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

Vespasiano sedia Torneio da Bandeira Nacional
e Campeonato Mineiro de Veteranos de Judô

O Poliesportivo Raimundo
Cardoso da Fonseca, no Bairro
Caieiras, foi o palco do Torneio
da Bandeira Nacional 2019 e
Campeonato Mineiro de Vetera-
nos de Judô, que aconteceu no
sábado, dia 9 de novembro. As
competições reuniram 226 atle-
tas de 16 clubes mineiros das ci-
dades de Vespasiano, Belo
Horizonte, Betim, Varginha, Sa-
bará, Pouso Alegre, Lagoa
Santa, São José da Lapa e Ipa-
tinga. O evento, que é uma par-
ceria da Prefeitura de
Vespasiano, através da Secreta-
ria de Desenvolvimento Social,
com a Federação Mineira de
Judô e a Confederação Brasileira
de Judô, contou com o talento e
a garra dos atletas do Avança
Judô representando Vespasiano.

Na solenidade de abertura, a
Prefeita de Vespasiano, Ilce
Rocha, salientou a importância
de se investir no esporte. “Inves-

tir em esporte, educação e cul-
tura é destinar o orçamento mu-
nicipal para o lugar certo.
Investir nessas áreas abremmen-
tes, trazem maior conhecimento
de mundo, além de disciplinar.
E, aqui em Vespasiano, este in-
vestimento é uma realidade! Por
isso nossos atletas do Avança
Judô estão alcançando voos cada

vez mais altos”, falou a Prefeita.
Segundo o Deputado Esta-

dual, Coronel Henrique, o es-
porte é muito mais do que as
pessoas enxergam. “Aprática do
esporte é educação, é cultura, é
saúde, mas ele é, acima de tudo,
disciplina, que vai ajudar a for-
mar essas crianças em verdadei-
ros cidadãos”, afirmou.

O Presidente da Federação
Mineira de Judô, Nédio Henri-
que Mendes da Silva Pereira,
ressaltou a importância da famí-
lia na vida do atleta. “Nossos
pais e familiares nos incentivam
dia a dia em nossas tarefas de
casa, em nossa alimentação e
com o apoio tanto na vitória
quanto na derrota”, afirmou o

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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Prefeita Ilce Rocha recebeu a atleta do Judô Ariana Ingrid e a Cordenadora
do Projeto Avança Judô Cidinha.

Atletas do Judô
deram um show.

Vespasiano mais uma vez é sede do
Torneio da Bandeira Nacional.

Atletas de 16 clubes mineiros participaram da competição. Prefeita Ilce Rocha falou da importância do esporte. 

Presidente. Ele concluiu falando
do apoio fundamental das parce-
rias. “A Prefeitura de Vespa-
siano e o Minas Tênis Clube são
parceiros incasáveis do judô. O
desenvolvimento desse esporte
nos municípios contribui para a
disseminação da prática do judô
pelo país”, encerrou ele. 

Os atletas do Avança Judô –

núcleo Vespasiano finalizaram a
competição com: 9 medalhas de
ouro, 17 de prata e 16 de bronze.
E na classificação geral ficou
com o troféu de vice-campeão
da competição.   

De Vespasiano para o Brasil 
Nos dias 30 de novembro e

1º de dezembro, a atleta vespa-
sianense Ariana Ingrid Silva, par-
ticipou, em Balneário Camboriú
– Santa Catarina, do Campeonato
Brasileiro Sênior de Judô. A ju-
doca venceu todas as lutas na ca-
tegoria 78kg, e trouxe para
Vespasiano a medalha de ouro.
Ariana iniciou a prática do judô
no projeto Avança Judô - núcleo
Vespasiano, em 2006, onde tor-
nou-se faixa preta e atualmente é
monitora. Em 2013, ela foi trans-
ferida para o Minas Tênis Clube,
parceiro do projeto Avança Judô,
onde hoje compõe o quadro de
atletas do clube.

� CCAARRNNAAVVAALL  22002200
Blocos prometem bastante
animação em Vespasiano

Felipe Santos e Paulinho Freitas integram o
Bloco Piquinzada animando o carnaval

A turma do terremoto já está preparada

Toda essa agitação vai ficar
por conta dos blocos pré-carnaval
da cidade, que já começam o ano
com o pique total. Os blocos Pi-
quinzada e Terremoto garantem tra-
zer para o início de 2020 oficinas
diversas, ensaios abertos e muitas
horas de festa e alegria.

Os ensaios da Piquinzada co-
meçam no dia 09 de janeiro e vão
até 06 de fevereiro, sendo no dia 08
de fevereiro o seu famoso evento
open bar, com cinco horas de bebi-
das diversas liberadas e venda de
petiscos no local. 

Já os ensaios do bloco Terre-
moto, que começaram desde no-
vembro, irão se intensificar no ano
que vem. A princípio eles estão
sendo realizados às segundas, ter-
ças e quintas e o plano é já começar
o ano com os ensaios também aos
sábados.

Ainda para o início de janeiro,
o Terremoto planeja montar uma

bateria mirim, para as crianças da
cidade e fazer um concurso para es-
colher a Musa e a Rainha do bloco.
Para a mesma época, o Piquinzada
pretende oferecer aos moradores da
cidade seus ensaios abertos com
um repertório popular com suas
versões piquinzada de clássicos da
MPB, pop, funk, marchinhas e

composições próprias, elaborados
pelos próprios integrantes.

O Piquinzada contará com di-
versas participações de artistas lo-
cais em suas apresentações, como
o cantor Paulinho Freitas, o ator e
cantor Marco Della Costa, os mú-
sicos e ritmistas Chell Carvalho,
Ariel Machado, Lukas Gomes, An-
derson Martins e Carlinhos Silva.

O Terremoto focará em seguir
os mesmos moldes do carnaval de
rua de Belo Horizonte, sem restrin-
gir sua festa somente aos integran-
tes do bloco, o trio elétrico arrastará
todos os foliões pela cidade de Ves-
pasiano.

Os ensaios do bloco Terre-
moto acontecem atualmente no Bar
do Abrão, localizado na Avenida
Portugal, 227, e os do Piquinzada
na Rua Francisco Lima, 194,
ambos no centro de Vespasiano.

Para mais informações:
(31) 98703-1946 – Piquinzada
(31) 98990-7869 – Terremoto
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Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

GGEEOOGGRRAAFFIIAA  EE
MMEEIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE

Em Minas Gerais, as atribui-
ções do licenciamento ambiental
e da Autorização Ambiental de
Funcionamento (AAF) são exerci-
das pelo Conselho Estadual de Po-
lítica Ambiental (Copam), das
Unidades Regionais Colegiadas
(URCs), das Superintendências
Regionais de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
(Suprams), que representa a Fun-
dação Estadual de Meio Ambiente
(Feam), o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam) e o Ins-
tituto Estadual de Florestas (IEF).

