social
gratuita em atendimentos de saúde,
educação e jurídicos, que superam as
obrigações inicialmente contratadas.
Apesar disso e da transparência
que dá a suas ações e à relação com
os órgãos públicos, a instituição foi
alvo de denúncia, veiculada em um
programa de tv, com informações
distorcidas, caluniosas e difamatórias, suspeita de motivações políticas
ou de interesse pessoal e contrário ao
público a que a Faseh atende, tendo
como prova fatos e números.

O saber e o fazer

A palavra faculdade tem origem no latim facultas e significa
“capacidade de efetuar uma ação física ou mental”. Para a filosofia, faculdade significa “cada um dos
poderes da alma, representados pela
inteligência, vontade e sensibilidade.
E é preciso ter muito destas qualidades para reconhecer a importância
de abrigar uma instituição de ensino
que recebeu este nome pelo objetivo
que tem de gerar o saber e o fazer, o
conhecimento através da educação e a
assistência social através das ações de
professores, alunos e funcionários.

Clínica-escola da Faseh
faz entre 7 e 8 mil
procedimentos/mês

Médicos que lecionam na
Faseh e integram o corpo docente
que recebeu nota máxima do MEC
prestam atendimento e supervisionam o contato dos alunos da faculdade de Medicina com os pacientes,

População recebe assistência jurídica gratuita no Núcleo da Faseh

de forma gratuita, suprindo com
qualidade especializada a demanda
por profissionais de saúde.
197 acadêmicos atuam na assistência médica em Vespasiano.16
professores médicos especialistas da
Faseh atendem nas UBS da rede de
atenção à saúde primária da cidade.
Só na clínica-escola que funciona dentro do campus são atendidos até 8 mil pacientes, por mês, nas
especialidades de pediatria, clínica
médica, cardiologia, pneumologia,
infectologia, otorrinolaringologia.
Ginecologia e obstetrícia, pequenas
cirurgias ambulatoriais, psiquiatria,
dermatologia, endocrinologia, ortopedia e neurologia.
Marlene carregando o filho de
3 meses e acompanhando a filha,
Taís, grávida de 5 meses, conta o
que acha do atendimento na clínica:
“É ótimo, sem comparação!”.Amãe
fez e a filha faz pré-natal com os
professores e alunos da Faseh. “O
atendimento, a consulta, o tratamento, tudo é excelente!”, completa
as duas moradoras do Morro Alto.
A clínica-escola também tem
um espaço para sessões de fisioterapia, com média de 6 mil procedimentos mensais, nos últimos 4 meses.
Dilene que faz tratamento na

Faseh, desde que tirou um tumor há
mais de10 anos, e teve os movimentos limitados. “Eu já fiz em vários outros lugares, em outros municípios, e
estou boba com o atendimento aqui e
com a aparelhagem. Tem tudo, não
esperava tanto! Estou muito melhor,
desde que vim pra cá e não posso
nem pensar de perder isso aqui!”

3 anos de serviços
jurídicos gratuitos

Os professores e alunos de Direito que atuam no Núcleo de Prática Jurídica e Cidadania da Faseh
(NPJC) já resolveram 336 casos de
moradores da cidade na Justiça, promovendo acordos e advogando em
processos, de 2016 pra cá. Foram 5

Professores da rede pública de Vespasiano fazem curso de capacitação na Faseh

mil 630 atuações em processos,
junto ao CEJUSC do TJMG. Neste
mesmo tempo, resolveram 343 problemas de consumidores no Procon
da Câmara de Vereadores. O núcleo
ainda promove oficinas de parentalidade para orientar pais e filhos de
famílias em conflito ou separação.
Em parceria com o Tribunal de
Justiça de MG, a Cohab e a Prefeitura de Vespasiano, a Faseh já promoveu 4 mutirões para resolver
pendências e regularizar imóveis da
população de bairros carentes da cidade. Em cada um deles, foram 300
audiências para sanar dívidas de famílias de mutuários e até fazer inventários, registros e escrituras.
Elzeny foi atendida, no mutirão

Alunos de escolas públicas de Vespasiano aprendem
sobre direitos políticos na Faseh

Vespasiano inaugura moderno CEO

O Centro de Especialidades Odontológicas conta com 10 consultórios individuais, raio
X odontológico, central de esterilização, tudo em um espaço amplo com equipamentos
de última geração e com mais conforto para pacientes e funcionários

A comunidade vespasianense
recebeu no sábado, 19 de outubro, o
mais moderno CEO da Região Norte
Metropolitana de Belo Horizonte, o
Centro de Especialidades Odontológicas Vereador José Mansur. Localizado no bairro Caieiras, região
central do município, o CEO foi
construído onde era o antigo terminal rodoviário de Vespasiano e para
sua inauguração reuniu diversas autoridades estaduais e federais, além
da população vespasianense, que
compareceu em peso.
Para abrilhantar a inauguração
da unidade de saúde bucal, a Corporação Musical Nossa Senhora de
Lourdes se fez presente emocionando
a todos com a execução de diversas
músicas, além do Hino Nacional Brasileiro. A solenidade de inauguração
do CEO Vereador José Mansur teve
também a participação de diversas
autoridades, dentre elas o Deputado
Federal Pinheirinho; os Prefeitos de
Pedro Leopoldo, Cristiano Marião e
de Matozinhos, Antônio Divino, o
ex-prefeito Ademar José, o ex-deputado estadual Irani Barbosa; vereadores e ex-vereadores de Vespasiano.
A Prefeita de Vespasiano, Ilce
Rocha, ressaltou o homenageado.
“Falar de José Mansur é muito fácil.
Conheci este homem muito de perto,
era simples, honesto, íntegro, uma
pessoa pela qual eu criei um respeito,

As autoridades presentes

carinho e admiração muito grande,
pois ele, juntamente com Dona
Lourdes sua esposa, foram padrinhos
do meu irmão Valtinho. Além disso,
minha mãe, Dona Biga, tinha José
Mansur como um grande irmão.
Assim como José Mansur contribuiu
para o crescimento e transformação
de Vespasiano, tenho certeza que este
Centro de Especialidades Odontológicas que leva seu nome também vai
transformar a vida do nosso povo”,
discursou Ilce.
A representante da família do
homenageado Vereador José Mansur, Sueli Maria Mansur da Silva, salientou a importância da homenagem
ao seu pai. “Esta homenagem é a
confirmação de que nosso pai, José
Mansur, foi um homem honrado e
que sempre lutou pelo bem de Ves-

Assistência à educação
básica com método inovador

Cerca de 900 professores da
Rede Municipal de Ensino de Vespasiano a trabalharem com a metodologia ativa que é usada nas aulas
dos cursos de graduação da faculdade, no projeto em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação
que já teve dois módulos.
As professoras Eliane Tito, do
2º ano fundamental da Escola Se-

Recadastramento do título
de eleitor agora é obrigatório.
Quem não fizer, não
poderá votar em 2020
Veja matéria na página 4

A Prefeita de Vespasiano, Ilce
Rocha, ressaltou a modernidade e
a importância do CEO.

pasiano e participou, com afinco, do
crescimento e do desenvolvimento
da cidade que amava e que escolheu
para viver”, disse ela.

deficiência, prótese removível total e
parcial, biopsia, extração de siso,
odontopediatria, radiologia e serviço
de laboratório.

A nova unidade de saúde bucal
vai contar com 10 novos e modernos
consultórios, equipados com aparelhos de última geração, separados por
especialidades. O paciente vai contar
com total privacidade e com todo
conforto. Os funcionários vão contar
também com um ambiente com excelentes condições de trabalho.
No CEO é oferecido à população vespasianense o diagnóstico
bucal com ênfase no diagnóstico e
detecção do câncer bucal, periodontia especializada, cirurgia oral, endodontia, atendimento às pessoas com

A entrega do CEO Vereador
José Mansur contou também com a
parceria do Grupo Bandeirantes de
Comunicação que trouxe para os
vespasianenses o Band Cidadania. A
caravana do Band Cidadania levou
muita música, informação, diversão,
além de serviços de saúde, como:
aferição de glicose e pressão, atualização do cartão de vacinas e nutrição, para os adultos e para a
criançada teve tobogã, pula pula e
guloseimas. O Senac também participou do evento com os serviços de
corte de cabelo e massagem.

Estrutura

deste mês, por 3 alunos da Faseh que
fizeram o inventário do marido dela.
Antes de falecer, vítima de um acidente de trabalho, foi ao um mutirão, no ano passado, para regularizar
a situação do apartamento em que
vivia com a mulher e dois filhos, há
21 anos mas com um contrato de gaveta feito com o antigo mutuário, no
bairro Caieiras. Agora, a viúva voltou para fazer o novo procedimento
e falou do alívio de ter esta assistência gratuita. “Pra mim é ótimo porque eu fico tranquila sabendo que
eles vão fazer tudo direitinho. Eles
estão me poupando de um trabalho,
seria muito pior seu tivesse que
fazer, seria muito mais trabalhoso,
custoso e demorado”.

bastião Fernandes, e Viviane Marcele, do 1º fundamental da Escola
Carolina Correia da Costa participaram do curso com a expectativa de
levar novidades para as salas de
aula. “Outros professores, que já vieram, nos falaram que gostaram e,
hoje, chegou nossa vez”, disse
Eliane. “A gente gosta muito do que
faz, mesmo não sendo fácil esta profissão, e está sempre buscando inovação”, completou Viviane.
Outro projeto de educação oferecido pela Faseh é o “Eleitor do Futuro”
em parceria com a Escola Judiciária
do TRE - MG para conscientizar a população da importância de exercer a
cidadania, o voto e garantir os direitos
políticos. Oficinas sobre estes temas
têm sido realizadas para 5 mil alunos
de escolas de Vespasiano.
Solene Aline Félix, de 16 anos,
que está no 1º ano do ensino médio,
ainda não é eleitora. Segundo ela,
não tirou o título, apesar de já ter
idade, mas, agora, quer tirar. “Achei
a oficina muito bacana, com uma dinâmica muito legal. A gente fica sabendo como são as eleições, como
funciona o processo nas urnas.”
É esta consciência sobre o sistema político e sobre a Justiça que a
Faseh espera da população que
atende, neste momento em que é
acusada falsamente de ter sido condenada na Justiça a pagar dívida ao
município. A entidade mantenedora
da faculdade (CESUV) afirma que
não houve condenação. A ação civil,
ajuizada pelo Ministério Público de
MG, ainda está em fase de produção
de provas, o que significa que sequer
foi julgada em primeira instância. A
Faseh explica que, hoje, o que vigora
é uma liminar do Tribunal de Justiça
do Estado que respalda, de forma jurídica e legal, a permanência da
Faseh em sua sede, sem que haja
qualquer ordem de desocupação.

Band Cidadania

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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Coluna Jurídica
*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Abandono afetivo e suas
consequências jurídicas

O abandono afetivo é a
omissão na criação, no cuidado, na educação, na assistência física, psíquica, moral e
social que são de responsabilidade de ambos os pais, principalmente quando os filhos
estão na fase da infância e da
adolescência. Em outras palavras, ele ocorre quando aquele
que tem o dever de prestar assistência emocional ao filho deixa de prestar.
A Constituição Federal em seu art. 227
prevê que é dever da família colocar a salvo o
jovem, a criança e o adolescente de qualquer
negligência, vejamos:
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão”.
Sabe-se que amor e afeto não se pode
impor, pois não é possível obrigar uma pessoa
a amar outra, tampouco é possível quantificar
em pecúnia a falta que o amor e a fraternidade
dos pais gera na vida de uma
criança/adolescente, mas, o dever de cuidado
para com os filhos menores, é obrigação de
ambos os pais. Assim, ambos os genitores possuem dever de cuidado, atenção, respaldo financeiro, social e psicológico para seu filho, e,
quando isso não ocorre, aquele que causa o

abandono afetivo, poderá ser condenado a indenizar o abandonado.
De acordo com o art. 186 do Código
Civil, trata-se de um ilícito civil, pois, o genitor (a) que pratica o abandono afetivo, viola
direito e causa danos psicológico ao filho que
possui a expectativa de ter ambos os pais em
sua companhia, podendo apoiá-lo em todas as
formas possíveis, principalmente, dando-lhe
carinho e atenção.
No caso, a indenização por dano moral,
serve para financiar meios que possam diminuir a dor, a angustia, a solidão, o desamparo
ocorrido por quem tinha o dever de cuidar do
filho, e não para substituir o laço afetivo, pois
esse laço jamais poderá ser substituído.
O prazo prescricional para ingresso da
ação indenizatória por abandono afetivo é de
03 (três) anos, iniciando-se depois de o menor
atingir a maioridade (18 anos de idade).
E você, conhece algum caso de abandono
afetivo?
Para mais informações realizamos consultoria jurídica no escritório situado a Av.
Prefeito Sebastião Fernandes, n° 419, sala 26,
Centro, Vespasiano/MG.
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Combustíveis e seus impactos
na qualidade das águas

Gasolina e óleo diesel são
misturas complexas de mais de
200 hidrocarbonetos, obtidos da
destilação e craqueamento do petróleo. A gasolina é constituída
por hidrocarbonetos mais leves
(cadeias com 5 a 12 átomos de
carbono) enquanto o óleo diesel
contém uma proporção maior de
hidrocarbonetos um pouco mais
pesados (6 a 22 átomos de carbono). Dessa maneira, a gasolina
apresenta maior solubilidade,
maior volatilidade e menor viscosidade do que o óleo diesel, fatores esses que, somados, conferem
à gasolina uma maior mobilidade
no solo e, conseqüentemente, um
maior potencial de impacto ambiental.
Dos hidrocarbonetos constituintes da gasolina e do óleo diesel
os que causam maior preocupação
são os compostos aromáticos,
principalmente o benzeno, o tolueno, o etilbenzeno e os xilenos
(orto, meta e pára), por serem eles
os mais solúveis e os mais tóxicos
entre os demais. Esses compostos
(comumente
denominados
BTEX) são poderosos depressores
do sistema nervoso central, apresentando toxicidade crônica,
mesmo em pequenas concentrações (da ordem de ppb – parte por
bilhão).
O benzeno é reconhecidamente o mais tóxico deles. Trata-

se de uma substância comprovadamente cancerígena (pode causar
leucemia, ou seja, câncer dos tecidos que formam os linfócitos do
sangue) se ingerida mesmo em
baixas concentrações durante períodos não muito longos de
tempo. Uma exposição aguda
(altas concentrações em curtos períodos) por inalação ou ingestão
pode causar até mesmo a morte de
uma pessoa.
Enquanto o padrão X Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas 5 de potabilidade do
benzeno sugerido pelo Ministério
da Saúde é de 10 ppb (equivalente
a 0,01 mg/l), sua concentração
dissolvida em água em contato
com gasolina pode chegar a
30.000 ppb.
O etanol é utilizado no Brasil
como combustível de automóveis
e como parte da mistura da gaso-

lina comercial, atualmente, na
proporção de 24% em volume.
Estando no solo, o etanol pode colaborar no processo de solubilização dos compostos BTEX,
aumentando a mobilidade com
que os mesmos se dispersam pelo
solo e pelas águas.
Alguns estudos indicam que
o etanol em altas concentrações
no solo pode até mesmo prejudicar a biodegradação dos compostos BTEX, devido à sua ação
inibidora do crescimento bacteriano. Portanto, o etanol traz um
componente a mais para o entendimento dos processos de contaminação de solos e águas
subterrâneas no Brasil, sendo necessária a adaptação de práticas de
avaliação e remediação utilizadas
no exterior para acomodar a influência exercida por essa substância.
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Bloco Piquinzada se prepara
para o pré-Carnaval 2020

Colaborou Pamella Aguiar
Jornalista

Com a premissa “Amor
pelo que faz e te faz feliz”, o
bloco pré-carnavalesco Piquinzada vem nos últimos
três anos ganhando espaço no
entretenimento em todo o
Vetor Norte durante o período
que antecede o carnaval.
O bloco, que foi criado
em 2017 e homenageia o
saudoso Piquim, - pessoa
que contribuiu por mais de
40 anos para a cultura vespasianense - já se prepara
para sua grande festa, que
acontece no dia 8 de fevereiro de 2020.
Segundo os organizadores será um evento open bar
e oferecerá uma estrutura
moderna e confortável a
todos os foliões, contando
com atrações de sucesso no
estado, além de uma apresentação ímpar da sua bateria.
Durante os meses de setembro e outubro foram oferecidas oficinas de caixa e
tamborim, ministradas pelo
percussionista Chell Carvalho, conhecido músico vespasianense que atualmente é
integrante do grupo de samba

Borabatucar e ritmista destaque
da Bateria Piquinzada.
Outra oficina ofertada aos
integrantes foi a de Música do
Corpo, realizada pela cantora,
percussionista e fonoaudióloga
Raquel Coutinho, que também
possui um notório reconhecimento na cena artística brasileira.
A Piquinzada tomou grandes proporções com a participação de moradores do
município e toda a região,
todos com o intuito de resgatar
a tradição da cidade e agregar
foliões para que juntos não
deixem essa memória se extinguir em Vespasiano.

O bloco é direcionado a
todas as idades e os organizadores informam que as
inscrições para todos que
queiram participar da bateria
Piquinzada estão abertas.
Confira os detalhes:
Bateria Piquinzada 2020
Período dos ensaios:
novembro de 2019 a
fevereiro de 2020
Local: Barracão da
Piquinzada (Rua
Francisco Lima, 194,
Centro)
Informações:
(31) 98703-1946
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Unidade de saúde vai trazer mais estrutura, conforto e maior agilidade para funcionários e
usuários. A farmácia vai distribuir 127 tipos de medicamentos, seis a mais do que oferecia

A emoção marcou a entrega
da Farmácia Rede de Minas,
Unidade Vespasiano Onofra
Caetano Ferreira da Silva, no
bairro Morro Alto. A Prefeitura
de Vespasiano, através da Secretaria de Saúde, em parceria com
o Governo do Estado entregou a
unidade de saúde que é totalmente adaptada para pessoas
com deficiência e irá fornecer
127 tipos de medicamentos, 6 a
mais que oferecia antes, A farmácia vai atender a população
do Morro Alto e região e vai trazer para os usuários e funcionários mais estrutura, conforto e
maior agilidade.