Para a regularização ambien-
tal, considera-se a classificação
dos empreendimentos nos termos
da Deliberação Normativa Copam
74/04, conforme quadro a seguir:

Classe 1 - pequeno porte e
pequeno ou médio potencial po-
luidor

Classe 2 - médio porte e pe-
queno potencial poluidor

Classe 3 - pequeno porte e
grande potencial poluidor ou
médio porte emédio potencial po-
luidor

Classe 4 - grande porte e pe-
queno potencial poluidor

Classe 5 - grande porte e
médio potencial poluidor ou
médio porte e grande potencial
poluidor

Classe 6 - grande porte e
grande potencial poluidor

Para os empreendimentos
classes 1 e 2, considerados de im-
pacto ambiental não significativo,
é obrigatória a obtenção da Auto-
rização Ambiental de Funciona-
mento (AAF).

Para as demais classes (3 a
6), o caminho para a regularização
ambiental é o processo de licen-
ciamento, com o requerimento das

Licenças Prévia (LP), de Instala-
ção (LI) e de Operação (LO).

A regularização ambiental de
um empreendimento não termina,
entretanto, com a obtenção da Li-
cença de Operação (LO) ou da
AAF. O fato de ter obtido um ou
outro desses diplomas legais sig-
nifica que o empreendimento
atendeu a uma exigência legal,
mas a manutenção da regularidade
ambiental pressupõe o cumpri-
mento permanente de diversas
exigências legais e normativas,
explícitas ou implícitas na licença
ambiental ou na AAF.

Não deixe para última hora.
Regularização Ambiental

� ARTISTAS DA TERRA

Colaborou Pamella Aguiar
Jornalista

Desde criança Cleber sem-
pre gostou de cantar. Ele conta
que aos 10 anos de idade, se
apresentou na escola onde estu-
dava, em que, na hora do re-
creio havia algumas apre-
sentações dos alunos. “Havia
um palco fixo no pátio e de
tanto eu ficar cantando em sala
de aula, me colocaram para
cantar nesse palco. Pela pri-
meira vez consegui cantar para
um número maior de pessoas”.

Cleber lembra até hoje
qual era a música dessa ocasião,
Cadê você, sucesso da dupla
Leandro e Leonardo. Foi a par-
tir desse dia que o músico per-
cebeu que realmente gostava de
cantar. Ele, que até então mo-
rava em Guarulhos, São Paulo,
aos 12 anos, se mudou para
Vespasiano com os pais, que
decidiram voltar para Minas
Gerais. E foi em Vespasiano,
que aos 14 anos, ele começou a
dar seus primeiros passos para
a vida artística de fato.

Sua primeira banda se
chamava Skala e era formada
por amigos e vizinhos aqui da

cidade. “Sempre tive um carinho
especial por Vespasiano, sobre-
tudo pelo incentivo dos amigos e
moradores daqui que sempre que-
riam saber dos meus shows, pro-
curando ir me prestigiar, sempre
que possível”.

Ao longo dos anos foi se tor-
nando mais profissional, e come-
çou a cantar em shoppings, festas
e casas de shows, chegando a par-
ticipar de grandes bandas de
baile, com a Fayre e a Brilhan-
tina, tendo ficado nesta última,
por 10 anos, se tornando um
grande marco em sua carreira
profissional.

Ele conta que sua maior e

Cleber Camargo, sertanejo de verdade
principal influência vem da
dupla Zezé di Camargo & Lu-
ciano, a qual teve a oportuni-
dade de conhecer e cantar ao
lado em um show, no antigo
Chevrolet Hall. “Tive o apoio de
um grande empresário e amigo,
o Sr. Marcelo Patrus, que conse-
guiu me encaixar em uma parti-
cipação com a dupla, em um
evento de fim de ano da sua em-
presa. Foi um dos momentos
mais importantes da minha vida,
tenho uma gratidão eterna a
ele”, afirma.

Hoje em dia o músico
adapta o formato do seu show à
maneira que o cliente pedir,
banda completa, trio ou até
mesmo solo. Seu repertório é
baseado em sua história na mú-
sica, mas ele também procura
diversificar o mesmo, para aten-
der a todos os gostos, trazendo a
cada pessoa a lembrança de um
momento vivido.

O ano de 2019 foi muito es-
pecial para Cleber, ele conta que
conseguiu realizar o seu grande
sonho, gravar um ep com seis
músicas autorais, um trabalho
totalmente independente, patro-
cinado pelos empresários Mar-
celo Marco e Marina Patrus.

O número de feminicídio aumenta a cada ano em
nosso país, que lidera o ranking mundial de mortes con-
tra mulheres e violência doméstica das mais variadas for-
mas. Além disso, todos os dias, um novo crime dessa
categoria é estampado nas páginas dos jornais, fato que
é evidenciado pela alta taxa de assassinatos no Brasil,
sendo 4,8 para cada 100 mil mulheres, segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA), em média, 15 mulheres são assassinadas
por dia e os agressores, em sua grande maioria, são os
seus próprios parceiros, familiares ou pessoas do conví-
vio. A omissão dos que presenciam cenas de violência
e não fazem nada ajuda a aumentar essa estatística. 

A partir de 2015, o Brasil alterou o Código Penal
Brasileiro e incluiu a Lei 13.104, que tipifica o femini-
cídio, reconhecendo-ocomo uma espécie de homicídio
de uma mulher em função do seu gênero. O crime de
homicídio simples prevê pena de 06 a 20 anos de reclu-
são, enquanto o feminicídio traz uma punição mais se-
vera, partindo de 12 até 30 anos de reclusão, sendo,
inclusive, um crime hediondo. 

Para reconhecer uma morte como feminicídio e
não como um homicídio simples, a Justiça brasileira in-
vestiga as características relacionadas aos contextos em
que ocorrem, como as circunstâncias e as formas de vio-
lência empregadas que resultaram na morte da mulher. 

Desde a implementação da Lei 13.104, o número
de sentenças em casos de feminicídio registrou cresci-
mento contínuo, o que reflete a adesão dos juízes à lei.
O último levantamento do Ministério da Justiça é de
2017, quando foram registrados 4.829 novos casos nos
tribunais, quase o dobro do que no ano anterior. No en-
tanto, ainda tramitam no Judiciário 10 mil processos de

feminicídio, que aguardam julgamento. 
A maioria dos crimes de feminicídio no Brasil

foram cometidos por maridos e namorados das vítimas.
Muitas das mulheres assassinadas por seus companhei-
ros já recebiam ameaças ou eram agredidas constante-
mente por eles. Os agressores se sentem legitimados e
creem ter justificativas para matar, culpando a vítima.