A saúde é uma das prioridades da atual gestão que investe mais de 25% do
orçamento em diversas ações e
estratégias com o objetivo de
continuar prestando assistência completa à comunidade.
Nesses nove meses de 2019, já
foram investidos mais de 27
milhões de reais na área da
saúde do município.
Visivelmente emocionada
a Prefeita de Vespasiano, Ilce
rocha, falou sobre a sua amizade e da sua admiração por
Dona Onofra Caetano Ferreira
da Silva. “Hoje eu realizo mais
um sonho! A minha amiga

Familiares e autoridades fazem o descerramento da placa.

Dona Onofra era uma pessoa
muito querida, era a ‘mãezona
do povo’ aqui na região do
Morro Alto. A casa dela era o

A representante
da familia da
homenageada,
Magna
Imaculada da
Silva Santos,
agradeceu e
falou do trabalho
de Dona
Onofra na saúde.

ponto de referência para quem
precisava de um sorriso, carinho, amor, gentileza, remédios, curativos... O nome dela

não poderia estar em melhor
lugar!”, falou Ilce.
O Secretário de Saúde,
Luiz Felipe Almeida Caram,
salientou que tudo que é realizado na área da saúde é por
orientação e direcionamento
da Prefeita Ilce Rocha. “Quero
parabenizar a toda equipe de
saúde por todo o trabalho que
está sendo desenvolvido em
Vespasiano. Tudo o que já
aconteceu de positivo na
saúde e o quê ainda está por
vir, é porque a prefeita tem
sensibilidade e faz questão
que os serviços sejam prestados de maneira eficiente e hu-

O Secretário de
Saúde, Dr. Luiz
Felipe Caram, falou
da importância da
unidade na Região
do Morro Alto.

manizada”, disse Caram.
A representante da família
de Onofra Caetano Ferreira da
Silva, Magna Imaculada da
Silva Santos, agradeceu a homenagem à sua mãe. “Estamos
todos muito emocionados com
essa homenagem a mamãe.
Essa homenagem não poderia
ter sido melhor, pois Dona
Onofra amava cuidar das pessoas, cuidar do outro. Na verdade mamãe era procurada
para fazer curativos, aplicar injeções, até parteira ela foi. Ela
sempre prestou um grande trabalho voluntário”, falou
Magna.

Ilce Rocha falou
do carinho que
sentia por
Dona Onofra.

Polícia Militar promove Ação Cívico Social Prefeitura realiza evento para comemorar
o Dia Internacional do Idoso

Uma manhã de muito lazer, diversão e de prática esportiva, foi
assim a última edição da ACISO –
Ação Cívico Social, realizada pela
Polícia Militar de Minas Gerais,
com o apoio da TV Alterosa, Federação Mineira de MMA e Prefeitura
de Vespasiano, no sábado, 28 de setembro. Dessa vez a ACISO aconteceu na sede do 36º BPMMG, no
Bairro Célvia.
O evento, que durou todo o dia
contou com a participação efetiva
das crianças, adolescentes e seus
responsáveis que aproveitaram o sábado com momentos de muita diversão e aprendizado. Teve aula de
dança fit, demonstrações de diversas lutas de artes marciais, pula
pula, pipoca, cachorro quente e
muitas outras diversões.
O Comandante do 36º
BPMMG, Tenente Coronel Gilmar
Luciano dos Santos, enfatizou que
o projeto Lutando pela Vida é um
recomeço para muitas crianças e
adolescentes. “Estamos inaugurando o Projeto Lutando pela Vida
aqui hoje no Bairro Célvia. Este
ACISO é para incentivar a participação efetiva da comunidade neste

mais sobre a disciplina, a ética e o
respeito ao próximo. É assim que
quem trabalha de verdade todo dia
transforma vidas”, afirmou.

Bairros Sueli/Vida Nova
também recebeu a ACISO

O Tenente Coronel Gilmar
Luciano e a Prefeita de
Vespasiano, Ilce Rocha.

projeto que resgata vidas, ensinado
a disciplina e a ética, colocando
assim as pessoas no caminho certo”,
falou ele.
A Prefeita de Vespasiano, Ilce
Rocha, ressaltou a importância da
ACISO. “A ACISO é a concretização de uma ação que transforma
vidas e a prova disso é a manutenção do Projeto Lutando pela Vida.
Nele os participantes têm a oportunidade de recomeçar, de aprender

Alunos dos
projeto
Lutando pela
Vida fazendo
demostração
de Jiu Jitsu.

No domingo, 27 de outubro,
em comemoração ao Mês das
Crianças, aconteceu a ACISO –
Projeto Lutando pela Vida/3ª Fase,
no Bairro Sueli/Vida Nova. O
evento foi realizado na Rua das
Águias, em frente ao nº 341 e contou com diversas atividades, dentre
elas Rua de Lazer, medição de pressão e glicose, distribuição de brindes e diversas outras atividades.
O Lutando pela Vida é um projeto social do 36º BPMMG e tem
como objetivo a busca constante
pela valorização da vida. Além
disso, o projeto busca ainda garantir
a estabilidade emocional e física dos
participantes, melhorar sua resiliência, disciplina e sociabilidade, favorecendo o surgimento de um novo
paradigma mental em cada aluno.
O projeto social atende hoje
mais de 200 crianças e adolescentes,
com aulas de Jiu-Jitsu, ministradas
na Escola Estadual Deputado Renato
Azeredo, na quadra do 36º Batalhão
e, a partir de novembro, na Escola
Municipal Deputado Jorge Ferraz.
A Prefeitura de Vespasiano,
através da Secretaria de Desenvolvimento Social, apoia o Lutando
pela Vida com alimentação saudável para as crianças. As crianças e
adolescentes que quiserem participar devem procurar a Administração do Batalhão.

Caminhada, ginástica, muita
cantoria e marchinhas de carnaval.
Assim foi a Caminhada da Terceira Idade realizada pela Prefeitura de Vespasiano, através da
Secretaria de Desenvolvimento
Social. O evento foi realizado em
comemoração ao Dia Internacional do Idoso que é celebrado no
dia 1º de outubro.
Para deixar o evento ainda
mais divertido e alegre, o tempo
colaborou e fez uma manhã linda,
fresca e ensolarada para que os
mais de 400 idosos de todas as regiões de Vespasiano pudessem
curtir a Caminhada da Terceira
Idade, que saiu de frente do Centro de Convivência da Terceira
Idade, no Bairro Názia, em direção à Praça de Esportes Crispim
Jacques Bias Fortes. Antes da caminhada os participantes realizaram um alongamento, com os
professores Roberta e Raí. No trajeto a animação dos idosos foi tão
contagiante que as pessoas saíram
de suas casas e comércios para
verem, prestigiarem e participarem do evento.
Ao chegar à Praça de Esportes os idosos curtiram a apresentação do Coral Municipal da
Terceira Idade Lia Viana, que cantou as músicas “Ó Abre Alas”
(Chiquinha Gonzaga), Hino da
Terceira Idade (Denise Venturini),
Beijinho Doce, (Irmãs Galvão)
Tristeza (Beth Carvalho e Martinho da Vila), Trem das 11 (Adoniran Barbosa) e a cantiga

Os membros da Terceira Idade compareceram em massa para a caminhada.

popular, Peixe Vivo. Depois da
apresentação do Coral foi a vez
dos professores Raí e Roberta colocarem todo mundo para fazer ginástica. Em seguida, a Corporação
Musical Nossa Senhora de Lourdes encerrou o evento com a animação das marchinhas de
carnaval não deixando ninguém
parado.
Animada, a Prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha, salientou a alegria de viver dos idosos participantes dos grupos da terceira idade.
“Quero aqui deixar o meu abraço à
todos vocês que fazem parte dos
grupos da terceira idade. Que esta
manhã seja bem aproveitada com
muita alegria, descontração, e vou
sugerir a secretária que realize mais
eventos e mais passeios para vocês,
porque em Vespasiano a terceira
idade é bem cuidada e nos encanta
com tamanha energia e vivaci-

Serviços como aferição de pressão, glicose e
atualização de cartão de vacinas foram
disponibilizados para os idosos.

dade”, disse Ilce.
A Secretária de Desenvolvimento Social, Nayara Rocha Perdigão Lara, agradeceu a Prefeita e
falou da felicidade de realizar a
Caminhada da Terceira Idade.
“Estamos todos muito alegres por
termos conseguido proporcionar
este momento de confraternização
e alegria para todos os membros
dos grupos da terceira idade de
Vespasiano. Esta festa é para celebrar o Dia Internacional do Idoso
que é comemorado no dia 1º de
outubro. Em breve também vamos
realizar o Baile da Terceira Idade
e quero encontrar todos vocês lá”,
falou a Secretária.
A Secretaria Municipal de
Saúde também participou do
evento realizando os serviços de
aferição de pressão e glicose e,
ainda, fazendo a atualização de
cartões de vacina.

Os professores Roberta e Raí
fizeram ginástica
com os idosos.
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Recadastramento do título
de eleitor é obrigatório

Quem não fizer, não poderá votar em 2020

Em 2020 haverá eleição
para prefeito e vereadores.
Quem não se recadastrar terá o
título cancelado e mão poderá
votar na próxima eleição. O
prazo para recadastramento de
eleitores em Vespasiano e São
José da Lapa é até 21 de fevereiro de 2020 e 17 de dezembro
de 2019, respectivamente.
Vespasiano conta hoje com
82.867 eleitores; desses apenas
44.378 se recadastraram até o
dia 12 de novembro, data de fechamento desta edição. Faltam
38.489 eleitores, que estão deixando para os últimos dias e,
certamente, vão enfrentar filas
enormes. O prazo é até 21 de fevereiro d e 2020.
Em São José da Lapa são
18.794 eleitores. Apenas 12.380
se recadastraram até agora. O
prazo vai até 17 de dezembro de
2019.
Visando manter e aprimorar
a já tradicional segurança e
transparência das eleições, a
Justiça Eleitoral de Minas Gerais começou a fazer o recadastramento biométrico no final do
ano de 2017, cuja principal vantagem é a prevenção de fraudes.
O recadastramento garante que
cada pessoa seja única no cadastro eleitoral, descartando a possibilidade de um eleitor se
passar por outro no ato de votar.
O recadastramento biométrico dos dados é obrigatório
para todos os eleitores do Brasil,
mesmo para aqueles que não são
obrigados a votar, como os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18 anos, e os maiores
de 70. Se não for feito, o eleitor
terá seu título de eleitor cancelado, causando possíveis problemas como impedimento de votar
e de se candidatar, dificuldade
de emissão de documentos, ma-

trículas e cadastros em instituições públicas, entre outros.
De acordo com Celso Hostalácio, chefe do Cartório Eleitoral, “já foram feitos mais de 56
mil atendimentos de biometria
em nossa Zona Eleitoral, o que
corresponde a pouco mais de
53% do eleitorado. A meta é biometrizar 80% de todo o nosso
eleitorado, de Vespasiano e de
São José da Lapa”.
Os cidadãos de Vespasiano e
São José da Lapa que já possuem
o título de eleitor, e que ainda não
recadastraram seus dados biométricos, terão que comparecer pessoalmente ao Cartório Eleitoral
da 311ª Zona ou em Postos Avançados, para realizar o recadastramento biométrico, com os
seguintes documentos:
- Documento de identificação com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho,
carteiras profissionais) – (exceto
carteira de motorista e novo passaporte) para os que forem requerer o título pela primeira vez;
- Comprovante de endereço
(conta de água, luz, telefone
etc), preferencialmente em
nome do eleitor, emitido nos três
meses anteriores à data de comparecimento;

- Título eleitoral, se ainda o
possuir;
- Comprovante de quitação
com o serviço militar (para os
eleitores do sexo masculino,
maiores de 18 anos, que forem
fazer o título pela primeira vez).
O Cartório da 311ª Zona
Eleitoral, que atende aos municípios de Vespasiano e São
José da Lapa, funciona de segunda a sexta-feira, das 10:00
às 18:00 horas, na rua João
Barbosa da Fonseca, n.º 58,
Centro, Vespasiano/MG. O
eleitor poderá ainda fazer a
biometria, nos Postos Avançados do TRE. Em Vespasiano
também tem atendimento das 9
às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, na
Escola Nazinha Conrado Silva,
à Av. Existente, 1425 – Morro
Alto.
Em São José da Lapa o
Posto Avançado atende de 12 às
17 horas, de 2ª a 6ª feira, no antigo prédio da Prefeitura Municipal, atual PSF, à Rua Idalina
Alves, 179 – Centro.
É também possível fazer
atendimento agendado, bastando ligar para o número 148
ou acessar a página da Justiça
Eleitoral (http://www.tre-mg.jus.
br/eleitor/agendamento)

 CULTURA
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Raquel Coutinho e a Oficina
Música do Corpo
Raquel Coutinho integra o Bloco Piquinzada e apresenta Oficina
Música do Corpo que proporciona através da música e ritmo, um
trabalho de desenvolvimento da respiração, expressão vocal,
coordenação motora e percepção espacial, expandindo atenção,
raciocínio, memória, equilíbrio, tônus, foco e postura corporal

A Oficina resgata o que há
de mais puro em nossas raízes,
os sons primais. Além disso,
leva a cultura e o conhecimento, através das atividades
musicais e motoras, desenvolvendo a comunicação e a criatividade.
Som do corpo, batuque,
dança e voz, tudo integrado
soando...
Essa é a busca de Raquel
Coutinho, que vem se dedicando a pesquisa da rítmica
corporal desde 2003.
Cantora, percussionista e
fonoaudióloga, têm dois discos
lançados, Olho D´água (2009)
e Mineral (2015). Estudou
com Fernando Barba (Barbatuques), Lucas Ciavata criador
do método do “O Passo”, com
Jongui (produtor e baterista)
Ney Doxosse (candomblé),
Bill Lucas (percussionista) e
com Santiago Reither, professor e percussionista Cubano.
Além do seu trabalho autoral, Raquel, também integrou o trio de Tambores de
Maurício Tizumba por 15
anos. Como percussionista, se
dedicou mais ao estudo da rítmica corporal e dos instrumentos típicos do Congado
Mineiro como o Tambor de
Folia, pandeiro, patangome e
gungas, instrumentos que se
tocam dançando e cantando.
A Oficina “Música do

Corpo” é a integração de todos
esses elementos, corpo, voz,
ritmo, dança, até brotar a música no corpo. O projeto teve
início em 2003 quando, a convite do Banco Mercantil do
Brasil, convidou Raquel Coutinho para realizar esse trabalho em onze cidades do
interior de Minas, atendendo
aos educadores e alunos das
redes de ensino fundamental.
Desde então a Oficina
Música do Corpo não parou, já
participou de diversos festivais
como o “Festival de Inverno
de Mariana”, “Festival de Arte
de Serrinha” -Bragança Paulista e Oficinas e Workshops
para o Galpão Cine Horto -

MG, ministrou a Oficina Música do Corpo no curso profissionalizante para atores, da
“Companhia de Teatro Contemporâneo”, no Rio de Janeiro e na escola de
profissionalização circense -”
Crescer e Viver “também no
Rio de Janeiro onde morou por
10 anos. Atualmente, Raquel
Coutinho é coordenadora artística da ONG Associação Querubins, onde desenvolve junto
com educadores um trabalho
de rítmica corporal e escuta
sensível.
Raquel Coutinho também
ministrou a Oficina Música do
Corpo na Áustria “Festival
Color of Percussion”.

Paulo Diniz em Sociedade
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As meninas

Meninas da sociedade
vespasianense, em tempos outros, ilustram essa coluna; Gabriella Schamber, Patrícia
Perdigão, Camila Murta, Jés-

sica Mansur, Gabriela Tolentino, Sthefane Mordente e Jéssica. No meio das beldades
Geraldo Magela (Branco) e
Paulo Diniz.

Cacá

Comemorado no dia 14
de outubro o aniversário de
Luiz Cláudio da Silva, o
Cacá. Registra-se que ele foi
um dos bons atletas do Ves-

pasiano Esporte Clube onde
fez ótimas partidas. Ao Cacá,
nossos cumprimentos desejando-lhe saúde e paz. Felicidades!!!
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O aniversário de Dilma

Comemorado com grande animação mais um aniversário de
nossa amiga e companheira do Rotary Club, Dilma Vieira. A festa
aconteceu no Art e Sabor, seu restaurante em São José da Lapa, em
11 de novembro.
A reunião do Rotary, que seria
em sua sede, foi transferida para lá.
Todos os companheiros rotarianos
foram cumprimentar a aniversariante. Além dos rotarianos, muitos
outros convidados se fizeram presentes tornando o encontro bastante agradável. Dilma muito feliz,
recebia a todos com a atenção que
lhe é peculiar.
Tira-gosto à vontade, cerveja,
refrigerantes e outras bebidas compunham o cardápio. Em seguida,
delicioso jantar e sobremesa.
Para completar a festa, o tradicional Parabéns pra você cantado
por todos com muito entusiasmo.
Desejamos à Dilma felicidades, saúde e paz. Que continue
assim amiga, companheira e atenciosa com todos que são de seu relacionamento.
Um abraço!!!