Segundo as Nações Unidas, as motivações mais
comuns dos agressores envolvem sentimento de posse
sobre a mulher, o controle sobre o seu corpo, desejo e au-
tonomia, limitação da sua emancipação (profissional,
econômica, social ou intelectual) e desprezo e ódio por
sua condição de gênero. Sociedades machistas favore-
cem as agressões violentas a mulheres. Além disso, fa-
tores como a classe social, a etnia da vítima, a violência
no entorno e outros contextos sociais contribuem para a
situação de risco e vulnerabilidade social de uma mu-
lher.

No Brasil, as maiores vítimas do feminicídio são
negras e jovens, com idade entre 18 e 30 anos. De
acordo com os últimos dados do Mapa da Violência, a
taxa de assassinato de mulheres negras aumentou 54%
em dez anos. O número de crimes contra mulheres bran-
cas, em compensação, caiu 10% no mesmo período.

É preciso, portanto, ficar atento ao quão difícil é
para estas mulheres se desvincularem dos agressores, de
fazerem a denúncia e de conseguirem a liberdade de
uma maneira humana e justa. Portanto, fica claro a im-
portância de se promover medidas que incidem na re-
dução do feminicídio no mundo, visando extinguir
qualquer tipo de violência contra o sexo feminino.

Desta forma, caso presencie ou conheça casos de
violência contra a mulher, DENUCIE! Vamos construir
um Brasil melhor. 

Coluna Jurídica

A autora é bacharel em Direito pela PUC Minas, especialista em Direito Processual.
Advogada atuante no Município e região metropolitana, nas áreas de Direito de Família, Cível, Criminal e Contratual.

Escritório à Av. Prefeito Sebastião Fernandes, n° 419, sala 26, Centro, em Vespasiano/MG.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada 

FEMINICÍDIO: uma realidade do nosso país!
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Dia “D” do Novembro Azul superou as expectativas
O homem está cada vez mais consciente no cuidado com a sua saúde e deixando de lado o “pré – conceito” em
relação ao câncer de próstata. Números comprovam a busca por uma vida saudável, melhor e livre de doenças

Sábado, dia 23 de no-
vembro, aconteceu, em todas
as unidades básicas de saúde
de Vespasiano, o Dia “D” do
Novembro Azul. O mês de
novembro foi o escolhido,
pois o dia 17 é o Dia Mundial
de Combate ao Câncer de
Próstata. Essa campanha tem
como objetivo principal que-
brar tabus entre o sexo mas-
culino, uma vez que o câncer
de próstata é tratado com
muito preconceito pelos ho-
mens, principalmente em
razão da realização do exame
clínico. 

Com base nisso, todas as
equipes das unidades de
saúde realizaram diversas ati-
vidades, no dia D, para atrair
o público masculino, como o
cuidado com o visual, o corpo
e a mente com as seguintes
atividades: corte de cabelo,
limpeza de pele, momento

musical, teatro e yoga. 
Durante todo o dia, as

unidades de saúde realizaram
os serviços de solicitação de
exames de PSA, consultas
médicas, testagem rápida
para sífilis, HIV, hepatite B e
C, aferição de pressão arterial
e glicemia capilar e palestras.
Além disso, teve também
atualização da caderneta de
vacinas e a atenção à saúde
bucal. 

Em números o público
masculino surpreendeu.
Foram realizados: 387 testa-
gens rápidas para Sífilis, HIV
e Hepatite B e C; 2.017 ho-
mens fizeram consultas ge-
rais; foram aplicadas 103
doses de vacinas; foram soli-
citados 253 exames de PSA
Total e Livre; 430 homens re-
ceberam atendimentos em
geral e realizadas 127 avalia-
ções de odontologia.

O homens compareceram em massa no dia D do Novembro Azul.

O público masculino participou também de diversas atividades.

Prefeita Ilce Rocha e o Secretário de Saúde Dr. Luiz Felipe Caram visitam as
instalações da prestadora de serviços de imagem.

Foram realizadas diversas palestras.

Os homens
também

consultaram e
foram

encaminhados
para realizar

exames
laboratoriais.

Vanessa Arruda*
Mais um ano que se vai. Normal-

mente a época induz às reflexões do tipo
o que foi feito, o que não, o que será pre-
ciso fazer e com isto, surge uma listinha
cheia de desejos para o ano seguinte.

Do ponto de vista empresarial 2019
não foi nada fácil, devido à inflação, ao
dólar nas alturas eà economia castigante.
Entretanto, ficaram lições dentre elas a da
inovação principalmente em pessoas. Co-
laboradores precisam ser incentivados a
desenvolver novas mentalidades e a dese-
jarem que sua empresa prospere. Desta
forma, empresa e funcionários tendem a
crescer juntos. Perceber mercado, enten-
der perfil dos clientes, atendimento hu-
manizado, qualidade dos produtosetc, são
o bê a bá do mercado. Obrigatório para
qualquer empreendedor.

Politicamente falandovimos na elei-
ção passada que o povo quer transparên-
cia, predomínio da ética, honestidade,
amor ao próximo, políticas públicas que
funcionem, mais ação e menos falácia. De
promessas todos estão cansados. A   res-

posta da urna mineira foi a vitória de um
técnico, empresário bem sucedido para o
cargo de Governador de Minas. Ficou
claro que é possível praticar uma boa ad-
ministração associada à boa política. A re-
ceita tem tudo para dar certo. Esperança
de mudança. Aposta no novo, em novas
figuras políticas.

E o que se esperar para 2020? O que,
nós povo, queremos para o Ano Novo? O
simples de todo dia: empregos e vagas de
trabalho que possam restituir a dignidade
das famílias e criar condições mínimas de
sobrevivência. Saúde e Paz que o resto a
gente corre atrás, já dizia o Jornalista
Pedro Bial. Eu completo com oportunida-
des, saúde e paz, porquê correr atrás já fa-
zemos isto há muito tempo. Só
precisamos de oportunidade para provar
do que somos capazes.

Feliz Natal a todos!

*Mestre em Administração, Jornalista,
Pós Graduada em Marketing, Master

Coach, Palestrante, Professora 
Universitária, Poeta, Escritora

Já foram realizados mais de mil exames de mamografia da
Campanha Outubro Rosa.

Médicos experientes conferem o diagnósticos
em modernos aparelhos.