AN I V E R S AR I A N T E S D E N O V E M B R O

Dia 02 – Edmar Aguiar Dornas; Dia 03 – Deli Soares Fonseca, Carla Marani, Carlos Roberto Satiro, Daniela
Mayumi Kamei Aarão, Marcelo Diniz da Silva; Dia 04 – Kênia Gomes Aires, Andréa Salomão; Dia 06 – Wagner Antônio da Cunha, Bruna Paula Castilho Reis; Dia 07 - Flávio Henrique Vieira, Maria Helena Fischer de Oliveira, Maurício
Morais Teixeira, Alessandro Martins dos Santos, Rafael Moreira da Costa; Dia 08 – Alicina Faria de Carvalho, Abel Antônio da Silva, Guaraciaba Nogueira Beghini; Dia 09 – Maria Cristina Silva Viana, Edwiges Angélica Viana, Wellington
de Souza; Dia 10 – José Carlos Miranda Urbano, Irene Luciana Ferreira, Elizabete Conceição Cruz, José Silva Júnior,
Luciana Pereira Santos, Anderson Geraldo da Silva; Dia 11 – Virgínia Lúcia Araújo, Dilma Ferreira Vieira, Rangel Faria
Batista; Dia 12 – José Carlos de Aguiar Malta, Dulce Anete Albano, Saulo Fonseca Araújo; Dia 13 – Maria da Conceição Andrade; Dia 14 – Diocele Albano Viana, Fabíola Salomão, Elaine Víctor de Morais, Simone Duarte de Assis, Breno
Maximiano dos Santos, Sarah Martins de Oliveira, Giovani Vercesi Barros dos Santos, Breno M. Gelmini Santos; Dia
15 – Vilmar Freire da Silva, Denize Ávila Silva, Dia 16 – Flávio Túlio Costa Fonseca, Beatriz Fátima Ogando, Selma
Maria Mansur, Sheila Batista de Jesus, Jesus Amir Freire da Silva, Henrique Marconi F. Viana; Dia 17 – Rodrigo Mansur Drumond, Hugo Leonardo Gelmini Machado, Saulo Vercesi Santos, Camila Fonseca Araújo; Dia 18 – Sônia Maria
Cerqueira Costa, Deise Meire da Silva Lima, Alexandre Resende Bicalho, Marina Reis Cassimiro, Vera Maria Bessa; Dia
19 – Marcos Vinícius Cerqueira, Raquel Fernanda Drumond, Izabela Brito Silva, Wanda Lúcia Soares, Fabiano de Assis
B. Alves, Cleide Matos N. Silva, José Roque Batista; Dia 20 – Vânia Terezinha Cunha, Rodolfo Fischer M. de Oliveira,
Rafael F. Viana, Gabriela Viana Machado; Dia 21 – Jandira Lopes Ferreira, Maria de Lourdes A. Reis; Dia 22 – Thiago
dos Santos Araújo Costa, Carlos José de Matos, Flávia Calábria Silva, Alexandre Albano Duarte, Luiz Cláudio Gonçalves de Souza, Zerisson Durães Júnior; Dia 23 – Silene Gelmini Araújo; Dia 24 – Hérica Soraya Albano Teixeira; Dia 25
– Leonardo Valle Fernandes, Perpétua das Graças de Oliveira, Geraldo Sebastião Leles Vieira; Dia 26 – Márcia Imaculada Viana, Renan Fonseca Satiro, Maurílio Leme Santana, Cristiane Soares Menezes, Tânia Maria Silva; Dia 27 – Sydney Alves da Silva, Syonara Salomão Carvalho, Mauro César Campelo Diniz, Gustavo de Oliveira Bretas, Suelen Mansur
Silva, Vinícius Prudente de Aquino; Dia 28 – André Eustáquio Silva, Ângela Regina do Valle Ferreira, Marta Martins de
Aguiar, Gustavo do Valle Fonseca Ferreira; Dia 29 – José Paulo Malaquias, Márcia Carvalho Bretas; Dia 30 – Luciene
Loureiro Fonseca, Maria das Graças C. Marani, Zuleide Santana Nunes.

As companheiras
da Casa da
Amizade foram
levar um abraço à
aniversariante

Aniversariante Dilma e seu esposo Belchior

Dilma com sua filha Viviane e a irmã Luzia

Studio Plenna

A cidade ganhando mais um ótimo salão de
beleza. O Studio Plenna foi recentemente inaugurado à rua Alberto Lazaro, n° 135 – Centro,
em Vespasiano. Entre os serviços que oferece
estão: massagem relaxantes, massagens reduto-

ras, drenagem linfática, drenagem pós operatória, limpeza de pele, micropigmentação, cabelereiro e muitos outros. É bom conferir no
facebook ou no instagram. O Studio Plenna tem
a direção de Priscylla Ribeiro.

Dom Otto: happy hours

O Restaurante Dom Otto trazendo ótimas atrações para
o seu happy hours. Neste mês de novembro ainda teremos:
Dia 08 - Alinne Terra e Betho Gibson - voz e violão – diversos estilos; Dia 15 -Welisson Alves - voz e teclado/violão
– diversos estilos; Dia 22 - Maurício Urutau - voz e violão
– pop rock; Dia 29 - Felipe Santos - o melhor do sertanejo
no voz e violão.

Felipe Santos vai se apresentar
dia 29 de novembro no
happy hour do Dom Otto

Baile da Amizade reúne sociedade
vespasianense em grande estilo

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

Festa de alto nível, o
Baile da Amizade promovido pelo Rotary Club de
Vespasiano, Lions Clube de
Vespasiano, Loja Maçônica
Acácia Vespasianense e Juventude da A.A. Alface.
O evento aconteceu no
sábado, dia 9, no salão de
festas do Funil Clube. A música, que agradou a todos foi
da Banda W Ponto Com e
colocou todo mundo para
dançar. Salão cheio de gente
bonita. Pista com uma turma
muito animada.
O objetivo da festa foi
arrecadar fundos para ajudar
às entidades mais necessitadas de Vespasiano, tais como

creches, asilos e outras entidades assistenciais.
Na ocasião os promotores do evento agradeceram a
todos que prestigiaram o
acontecimento com suas
presenças. Os organizadores
agradeceram ainda àqueles
que destinaram valiosa colaboração e lhes prestaram homenagens, entre elas a
Prefeitura de Vespasiano,
Depósito do Ozéas – Materiais de Construção, Santos
e Lara – Advogados Associados, Contabilidade Vespasiano,
Neide
Mello
Buffet, Jornal Tribuna das
Gerais e Jornal Vespasiano
em Notícias.

Aurelio Salles, assessor de
imprensa, representou a prefeita
Ilce Rocha e recebeu a homenagem
das mãos de Joel José dos Passos,
Venerável da Loja Maçônica. O
Poder Público Municipal apoia as
entidades vespasianenses

Os participantes se divertiram a valer. Pessoas mais adultas e jovens dançaram até às quatro horas da manhã

Vinicius Froes Madeira,
do Depósito Ozéas, recebeu a
homenagem das mãos de Marilza
de Paula Cruz, presidente do Lions.
Vai construir? Depósito do
Ozéas, onde você encontra
tudo pelo melhor preço

Santos e Lara Advogados
Associados foi representado
por José Murilo Rodrigues.
Quem lhe entregou a honraria
foi Aurelio Henrique Salles,
presidente do Rotary Club.
Advocacia competente

Mauro Magno Viana, da
Contabilidade Vespasiano,
foi homenageado por Zerisson
Durães Junior – presidente
do Juventude. Contabilidade
Vespasiano - pontualidade
e responsabilidade

Jornal Tribunas das Gerais,
através de seu diretor Aurelio Salles,
foi agraciado pelo Venerável
da Loja Maçônica, Joel José
dos Passos. O Tribuna das Gerais,
mais uma vez, colaborando
com nossa sociedade

Marilza de Paula Cruz, presidente
do Lions Clube, homenageou o
Neide Mello Buffet. Neide e sua
filha Mariana receberam o
certificado. Neide Melo Buffet,
sempre pronta para lhe atender
numa grande festa

Vespasiano em Notícias também colabora
com o evento e, na pessoa de sua diretora
Elzinha Viana Cruz, recebeu o
agradecimento das mãos de Zerisson
Durães Junior, presidente do Juventude.
Vespasiano em Notícias, 41 anos de
circulação divulgando nossa cidade
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VN MULHER
Culinária

Rondeli com massa de pastel

Ingredientes:
1 pacote de massa de
pastel
300 g de mussarela
300 g de presunto
250 g de requeijão cremoso
1 lata (350 g) de massa
de tomate
2 caixas de creme de leite (400 g)
Alho
Cebola
Orégano
Sal

Modo de preparo:
Leve ao fogo em uma panela o alho, a cebola, o sal, orégano,
a massa de tomate, adicione um pouco de água e por último o
creme de leite.
Faça um molho (o molho deve ficar um pouco liquido), reserve.
Abra a massa, corte no tamanho que desejar e recheie com uma
colher bem cheia de requeijão, mussarela e presunto.
Enrole e depois corte em rodelas pequenas, repita esse processo até acabar a massa.
Distribua as rodelas em uma forma de vidro, jogue por cima o
molho reservado (as rodelas tem que ficar totalmente cobertas)
e feche com papel-alumínio.
Leve para assar na temperatura de 180° por 45 minutos ou até
a massa estar bem cozida.

Mousse de maracujá com ganache
Ingredientes:
1 lata de leite condensado.
1 lata de suco de maracujá concentrado (use a
lata de leite condensado
vazia para medir).
2 latas de creme de leite
gelado sem soro.
170 g de chocolate meio amargo derretido.

Modo de preparo:
Bata no liquidificador o leite condensado, o suco de maracujá e
uma lata de creme de leite sem soro até ficar homogêneo. Despeje em um refratário médio e reserve. Misture o creme de leite
restante com o chocolate meio amargo derretido até ficar homogêneo e cubra o doce. Se desejar decore com raspas de chocolate e sirva ou mantenha na geladeira até a hora de servir.
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Elzinha Viana

Saúde -

Dermatite de contato

Diminuição dos movimentos propulsivos do esôfago, fraqueza da musculatura inferior
do estômago e mudança de
anatomia do órgão (causada
por exemplo pela hérnia de
hiato) são algumas das possíveis causas que levam ao refluxo, doença que gera
sintomas como queimação,
sensação de líquido indo até à
boca e voltando para a região
do abdômen, irritação, azia e
enjoos (principalmente após às
refeições). Para ficar mais fácil
de compreender o que é esse
problema, cabe dizer que ele é
caracterizado pelo retorno de

conteúdo alimentar – ou suco
gástrico – do estômago para o
esôfago que, muitas vezes,
pode alcançar a boca. Uma das
principais maneiras de obter
sucesso no tratamento do refluxo é por meio da alimentação, sendo que o consumo de
alimentos leves mostra-se fundamental para que a causa seja
resolvida.

Hérnia de hiato

Essa doença pode ser congênita ou adquirida durante a
vida. Normalmente é causada
pela fraqueza dos tecidos que
mantêm o estômago em sua

Mensagem - Eles Vivem
Ante os que partiram, precedendo-te
na Grande Mudança, não permitas que o
desespero te ensombre o coração. Eles não
morreram. Estão vivos.
Compartilham-te as aflições, quando
te lastimas sem consolo. Inquietam-se com
sua rendição aos desafios da angústia
quando te afastas da confiança em Deus.
Eles sabem igualmente quanto dói a
separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no
adeus, conservando na acústica do espírito
as palavras que pronunciaste, quando não
mais conseguiram responder as interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes
ao teu caminho ou à tua dor.

posição normal, por conta de
fatores como obesidade, idade
avançada e gravidez. Pode-se
dizer que uma pessoa sofre
com a hérnia de hiato quando
existe uma passagem anormal
do estômago para o tórax, devido a uma abertura natural do
diafragma (musculo que separa o abdômen do tórax).
Atenção: os sintomas geralmente se resumem a azia (que
costuma piorar quando a pessoa se deita ou se curva para a
frente), arrotos, dificuldades
para engolir, fadiga e dor no
peito.

Eles percebem quanto te custa a
readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles e quase sempre se transformam em cirineus de ternura incessante,
amparando-te o trabalho de renovação ou
enxugando-te as lágrimas quando tateais a
lousa ou lhes enfeitas a memória perguntando porque.
Pensa neles com a saudade convertida
em oração. As tua preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando- os para visões mais
altas na vida.
Quando puderes, realiza por eles as
tarefas em que estimariam prosseguir e têlos-ás contigo por infatigáveis zeladores de
teus dias.

Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no
mundo, para muitos outros deles és o apoio
e o incentivo para a elevação que se lhes
faz necessária.
Quando te disponhas a buscar os entes
queridos domiciliados no Mais Além, não
te detenhas na terra que lhes resguarda as
últimas relíquias da experiência no plano
material.
Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem adeus e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te
que não caminharam na direção da noite, mas
sim ao encontro de Novo Despertar.
Francisco Cândido Xavier
Ditado por Emmanuel

Dicas úteis para o Lar - Biscoitos: Atração principal

Camadas e mais camadas de biscoito e creme: é isso que dá ao
pavê um toque todo especial. Como é uma sobremesa bastante “democrática”, permite que você lance mão de muita criatividade e elabore sua própria receita, do jeitinho que sua família gosta. Da pra usar
bolos, rocamboles e docinhos no lugar dos biscoitos. Apesar disso,
ainda que uma combinação pareça irresistível na sua imaginação,
existem alguns truques que garantem o sucesso da sua ideia. Confira:
 Pode-se preparar o pavê com qualquer biscoito, no entanto os mais
comuns são os do tipo champagne, maisena (de chocolate ou tradicional) e Maria.
 Geralmente, os cremes à base de chocolate são usados com biscoitos de chocolate ou comum e cremes à base de gemas ou de frutas,
com biscoitos champagne.

Carolinas e biscoito tipo
Amandita combinam com um
creme de textura leve, mais
mole, como chocolate derretido, pois são bem delicados.
 Já os suspiros pedem cuidado
extra e só funcionam com um
creme com uma textura mais
leve ainda. Combinam bem
com chantilly e frutas frescas
ou em calda.
 Bolos e rocamboles suportam um recheio de textura mais pesada
como, por exemplo, brigadeiro com coco.
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Festa de Congado de Vespasiano no topo da
São Benedito foi sucesso orquidofilia nacional
E M N OTÍ C I AS

Há 26 anos, no último domingo do mês de outubro,
acontece a tradicional Festa de
Congado de São Benedito no
bairro Célvia.
No último dia 27, aconteceu mais uma brilhante comemoração cultural. Durante todo
o dia foram realizadas apresentações, celebrações, missa e
procissão, contando com a presença de diversas guardas da
região, entre elas: Vespasiano,
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo,
Mariana e Belo Horizonte. Para
abrilhantar ainda mais este dia
houve também a presença da
Fanfarra Municipal de Paraopeba - Equipe Remanescentes.
O Capitão Regente da
Guarda de São Benedito, Leonor Damázio dos Santos disse
que: “Este ano foi uma belíssima comemoração. Tivemos a
presença dos tradicionais Guardas da região e também a presença de Fanfarra de Paraopeba
que muito nos honrou. Agradeço a todos que, de alguma
forma, colaboraram conosco
para este dia espetacular”.

Fanfarra Municipal de Paraopeba - Equipe Remanescentes

Alves e sua esposa Geralda dos
Santos Alves que vieram do
Serro-MG. Um dos fundadores
do Congado de Vespasiano
junto com João Lúcio e Capitão Carambola foi Joaquim
Alves. Ele era tropeiro e se ra-

dicou nessa cidade. Aqui teve
sete filhos que hoje com muito
carinho, promovem a Festa de
São Benedito. São eles: Marcolina, Dorvalina, João Alves,
Herculano Dorval, Maria e
Tãozinho.

Capitão Regente
Leonor Damázio
e seu filho Isaac

Para coordenar os bastidores da
festa: Francislaine, Dona Maria
e Maria Helena

Origem do Congado

O Congado de São Benedito tem uma longa história.
Começou com a chegada a
Vespasiano do senhor Joaquim

A ASSOV -Associação Orquidófila de Vespasiano, entidade sem fins lucrativos,
fundada em 16/12/2004 por iniciativa do saudoso PEDRO
GABRIEL SCHAMBER, com
apoio do Prefeito daquela época
CARLOS MOURA MURTA e
do Secretário PAULO DINIZ
CRUZ, portanto há 15 anos levando o nome de VESPASIANO, Brasil afora.
Em 2019 atingiu um dos
pontos mais altos da orquidofilia nacional ao se classificar,
nada mais, nada menos, em segundo lugar no Ranking QUALITATIVO de associações da
CAOB – Coordenadoria das
Associações Orquidófilas do
Brasil, sendo esta a maior associação orquidófila do mundo.
Muitos de nossos associados estão entre os dez melhores
no Ranking qualitativo nacional.
Acostumada a pódios e troféus, a ASSOV em 2019 já conquistou 58 prêmios pela CAOB,
o que levou a casa dos 5.457
pontos, ocupando o 3º lugar em
Minas Gerais e 12º no Brasil no
Ranking QUANTITATIVO das
associações.

A ASSOV em 2019 participou de 12 exposições nacionais,
nos Estados de Minas Gerais,
São Paulo e Espírito Santo.
Conquistou ainda 32 premiações em 06 exposições realizadas por outras associações,
Brasil afora, não associadas da
CAOB.
As reuniões da ASSOV
acontecem todo 1º e 3º sábados
de cada mês no prédio da Biblioteca Pública de Vespasiano, gentilmente cedido pela Prefeitura
Municipal de Vespasiano, onde
são ministrados Cursos, palestras, e o mais importante o ensino
sobre o cultivo das orquídeas.

Hoje somos 62 associados, comandados por uma diretoria competente e atuante,
Presidente Mauro Magno
Viana – Vice Presidente Jose
Murilo Rodrigues Filho, Tesoureiro – José Geraldo de
Oliveira, Secretário – Cesário
Silva Palhares e Diretora Técnica – Myryam Mundim da
Mota.
Assim, a ASSOV-Associação Orquidófila de Vespasiano
vai conquistando um lugar entre
as grandes associações de Orquidófilos do Brasil, levando o
nome de Vespasiano por este
Brasil afora.

Alsa Fitness promove seu
Festival de Danças em novembro
Pelo 31º ano consecutivo a Alsa Fitness
Academia promove o seu festival de danças

Guarda de Moçambique de São Benedito

Este ano o grande evento
será realizado nos dias 22, 23 e
24 de novembro no Cine Teatro Capucho. A diretora Katya
Salomão e equipe cuidam de
todos os detalhes com muito
carinho. As apresentações, certamente, mais uma vez, serão
um espetáculo ímpar. O festival vem, a cada ano, obtendo
recordes de bilheteria. A cada
ano cresce a presença da sociedade para aplaudir o acontecimento.
O tema escolhido para o
31° Festival é NOSSO.
NOSSO porque é compartilhado e posto a existir por cada
um, com seu pedacinho de
amor, criatividade e emoção.
NOSSO porque esses pedacinhos se unem, e há trinta anos,
formam um único espetáculo,
que é de todos nós!