O que queremos para 2020 Mais convênios na área de
imagens para atender a
população de Vespasiano
Prefeitura de Vespasiano firma convênio para resolver

demanda de Exames Radiológicos, Tomografia
Computadorizada, Mamografia e Ultrassonografia
Com o objetivo de trazer

mais qualidade e agilidade nos
diagnósticos dos exames de
imagens, a Prefeitura Munici-
pal, através da Secretaria de
Saúde, firmou um novo convê-
nio com uma prestadora de
serviços de imagens localizada
em Vespasiano. A unidade de
imagineologia possui exce-
lente infraestrutura e está equi-
pada com aparelhagem de
última geração. Além disso,
possui um corpo técnico de
médicos altamente capacitado. 

Nesta prestadora de ser-
viço, o cidadão vespasianense
vai realizar além dos exames
de Raio X, Ultrassom e Ma-
mografia e, agora também, o
novo convênio contempla o
exame de Tomografia Compu-
tadorizada. 

De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, já foram realiza-
dos mais de mil exames de

mamografia da campanha do
Outubro Rosa no local e os
casos que foram diagnostica-
dos com alguma alteração já
foram avisados aos grupos de
Estratégia de Saúde da Famí-
lia, responsáveis pelo encami-
nhamento do paciente.

Anteriormente o cidadão
vespasianense precisava ir à
Belo Horizonte ou a outro mu-

nicípio para realizar o exame
de Tomografia Computadori-
zada em uma prestadora de
serviço conveniada. A Prefei-
tura de Vespasiano tem bus-
cado, cada vez mais, valorizar
os prestadores de serviços lo-
cais gerando assim emprego e
renda para o município e
maior comodidade ao vespa-
sianense.
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CDL/ACE Vespasiano e São José da Lapa
realizam 3ª Edição do Mega Feirão de Natal
Nos dias 05 a 08 de de-

zembro, a CDL e a ACE Ves-
pasiano e São José da Lapa,
realizaram no Centro de Con-
venções Risoleta Neves, a 3ª
edição do Mega Feirão de
Natal.

Nesse período as pessoas
puderam comprar e se divertir
com as diversas atrações,

praça de alimentação, play-
ground, tirar fotos com o
Papai Noel e ainda conhecer a
maravilhosa decoração nata-
lina feita pelo vespasianense
Marco Antônio Fonseca e
equipe.A entrada no evento foi
gratuita, onde alguns doaram
alimentos não perecíveis, que
posteriormente serão entre-

gues às instituições das cida-
des.

As crianças se divertiram
com oPJ Mask, Luna, Bonecas
LOL, Capitão América, Baby
Sharke as Princesas. Para os
adultos uma programação es-
pecial com cantores locais:
Felipe Santos, Felipe Tupã,
Warley Vieira e Urutau.  O es-

paço contou com mais de 50
expositores de empresas dos
mais variados segmentos com
o objetivo de fomentar seus
negócios, divulgando seus
produtos e serviços, captando
dados de visitantes para ações
futuras dentro das empresas. 

Na solenidade de abertura
do Mega Feirão no dia 05 de

dezembro, esteve presente a
Prefeita de Vespasiano Ilce
Rocha, O Diretor da
CDL/ACE Vespasiano e São
José da Lapa, Leonardo No-
vais, e o Representante da Po-
licia Militar – 2º Tenente
Tiago Viana.

Agradecemos a Prefeitura
Municipal de Vespasiano pela

parceria, aos patrocinadores:
RD Gás e Água, Brasil Card,
Uniasselvi, aos apoiadores:
Forte Seguro, InetVip, Atmos-
fera Climatizadores e Foto
Nossa Senhora de Lourdes.

O Evento foi um sucesso!

Veja algumas fotos do acon-
tecimento:
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  JJAANNEEIIRROO
Dia 01- Valter José Menezes; Dia 02- Saulo F. Viana, Rodolfo Marcos Santos de Souza, Rubens Araújo Beghini,

Raíza Kelly Durães Gomes; Dia 03- Rhana E. A. Mussa, Cláudia Adriana Fonseca Rocha, Elazir Oliveira Caldeiro, Re-
nata C. Fonseca Diniz, Fábio Ronald Fonseca Nassif, Valéria Silva Araújo; Dia 04- Carla Luciene Soares Viana; Dia 05-
Margarete Gelmini Machado, Lucas Fonseca Vieira;Dia 06 – Matheus Sachetto Fonseca Costa;  Dia 07- Andréa Pereira
de Jesus; Dia 09- Vânia das Graças Diniz Carvalho; Dia 11- Ercy Alves de Souza; Dia 12- Jorge Felipe Esteves Borges,
Rodolpho César Castilho Reis; Dia 13- Carlos Henrique Pinto Dias; Dia 14- Francele Vasconcelos,Daniela Rocha Costa;
Dia 16- Ângela Maria Souza Lima Viana, Luiz Fernando Araújo; Dia 17- José Nicolau de Oliveira Lima; Dia 18- Ana
Cláudia Souto Murta, Custódio Antunes de Morais, Belkis do Valle Fonseca Ferreira, Vanda Ziderich Xavier; Dia 19- Hé-
rika Janaína Fernandino, Alexandre Silva de Aviz; Dia 20- Karina Viana Diniz Cruz; Dia 21- Karoline de Oliveira Bre-
tas, Siléia Mara Fonseca Lage, Inês Maria Braga Paixão; Dia ; Dia 23- Mara Lúcia Fernandes, Ildefonso Marques Gomes
Resende, Lucas Viana Brasileiro, João Henrique Aviz Salles; Dia 24- Luiz Felipe Mussa Rocha Fonseca; Dia 26- Mat-
heus Lucas Nunes Diniz, Helder Adriano Pena; Dia 27- Fabiano A. Carvalho Bretas; Dia 28- Francieles Angelis
Sales;Linda Salim Salomão, João Bispo Donizzeti Batista; Dia 30- Breno Kamei Aarão; Dia 31- João Bosco dos Santos,
Léa Marise Cerqueira C. Mussa, Ricardo Fonseca Carvalho, Enízia Soares dos Santos, Marcos Vinícius Mota Lopes.

Raíssa e Lucas As bênçãos a Carlos Murta e Martinha

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

Uniram-se pelo sagrado ma-
trimônio, Raíssa e Lucas, ela, efi-
ciente secretária do Jornal
Vespasiano em Notícias. O ato
religioso foi celebrado no Espaço
Encanto Festas, bairro Santa Mô-
nica, em BH, no dia 07 de de-

zembro último. Raíssa é filha de
Edmilson Martins de Souza e
Aurea Oliveira da Silva; Lucas é
filho de Antônio de Oliveira Dias
e Simone Regina Dias. Aos noi-
vos e seus pais os nosso cumpri-
mentos. Felicidades!!!

A grande pedida para a Passagem de Ano está na participa-
ção no Réveillon que será promovido pelo Restaurante Dom Otto. 

A festa terá início às 22 horas. Incluso no pacote: buffet es-
pecial com entrada, pratos principais e sobremesas. Bebi-
das:vodka, cerveja, refrigerantes, água e sucos, espumante e
champanhe. Música da Banda LP e queima de fogos. Reservas:
3621-1180/ 97110-2923. Estaremos lá. 

Além do Réveillon, o Restaurante Dom Otto tem progra-
mado os happy hours: dia 20 – Marcos Urutau com o melhor do
pop rock; dia 27 – Mr. &Mrs Gibson (Aline Terra e Betho Gib-
son) vários estilos; dia 03/01 – Carlos Timponie Carol Nasci-
mento.

Réveillon Dom Otto

Top ofMind Brasil 2019
A empresária Rafaela Linhares, proprietária do Studio Rafaela Li-

nhares, recebeu no último dia 21 de novembro, a Premiação de Melhor
Profissional em colorimetria na categoria ouro do Instituto Brasileiro
de Pesquisa de Opinião Pública e informações comerciais (INBRAP).
O evento aconteceu no Cenesp, em São Paulo.

A premiação tem como objetivo destacar e reconhecer os profis-
sionais que fizeram a diferença em seus respectivos ramos de atuação,
através da excelência na prestação de serviços e na contribuição para
o desenvolvimento econômico empresarial. O evento contou com a
participação de mais de 250 representantes de empresas de todo País.

Parabéns para a nossa vespasianense, Rafaela Linhares!

No último sábado, dia 7, em uma cerimô-
nia intimista, que contou com a presença de fa-
miliares e padrinhos, o casal Carlos e Marta
Murta reafirmaram seu compromisso conjugal,
de bodas de Cristal, com a firmação do Sacra-
mento na Igreja Matriz de Nossa Senhora de
Lourdes, de Vespasiano. Com as bênçãos de
Padre Lauro, que esse ano celebra 40 anos de
sacerdócio, os 15 anos de união do casal foi
cercado de emoção e não poderia deixar de
contar com um discurso do noivo, o ex-

prefeito de Vespasiano, Carlos Murta.
Padre Lauro fez questão de salientar du-

rante o sermão sobre a importância de se fir-
mar o compromisso diante da Casa de Deus
sem transformar o casamento em um evento
social. “Fiquei surpreso e feliz por cele-
brar hoje uma cerimônia de um casal querido
e público, que poderia ter lotado nossa
igreja.Trazer apenas familiares íntimos, isso
mostra que o objetivo maior foi realmente cel-
ebrar diante de Deus o sacramento de uma

união já ungida por Ele”.
Depois de muita emoção, Marta Murta ex-

plicou que quando se casou no civil, há quinze
anos, se decidiu rapidamente e que não encon-
trou data para se casar na Casa de Deus. “Es-
perei a primeira boda para reedificar nosso
amor nos pilares da Igreja”, disse a jornalista e
exprimeira dama de Vespasiano. Após a cer-
imônia religiosa foi servido aos familiares um
almoço na residência do casal. Parabéns ao
Carlos Murta e Martinha. Felicidades!!!

Marta Murta conquistou o coração
de Carlos Murta

Ex primeira dama Marta Murta entrou para a cerimônia
acompanhada de sua genitora Sra. Oneide

Ex-prefeito Carlos Murta adentrando na igreja com sua
filha Valentina

Carlos Murta e Marta durante a celebração  só felicidades!!!

Padre Lauro
Elias de
Oliveira

celebrou o
acontecimento
abençoando o
casal Carlos

e Marta

Padrinhos e familiares participam da celebração do compromisso conjugalOs padrinhos brindaram a feliz união do casal
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VN  MULHER Elzinha Viana

� Primeiramente, coloque o guardanapo no
colo, e use-o sempre antes de levar o copo
ou a taça à boca. No final da refeição, co-
loque-o do lado do prato, em dobrar, mas
também não amasse.

� Não apoie os cotovelos sobre a mesa.
� Pegue os copos pela base de seu arqueado,
nunca pelas bordas.

�Mastigue de boca fechada e devagar.
� Não encha demais o garfo ou a colher.
� É incorreto colocar palito de dente na
mesa, mas caso tenha, não utilize.

� Não empurre o prato ao se levantar da
mesa.

� Se tiver o pão na mesa, parta-o com as
mãos, passe manteiga e leve-o na boca
com a mão mesmo.

� Não se sirva antes do anfitrião, e caso a
mesa tenha menos de dez pessoas, espere
todos se servirem para começar a comer.

� Em uma refeição informal não há proble-
mas em repetir o prato, mas quando estão

previstos vários pratos como em uma re-
feição formal, só se repete quando o gar-
çom oferece novamente, mas nunca peça
para repetir.

� Não assopre a sopa para esfriar.
�Você não deve fumar quando estiver à mesa.
� Não se dirija à mesa sem que o anfitrião
convide.

� Se precisar retirar algo da boca, como um
pedaço de nervo de carne, retire da
mesma maneira que colocou, ou seja com
o garfo. Caso seja uma fruta que você
levou à boca com a mão, retire o caroço
com o garfo também. Única exceção, é
com espinho de peixe, que pode ser reti-
rado com a mão mesmo.

� Fale com moderação quando estiver à
mesa, fale menos, frases curtas, e se for
preciso estender a fala, pare de comer por
instantes. Evite falar alto demais, ou sus-
surrar ou cochichar.

� Se deixar cair um pouco de comida no

forro da mesa, recolha a porção como ta-
lher mais apropriado, e coloque-o na mar-
gem do prato.

� Quando estiver em um tipo de jantar ou
restaurante que possua o serviço de buf-
fet, não misture todos os tipos de comida,
coma cada coisa de uma vez, e evite pra-
tos muito cheios.

� Se quiser algo que está longe de você na
mesa, peça alguém que esteja perto te pas-
sar, não passe o braço na frente dos outros.

� Sirva-se sem ficar escolhendo qual pedaço
lhe agrada mais.

� Não corte o alface, utilize a faca para do-
brar a folha sobre o garfo.

� Também não corte massas, como o ma-
carrão, enrole-o no garfo.

� Frango à passarinho pode ser comido
como auxílio das mãos, mas pegue o pe-
daço com um guardanapo.

�Não é errado comer as frutas que ficam na
beirada das taças.