Kátia Salomão

Conhecida em Vespasiano por sua ativa participação
em
eventos
que
promovem a cultura e o bem
estar, Kátya Salomão é referência em sua área de atuação,
não só na cidade, mas também

nos demais municípios da região.
Formada em Educação Física pela UFMG, tem Pós Graduação em Gestão e Promoção
da Saúde do Trabalhador e
MBA em Qualidade de Vida,
além da formação de Bailarina
Clássica Profissional, pela
Fundação Clóvis Salgado, no
Palácio das Artes de Belo Horizonte.
Proprietária da Academia
Alsa Fitness que há 33 anos
vem oferecendo diversas atividades físicas para um público

das mais variadas idades, é especialista em qualidade de
vida.
Kátia foi secretaria de
Cultura, Turismo, Esporte e
Lazer do Município quando
idealizou e lançou livros que
retratam a história e as tradições da cidade, além de ter
sido responsável pelo resgate
de grandes eventos passado,
como o Boi da Manta e o Congado. Trouxe ainda para o município eventos de grande
porte como o Festival de Inverno e a Virada Cultural.
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 LAGOA

SANTA

Prefeitura entra na era do
Pregão Eletrônico

Avançando no processo de
modernização da administração
pública, a Secretaria de Gestão
inova mais uma vez realizou no
dia 31 de outubro, o primeiro processo licitatório totalmente online
da história de Lagoa Santa.
A Prefeitura implantou
uma comissão com servidores
para desenvolvimento dessa
nova modalidade de pregão,
que realizou uma pesquisa de
mercado para analisar qual a
melhor plataforma. O pregão
067/19 foi realizado para a con-

tratação de empresa para aquisição de containers tipo almoxarifado e acontece através da
plataforma BBMNET Licitações. Os participantes cadastram-se nesta plataforma onde
acontece todo o processo.
O presidente da Comissão
para Implantação, Frederic Albuquerque, ressalta que “o pregão online possibilita a busca de
melhores preços de mercado,
maior concorrência, celeridade
nos trâmites e desburocratização”. Além disso, a modalidade

possibilita uma maior transparência dos procedimentos.
Hoje são realizados de 10 a
15 pregões presenciais mensais
no município e a utilização do
pregão eletrônico é uma tendência.
O
Decreto
nº
10024/2019 exige que a partir
de fevereiro as compras públicas envolvendo verbas da
União sejam realizadas por
meio de pregão eletrônico.
Lagoa Santa se antecipa a exigência realizando o primeiro
pregão online.

Dando continuidade ao
processo de valorização dos
servidores, a Prefeitura de
Lagoa Santa protocolou, no dia
23/10, na Câmara Municipal, o
Projeto de Lei Nª 5.124/2019
para a criação do Adicional de

Carreira para os servidores municipais.
O benefício é mais uma
ação que comprova o compromisso da administração com os
servidores efetivos estáveis do
município que, nos triênios de

2012 a 2014 e 2015 a 2017, não
foram avaliados e não receberam a progressão de carreira.
O adicional será de até
10% do vencimento de acordo
com os meses de efetivo trabalho em cada triênio.

Adicional de carreira

Avaliação de desempenho

Foi eleito o mês de outubro para marcar o mês da Avaliação de Desempenho de
todos os servidores efetivos
do município. A Quinzena de
Avaliação é mais uma inova-

ção que, além de ser um processo contínuo e permanente
de desenvolvimento do servidor e da instituição.
O Programa de Avaliação
de Desempenho Funcional da

Prefeitura de Lagoa Santa é
um conjunto de ações planejadas e estruturadas dos servidores, com reflexo direto na
futura progressão salarial de
cada um.

Mostra
Arte que
Transforma

A arte é capaz de transformar a vida dos nossos alunos. Pensando nisso, a I Mostra de Arte
das Escolas da Rede Municipal de Ensino: Arte
que transforma prestigiará os trabalhos dos alunos realizados nas aulas de arte.
A abertura será dia 5 de novembro às 10h30
na Escola Professora Claudomira. A mostra ficará aberta ao público até o dia 9 de novembro de
8h às 17h.
A exposição também será uma homenagem
à educadora Denise Grochowski. Professora da
rede municipal, que por muito anos, se dedicou
à arte e ajudou na idealização do projeto.

Jogos Escolares de Lagoa
Santa - JELS 2019

Começa no dia 28 de outubro, segunda-feira, os Jogos Escolares de Lagoa Santa (JELS)
que reunirá 11 escolas, entre
públicas e privadas, totalizando
quase 800 alunos, a partir de 12
anos. Serão cerca de 150 jogos
durante dez dias de competições em oito modalidades: futsal, vôlei, vôlei de praia,
basquete, basquete 3x3, handebol, peteca e xadrez.
A cerimônia de abertura
será no Complexo Esportivo da
Escola Municipal Dona Marucas, no OvídIo Guerra, onde
acontecerá a apresentação das
delegações, juramento dos atletas e apresentações de grupos
de ginástica artística e rítmica.
Os Jogos Escolares têm a
finalidade de promover a mobilização da juventude em torno
do esporte, detectar talentos,

além de gerar um intercâmbio
entre as escolas locais e seus
alunos. O JELS é uma das seletivas para os Jogos Escolares de

Minas Gerais. Os vencedores
têm a chance de representar o
município nas disputas regionais, estaduais e nacionais.

E M N OTÍ C I AS

E M N OT Í CI A S

Nós combatemos
a pólio no mundo
 ROTARY CLUB

Dia 24 de outubro – Dia Mundial
de combate à doença

Durante a inauguração do Centro Especializado de Odontologia, o Rotary Club de Vespasiano
se fez presente onde os companheiros distribuíram balões incentivando o combate à poliomielite

O Dia Mundial contra a
Pólio foi estabelecido por Rotary International, há cerca de
10 anos para comemorar o aniversário de Jonas Salk, que liderou o desenvolvimento da
primeira vacina contra a poliomielite.
Obrigados ao compromisso, paixão e engajamento
dos Rotarianos no Brasil, parece algo mágico, parte de
nosso DNA, nos identifica e
nos une, elevando nossa autoestima em colaborar de
modo decisivo para eliminação da segunda doença do planeta.
A eliminação desta doença, depende de fatores que vão
além da disponibilidade da vacina, envolvendo uma estratégia inteligente em epidemiologia, tecnologia, diplomacia e
um entendimento de variáveis
culturais e comportamentais,
somado a um extensivo suporte financeiro. Nas Américas
estamos comemorando este
ano, 25 anos livres da Paralisia
Infantil e prestes a certificar a
Nigéria e o continente africano
livre da doença.
No Brasil, enfrentamos
um grande desafio: a vacinação de rotina que em 2018,
apresentou cobertura vacinal
de 89% na primeira dose com
dois meses, 86% na segunda
dose com quatro meses e de
85% na terceira dose com seis
meses de idade.

Pólio

A poliomielite, ou simplesmente pólio, é uma doença
que causa paralisia e pode ser
fatal. Ela ainda ameaça as
crianças de algumas partes do
mundo. O vírus invade o sistema nervoso e pode causar
paralisia em questão de horas,
podendo atacar pessoas de
qualquer idade, mas principalmente menores de cinco anos.

Não existe cura para a pólio,
mas ela pode ser evitada com
vacina. Porém, contrário a
muitas doenças, a poliomielite
pode ser erradicada.

Pólio Plus

Por mais de 30 anos, o
Rotary e seus parceiros têm liderado os trabalhos de erradicação mundial da pólio.
Nossa iniciativa Pólio Plus foi
a primeira a abraçar a erradicação da paralisia infantil vacinando crianças em grande
escala. Como integrante da
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, o Rotary se concentra na defesa e difusão da
causa, arrecadação de fundos,
voluntariado e aumento da
conscien- tização sobre a necessidade de darmos um fim
na poliomielite.
Até agora, os rotarianos
doaram US$1,9 bilhão e inúmeras horas de trabalho para
proteger mais de 2,5 bilhões de
crianças em 122 países contra
a pólio. O Rotary foi pivô na
obtenção de US$8 bilhões de
governos mundiais em favor
da causa.

Pólio hoje

Junto com nossos parceiros, reduzimos os casos de
pólio em 99,9%, de 350.000
casos em 125 países em 1988
para somente 33 casos causados pelo vírus selvagem em
2018. Somente dois países
continuam registrando casos
do vírus selvagem: Afeganistão e Paquistão. A infraestrutura que construímos para
acabar com a poliomielite está
sendo usada para prevenir e
tratar outras doenças, provocando um impacto significativo na saúde pública.

Desafios

O Rotary e seus parceiros
tiveram um progresso tre-

mendo contra a pólio, contudo,
para dar fim a todo e qualquer
caso de paralisia infantil, é preciso perseverar mais ainda. O
Afeganistão e o Paquistão
apresentam desafios únicos,
como instabilidade política,
populações nômades, topografia acidentada e dificuldades
logísticas. Com os recursos suficientes, o compromisso dos
governos e o acesso às áreas
remotas, estamos bastante otimistas de que conseguiremos
eliminar a pólio.

Garantia de sucesso
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Ipê é o campeão de futebol
amador de 2019

A Associação Esportiva Ipê,
de São José da Lapa, sagrou-se
campeã da temporada de 2019
ao vencer a equipe do Grêmio
Maravilha pela contagem de 1 a
0 no segundo jogo das finais.
Para o Ipê bastava um empate,
uma vez que no primeiro jogo,
havia vencido o rival também
pelo placar de 1 x 0.
A partida final foi disputada
no Estádio do Ipê, no bairro Cachoeira, em 27 de outubro, às
10h30, quando recebeu um dos
maiores públicos dos últimos
tempos. Na ocasião, o Ipê venceu pela contagem de 1 x 0 com
gol marcado pelo Jean Lucca aos
23 minutos do 2º tempo.
A partida foi disputada num
clima muito bom com muito respeito entre torcedores e jogadores, sem qualquer incidente. O
árbitro foi o experiente Antônio
Fernandes, da FMF.
Agora o Ipê terá a oportunidade de representar a cidade de
São José da Lapa da Copa Itatiaia e no Campeonato Mineiro
Amador.
Para conquistar o campeonato de 2019, o Ipê entrou em
campo com; Leonardo, André,
Matheus, Pedro Henrique e
Paulo Henrique; Daniel Bruno,
Lucas e João Marcos; Rogério,
Miqueias e Jean Lucca. Técnico
Lucas.
O Grêmio Maravilha ficou
com o vice campeonato formando com: Weverton, Izaque,
Ricardo Felipe e Djalma; Jercielei, Leandro e Lindemberg; Rondineli, Marco Antônio e Victor.
Técnico Efigênio.