CCuulliinnáárriiaa

Ricas em nutrientes, as frutas secas e as castanhas em geral (nozes,
avelã, castanha-do-pará...) dão um gostinho especial a pratos doces e salga-
dos, especialmente nas festas. Facilite o seu trabalho comprando-as e arma-
zenando-as com antecedência. E veja como tirar o máximo proveito delas:

Na hora de comprar
Prefira castanhas com cascas, pois elas duram o dobro do tempo das

descascadas. 
As cascas das nozes não devem estar enrugadas ou descoloridas: elas

são frescas quando, ao serem pressionadas quebram em vez de “dobrar”.

Para guardar
As nozes podem ser congeladas por até 8 meses em embalagens plásti-

cas. Na geladeira, elas duram 4 meses.
Para facilitar o seu trabalho quando for preciso usar lascas de amêndoas

ou avelãs, passe-as antes pelo multiprocessador para fatiá-las e guarde-as em
potes herméticos.

Na hora de usar
Uma ideia simples e saborosa para

ter frutas secas sempre à mão na hora
de fazer sobremesas é guarda-las num
pote imersas em conhaque ou licor.

Se precisar picar peras, pêssegos,
tâmaras, damascos, maçãs, ameixas,
leve-os ao freezer por 1 hora. No caso
de utilizar o processador de alimentos,
coloque um pouco de açúcar cristal
para que não grudem nas lâminas.
Outra boa medida é cortá-las com te-
soura ou faca mergulhada em água quente.

Ao amolecer as frutas, aproveite para dar sabor: use suco de frutas, chás,
vinho, conhaque ou a bebida de sua preferência.

Para que amoleçam mais rápido, coloque as frutas numa tigela e cubra-
as com água. Leve ao micro-ondas na potência alta por 90 segundos. Deixe
no tempo de descanso por 5 minutos.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    --  Frutas secas, Nozes e Castanhas: o sabor das festas de fim de ano

Dizem que a vida é curta, mas não é
verdade.

A vida é longa para quem consegue
viver pequenas felicidades.

E essa tal felicidade anda por aí, dis-
farçada, como uma criança tranquila brin-
cando de esconde-esconde.

Infelizmente às vezes não percebemos
isso e passamos nossa existência colecio-
nando “NÃO”:

A viagem que não fizemos,
O presente que não demos,

A festa que não fomos,
O amor que não vivemos,
O perfume que não sentimos,
A vida é mais emocionante quando se

é ator e não expectador, quando se é piloto
e não passageiro,

Pássaro e não paisagem, cavaleiro e
não montaria.

E como ela é feita de instantes, não
pode nem deve ser medida em anos ou
meses, mas em minutos e segundos.

Esta mensagem é um tributo ao tempo.

Tanto aquele que você soube
aproveitar no passado, quanto aquele
tempo que você não vai desperdiçar no fu-
turo.

Porque a vida é agora. Não tenha
medo do futuro, apenas lute e se esforce ao
máximo para que ele seja do jeito que você
sempre desejou.

A morte não é a maior perda da vida. A
maior perda da vida é o que morre dentro
de nós enquanto vivemos.

Dalai Lama

MMeennssaaggeemm  --  Tributo ao tempo

Ingredientes:
1 pacote de biscoito
champanhe
1 xícara (chá) de sidra
1 e ½ (chá) de cerejas es-
corridas
Raspas de chocolate
branco e cerejas ao ma-
rasquino escorridas para decorar

Creme:
500g de chocolate ao leite picado
2 latas de creme de leite sem soro (300g cada)

Modo de preparo:
Para o creme, em uma tigela de vidro, derreta o chocolate em
banho-maria ou micro-ondas. Misture o chocolate derretido
com o creme de leite e reserve. Em uma taça grande, intercale
camadas de biscoitos umedecidos na sidra, de creme de cho-
colate e de cerejas picadas, terminando em creme de choco-
late.
Leve à geladeira por 2 horas. Sirva decorada com raspas de
chocolate branco e cerejas.

Ingredientes:
1 colher (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de
margarina
1 colher (sopa) de ce-
bola picada
3 xícaras (chá) de arroz
cru, lavado e escorrido
½ xícara (chá) uvas pas-
sas brancas sem sementes
1 cubo de caldo de galinha
1 colher (chá) de açafrão em pó
6 xícaras (chá) de água fervente
Sal a gosto
1 xícara (chá) de nozes picada

Modo de preparo:
Em uma panela, em fogo médio, coloque o azeite, a marga-
rina, a cebola e frite até murchar. Acrescente o arroz, as passas
brancas e pretas, o caldo de galinha, o açafrão e refogue por 4
minutos, mexendo sempre. Adicione a água, sal, misture e co-
zinhe, até começar a secar a água. Tampe a panela, abaixe o
fogo e cozinhe até que seque toda a água. Desligue e deixe
descansar por 5 minutos. Transfira o arroz para um refratário,
adicione as nozes e misture.

EEttiiqquueettaa  --  Comer e se portar à mesa

Pavê Natalino

Arroz Natalino
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Escola Casa de
Brinquedo/Colégio Elo
Trabalho encantador

Causou surpresa entre os
rotarianos o trabalho desenvol-
vido pela Escola Casa de Brin-
quedo/Colégio Elo voltado
para a ação social. A diretoria,
professores, funcionários, pais
e alunos se reuniram durante
todo o ano e se propuseram a
juntar os lacres de latas de cer-
veja e refrigerantes com o ob-
jetivo de conseguirem a troca
por cadeiras de rodas. 

O Rotary Club de Vespa-
siano foi convidado para rece-
ber o produto do trabalho
desenvolvido durante o ano de
2019 e, com grande surpresa,
receberam inúmeras garrafas

pets cheias de lacres. Este tra-
balho, além de colaborar na
aquisição de cadeiras de rodas
para pessoas necessitadas,
ajuda na preservação do Meio
Ambiente, uma vez que reco-
lhidos e reciclados, torna-se
uma grande quantidade de alu-
mínio que seriam descartados
inadequadamente.

Os rotarianos se congratu-
laram com a direção da escola
agradecendo os demais cola-
boradores dizendo que é um
exemplo a ser seguido pelos
educadores de Vespasiano.
Amor ao próximo, amor ao
Meio Ambiente. Parabéns!

�ROTARY CLUB

Ótima confraternização após muito trabalho
Os rotarianos, sócios do Rotary

Club de Vespasiano, se reuniram no úl-
timo domingo, 8, para a tradicional con-
fraternização de fim de ano. A festa
aconteceu no sitio do companheiro Ja-
derson, em Pedro Leopoldo. 

Ótimo churrasco seguido de al-
moço. Muita cerveja gelada, água e re-

frigerantes. O casal anfitrião, Jaderson
e Andréia, bastante simpático, deixou a
turma à vontade.

Na ocasião o Conselho Diretor pres-
tou homenagem ao companheiro Nadir
Moreira de Oliveira e sua esposa com-
panheira Maria Helena, pelos mais de
30 anos de Rotary, sempre atenciosos,

prestativos e grandes colaboradores. O
Rotary Club também agradeceu aos se-
nhor Sânzio de Castro Mendes e a es-
posa, ele diretor da Landrico Minas
Transportes que sempre tem colaborado
com o Clube no transporte de cadeiras
de rodas da fábrica de São Paulo-SP
para Vespasiano.

Rotary Club planta mais 32 mudas de ipê
O Rotary Club de Vespasiano promoveu

no sábado dia 07, o plantio de 32 mudas de
árvores na região da entrada da cidade. An-
teriormente haviam plantado 25 mudas de
ipê no trevo de Vespasiano no sentido Belo
Horizonte/Centro de Vespasiano. Agora,

plantaram mais 13 ipês no trevo sentido Ves-
pasiano/Belo Horizonte. Na avenida das Na-
ções, a partir do bar do Rocha, foram
plantadas mais 19 mudas de escumilha.

Há tempos os rotarianos vem desenvol-
vendo este trabalho em benefício do Meio

Ambiente e, consequentemente, em benefí-
cio da população. Vários logradouros já
foram beneficiados, entre eles, o bairro Santo
Antônio, Av. Thales Chagas, Estádio da A.
A. Alface, Av. Afonso Loureiro e outras.

Veja algumas fotos do evento.



EEEEMMMM    NNNN OOOOTTTTÍÍÍÍ     CCCC IIIIAAAASSSS8 -  Dezembro - 2019

� FASEH

Mais um mutirão regulariza imóveis em Vespasiano
Há 2 anos, a parceria tem ajudado a população de bairros carentes a renegociar

dívidas, fazer registros e inventários em atendimentos rápidos e gratuitos

O 4º Mutirão para regula-
rizar imóveis das regiões do
Caieiras e Morro Alto, em Ves-
pasiano, atendeu mais cerca de
270 famílias que estavam com
pendências na quitação da casa
própria ou ainda não tinham a
posse definitiva dela. Todas re-
ceberam cartas para compare-
cer ao Núcleo de Práticas
Jurídicas e Cidadania (NPJC)
da Faseh, que funciona junto
ao CEJUSC/TJMG, no centro
da cidade.

A parceria entre a
COHAB, o TJMG, a Prefei-
tura de Vespasiano e a Faseh
tem sido um sucesso e modelo

para mutirões realizados pela
Companhia de Habitação do
Estado em outros municípios.
Graças à participação da fa-
culdade que oferece a estru-
tura do Núcleo de Prática
Jurídica e Cidadania (NPJC) e
acadêmicos e professores de
Direito que prestam todo o
atendimento legal e gratuito
para a população carente da
cidade.

As famílias são atendidas
individualmente, em 12 salas,
para renegociar os pagamen-
tos atrasados com a COHAB,
tendo como mediadores os es-
tudantes de Direito da Faseh,

81 no total, sob supervisão da
professora e mediadora Ana
Cristina Gurgel, com orienta-
ção e amparo da Defensoria
Pública e os acordos homolo-
gados pelo juiz.

O magistrado da Co-
marca de Vespasiano e profes-
sor da Faseh, Gustavo Côrte
Real, (reconhecido pela
Amagis e destaque na im-
prensa, pelas audiências que
faz nas casas de famílias de
idosos e doentes que não
podem ir ao Fórum) explica
que esta é uma oportunidade
para que o direito sobre o
imóvel financiado seja garan-

tido, com a quitação, registro
e a escritura definitiva. “Não
há risco de o mutuário ina-
dimplente ir ao mutirão e per-
der seu imóvel, pelo
contrário, é a garantia de re-
negociar a dívida e ter todo o
processo feito gratuitamente,
com amparo da Defensoria
Pública e do Tribunal”.

Elzeny Ribeiro foi aten-
dida por 3 alunos da Faseh
que fizeram o inventário do
marido dela. Antes de falecer,
vítima de um acidente de tra-
balho, foi a 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 sa-
bendo que eles vão fazer tudo
direitinho. Eles estão me pou-
pando de um trabalho, seria
muito pior seu tivesse que
fazer, seria muito mais traba-
lhoso, custoso e demorado”.

Seu José Diniz de Oli-
veira, muito conhecido no

Caieiras, pelo trabalho de as-
sistência espiritual que presta
à população, é outro que já foi
beneficiado pelo mutirão. Ele
comprou o terreno onde mora
da Cohab, há muitos anos.
Aos 97 anos, conta que fez
questão de regularizar tudo e
registrar o imóvel que, com
ajuda do mutirão, já passou
para os filhos. “Os estudantes
da Faseh fizeram tudo pra
mim. Nossa Senhora! Depois,
o pessoal do mutirão trouxe
os documentos pra mim aqui.
É maravilhoso! Eles estão fa-
zendo uma coisa muito ba-
cana, viu?” 

A prof. da Faseh e coord. do NPJC Ana Cristina Gurgel supervisiona atendimento
às irmãs Ana Maria e Sebastiana que procuraram o mutirão voluntariamente

Atendimento no
4º Mutirão

Elzeni Ribeiro é atendida pelos alunos da FasehProfessor Gustavo Corte Real Seu José Diniz, 97 anos, procurou o mutirão para passar a casa para os filhos

Pela fresta da cortina, posso ver o público que se ajeita nas ca-
deiras. Assim é há trinta festivais...

Uma gota de suor corre pelas costas e as mãos esfriam. Assim
é há trinta festivais...

Respiro fundo para não errar o primeiro passo.
Assim é há trinta festivais...

Respiro aliviada ao me curvar e ouvir, com o coração em bra-
sas, o caloroso aplauso. Assim é há trinta festivais...

Há trinta festivais, cada momento pessoal, subjetivo e único
integra uma coleção de outros momentos, meus e seus, num amon-
toado de emoções que contam a nossa história.

Muito obrigada por ser matéria e essência do NOSSO Festi-
val! NOSSO porque é compartilhado e posto a existir por cada um,
com seu pedacinho de amor, criatividade e emoção. NOSSO por-
que esses pedacinhos se unem, e há trinta anos, formam um único
espetáculo, que é de todos nós!

Veja algumas fotos do grande evento.