Mazinho – presidente da Liga Desportiva de São José da Lapa,
Jean Lucca – do Ipê e o vice prefeito Antônio Fortunato

Vice prefeito Antônio Fortunato, Capitão Bolada e Mazinho

O Rotary se comprometeu
a levantar US$50 milhões por
ano para a erradicação da
pólio, e a Fundação Bill e Melinda Gates está equiparando
em 2 para 1 cada dólar doado,
até US$150 milhões por ano.
Este dinheiro financia suporte
operacional, agentes da saúde,
equipamentos laboratoriais e
materiais educativos. Não podemos deixar de mencionar o
importantíssimo papel de governos mundiais, corporações
e doadores individuais.

Rotary em ação

Mais de um milhão de rotarianos doou tempo e dinheiro
para eliminar a pólio. Todos os
anos, eles trabalham ao lado de
agentes da saúde na vacinação
de crianças em países afetados
pela poliomielite. Os rotarianos trabalham com o Unicef e
outros parceiros no preparo e
distribuição de materiais informativos em áreas isoladas por
conflitos, barreiras naturais e
pobreza. Eles também recrutam voluntários, transportam a
vacina e ajudam com a parte
logística.

Celebridades

O Rotary tem uma lista
crescente de figuras públicas
e celebridades que dão seu
apoio à luta contra a paralisia
infantil. Entre eles figuram o
co-chair da Fundação Bill e
Melinda Gates, Bill Gates; as
atrizes Kristen Bell e Archie
Panjabi; os atores John Cena,
Jackie Chan e Donald Sutherland; a supermodelo Isabeli
Fontana; o Nobel da Paz Desmond Tutu; o lutador de boxe
Manny Pacquiao; o pop star
Psy; o golfista Jack Nicklaus;
a conservacionista Jane Goodall; o violinista Itzhak Perlman; os ganhadores do
Grammy A.R. Rahman, Angélique Kidjo e Ziggy Marley; e
a defensora da paz, a Rainha
Noor da Jordânia. Estes embaixadores ajudam o Rotary a
falar com a população sobre a
pólio e a necessidade de eliminarmos esta doença da face
da Terra.

Jogadores e torcedores comemoram a grande conquista

Projeto Avança Judô recebe homenagem
na Assembleia Legislativa

O Projeto Avança Judô, de Vespasiano, recebeu homenagem do Poder
Legislativo Estadual no dia 1° de outubro último cuja honraria foi entregue
pelo Deputado Coronel Henrique, da
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude e recebida pela coordenadora
Maria Aparecida Martins.
Os alunos do Avança Judô MG, de
Vespasiano, foram recebidos com
muita honra e aplausos, inclusive os
nove medalhistas que lutaram bravamente no JEMG 2019.

Deputado
Estadual
Cel. Henrique
entrega o
certificado à
coordenadora
Maria
Aparecida
Martins

Alunos do Projeto Avança Judô, de Vespasiano, são homenageados na Assembleia de Minas

10 - Outubro/Novembro - 2019

Cruzeirinho é o campeão
amador de 2019

Durante uma sensacional
partida disputada no domingo,
20, no Estádio Ilvo Marani, do
Vespasiano Esporte Clube,
Cruzeirinho e Imperial disputaram a finalíssima do campeonato amador de 2019,
promovido pela Liga Municipal de Desportos de Vespasiano, com apoio da Prefeitura
Municipal.
Foi um grande jogo. O
primeiro tempo terminou com
o placar de 1x0 favorável à
equipe do Cruzeirinho, com
gol marcado pelo Epa, cobrando penalidade máxima,
aos 41 minutos para delírio da
torcida azul. Durante todo o
primeiro tempo o Cruzeirinho
manteve um ligeiro domínio
da partida imprimindo maior
velocidade ao jogo, enquanto
o Imperial preferia um jogo
mais lento, priorizando a troca
de passes.
No segundo tempo o Imperial subiu de produção imprimindo maior velocidade ao
jogo e buscando os cruzamentos da linha de fundo, cujas jogadas esbarravam no goleiro
Baiano, com boa atuação não
permitindo que a equipe adversária chegasse ao gol.
Final: Cruzeirinho, campeão
da temporada 1x Imperial –
Vice campeão 0.

E M N OTÍ C I AS

Coluna do Pescador

Paulo Diniz

Colaborou Kioshi, da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Pesar

Com muito pesar noticiamos o falecimento de um grande
amigo, um grande pescador. Pessoa muito boa, integra, educada,
serena. Só boas qualidades. Falamos do Sr. Mítuo Ishihara, dono
da Loja O Pescador, de Lagoa Santa.
Sempre muito atencioso com seus amigos e clientes; aliás,
todos eram amigos; ele sempre procurava passar seus ensinamentos de vida e de pesca para todos que o visitava. Uma pessoa ímpar.
O senhor Mítuo nos deixou no último dia 30 de outubro. O
velório aconteceu no Parque Renascer onde, no dia seguinte, aconteceu a cremação. A missa de 7° dia foi celebrada na terça-feira,
05, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Saúde, em Lagoa Santa.
Akemi, filha do saudoso mestre, eternizado em nossa memória disse: “O hoje é para deixarmos as lágrimas rolarem ... mas o
amanhã é sorrir e os causos das pecarias passadas e das que virão
terá e fará parte das nossas vidas”
Senhor Mituo, descanse em paz nos braços do Senhor.

Jogadores, dirigentes e torcedores do Cruzeirinho comemoram o título de Campeão Amador de 2019

O Cruzeirinho entrou em
campo com Baiano, Marquinho, Iago, Bicudo e Davi,
Alessandro, Cris e Tião, Djon,
Epa e Luiz.
O Imperial formou com
Rick, Claudinei, Wilian, Sagati
e Calango; Wesley, Kayser e
João Gabriel; Diego, Rudinely
e Juninho ET.
Parabéns ao Cruzeirinho;
parabéns ao Imperial; parabéns à Liga Municipal de Desportos pela grande e bem
organizada promoção.

Homenagens

Antes do início do jogo a
Liga Municipal, através de seu
presidente Daniel Afonso, homenageou três desportistas
que em anos anteriores prestaram relevantes serviços ao esporte amador de Vespasiano:
Geraldo Maximiliano dos Santos - Geraldinho; Márcio Viana
dos Reis e Eustáquio de Oliveira Sales.

Taça Buião

O presidente da Liga, Da-

Claudinei,
capitão do
Imperial,
recebeu o troféu
de vice campeão
amador de 2019

O melhor
jogador do
campeonato foi
Canelão, do
Juventude
Caieiras

A valorosa equipe do Imperial levou o título de vice campeão da temporada de 2019

niel Afonso instituiu a Taça
Buião que será definitivamente entregue à equipe que
conquistar por 3 anos seguidos
ou 5 alternados o título de
Campeão amador de Vespasiano. Esta taça fica em poder
da Liga até que alguma equipe
faça jus a mesma.
Ela recebeu o nome de
Taça Buião, em homenagem
àquele que por vários anos, defendeu várias equipes profissionais do Brasil. Merecida
homenagem.
Geraldo
Maximiliano
dos Santos –
Geraldinho e
familiares juntos
ao presidente da
Liga, Daniel
Afonso, foi
homenageado

Carlinhos, do
Imperial, levou a
placa de melhor
diretor

Mituo e Derson com uma pirarara

É Piracema

Piracema é o período de reprodução dos peixes. Durante esse período, eles se deslocam até as nascentes dos rios ou até regiões rasas dos
rios com ervas para desovar
É um fenômeno que ocorre com várias espécies de peixe ao redor do
mundo. O nome piracema vem do tupi e significa: pira=peixe e
cema=subida. O período da piracema se inicia a partir do dia 1° de novembro e vai até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte.
Os peixes de piracema, conhecidos também como migradores, necessitam fazer um esforço físico intenso para a subida ao rio. Isso aumenta a produção de hormônios e queima de gordura, melhorando o
processo reprodutivo. Alguns chegam a nadar centenas de quilômetros
em poucos dias.

O que é proibido e liberado durante
o período de defeso (Piracema)

Os governos federal e estadual instituem durante a piracema o período de defeso para rios e águas continentais. O período vai de 1° de novembro a 28 de fevereiro do ano subsequente. Em Minas Gerais é
permitida apenas a pesca, sempre com limite de quantidade, de espécies
exóticas (de outros países), alóctones (de outras bacias brasileiras), híbridos (produzidos em laboratório), além de poucas espécies autóctones (nativas da bacia).
Os equipamentos permitidos durante o período de defeso são: linha
de mão com anzol, vara, caniço simples ou carretilha ou molinete de
pesca, com iscas naturais ou artificiais. Para portar o equipamento de
pesca e o pescado é importante que o pescador mantenha sua licença atualizada. Procure se informar melhor sobre as normas durante o período de
defeso, consultando as portarias abaixo.