Festival de Danças Alsa Fitness – 30 anos
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III Concurso Fotográfico Alunos da rede municipal
recebem premiações

� LAGOA SANTA

Está disponível o edital para o III Concurso Foto-
gráfico com o tema: “Economia Criativa e Solidária”.

Economia criativa e solidária, trata-se de um con-
junto de negócios baseados no capital intelectual e cul-
tural e na criatividade que gera valor econômico.

A indústria criativa está cada vez mais em cresci-
mento e estimula a geração de renda, cria empregos,
enquanto promove a diversidade cultural e o desen-
volvimento humano. E esta é uma chance de mostrar
através de imagens o trabalho de muitos artistas e pro-
fissionais da área.

Neste ano, as fotos deverão registrar elementos re-
lacionados à produção do artesanato local, conside-

rando a importância destas práticas para a economia e
subsistência no município. O concurso fotográfico
abrange duas categorias:

1 - Fotógrafo: aberta a toda a sociedade,
2- Oficina Social: para jovens participantes da ofi-

cina preparatória, a ser realizada nos Serviços de Con-
vivência e Fortalecimento de Vínculos/SCFV,
cadastrados e frequentes.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 02
de dezembro. Os trabalhos premiados serão apresen-
tados posteriormente, na forma de exposi-
ção fotográfica. É hora de fotografar e ganhar
premiações. Participe!

Este é Ryan Lucas de Souza Aquino, de 7
anos, filho de Reinaldo Aquino e Mônica
Aquino.Atualmente ele integra a equipe Sub-8
do Cruzeiro Esporte Clube, a equipe do M.D.O,
e a equipe do Meritus, de Contagem onde estão
disputando várias competições na região me-
tropolitana de Belo Horizonte. 

Mais um filho da nossa Vespasiano bri-
lhando por aí. Em abril de 2020 ele estará em
Goiânia disputando o mundial da categoria pela
equipe do Cruzeiro. Sigam ele no Instagram,
@ryanlucassa.

A Secretaria de Educação realizou a entrega de
medalhas para os alunos participantes de três olim-
píadas durante o ano letivo.

Mais uma vez os alunos da rede municipal
foram destaque nas disputas nacionais.

Confira as escolas participantes e as medalhas
distribuídas:

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E
ASTRONÁUTICA

- Escola Municipal Odete Valadares
Medalha de Prata

Gustavo Alves de Carvalho - Prof. Ana Izabel
Moura Neves

Riquelme Reis Ferreira - Prof. Ana Izabel Moura
Neves

Melissa da Cruz Guimarães - Prof. Ana Izabel
Moura Neves

Izabella Moura Rodrigues - Prof. Ana Izabel
Moura Neves

Medalha de Bronze
Marina Reis Mariani - Prof. Ana Izabel Moura

Neves
Mariana Oliveira Reis - Prof. Ana Izabel Moura

Neves
Kauan Henrique Santiago Peres - Prof. Ana Iza-

bel Moura Neves
Esther Keila Barreto de Jesus - Prof. Ana Izabel

Moura Neves
Isac Emanuel de Souza - Prof. Ana Izabel Moura

Neves
Ana Vitória Rodrigues Xavier - Prof. Ana Iza-

bel Moura Neves

- Escola Municipal Professora Mércia
Margarida Lacerda Machado

Medalha de Ouro
Pedro Alonso Rodrigues de Castro - Prof. Cleo-

nir do Carmo Dias
Nicolly Sousa Paiva - Prof. Gracília Gomes da

Rocha

Medalha de Prata
Telma Kassiany Ferreira de Siqueira - Prof.

Cleonir do Carmo Dias
Maria Cecília Ferreira Faria - Prof. Gracília

Gomes da Rocha
Rodrigo Silva Oliveira - Prof. Gracília Gomes

da Rocha
Sophia Rodrigues Oliveira - Prof. Cleonir do

Carmo Dias.

- Escola Municipal Cel Pedro
Vieira de Freitas
Medalha de Ouro

Perla Stefany Silva - Prof.Josiane de Cássia
Rocha Silva

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS
ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Medalha de Ouro
Escola Municipal Professora Claudomira
Ana Clara Aires Correa e Silva

Escola Municipal Dona Marucas
Yngrid Nascimento
Ricardo Magno Junior
Escola Municipal Dona Aramita
Nicole Bossi Bueno Marchesotti
Daniel GoossEuvskii

Medalha de Prata
Escola Municipal de Lapinha
Cecília Roberta Desidero Soares
Escola Municipal Alberto Santos Dumont
Isabella de Fatima Carlos
Escola Municipal Professora Claudomira
Luiz Felipe Marques Ramos
Escola Municipal Dona Marucas
João Vitor Miranda

Medalha de Bronze
Escola Municipal DrLund
Kauan Gonçalves de Matos
Thainá Souza Vieira
Victor Alves Castelo Branco
Sara leticia Macieira de Souza
Escola Municipal Professora Mércia Marga-

rida
Amanda Alves dos Santos
Arthur Andrade Melo
Escola Municipal Alberto Santos Dumont
Fernanda Marcia de Carvalho
Escola Municipal Professora Claudomira
Luíza Caroline Silva Santos
Agatha Ferreira Matos Olimpio
Marcos Orione Gonçalves Rodrigues
Pedro Henrique Carvalho Ribeiro
Lívia Silva de Sena
Nicole Giulia Estevam Ferreira
Ryan Emanuel Martins Nubi Pereira
Escola Municipal Dona Maria Augusta
DjeffnySter Rodrigues Nogueira
Maryanni Soares Cruz
Escola Municipal Dona Marucas
Ana Luiza Nunes
Vitor Emanuel Silveira
Raphael Muniz Santos
Fernando Oliveira
Nicolly Silva
Marina Amaral Barros
Yan Victor Santos
E mais 87 alunos das escolas de Ensino Fun-

damental com MENÇÃO HONROSA.

OLIMPÍADA DE
LÍNGUA PORTUGUESA

Alunos classificados na Etapa Municipal:
- Categoria Poema: Maria Fernanda Ferreira

Martins - Escola Municipal DrLund
- Categoria Memórias Literárias: Letícia Santos

Rodrigues - Escola Municipal de Lapinha
- Categoria Crônica: Jade L. de Souza Lopes -

Escola Municipal Sr Tito
As três alunas representaram o município na

Etapa Estadual

A Prefeitura de Lagoa Santa por meio da Se-
cretaria de Bem Estar Social, Diretoria de De-
senvolvimento Social e Coordenadoria Municipal
de Políticas Públicas para Mulheres (COMDIM)
promoveu a campanha: 16 dias de ativismo pelo
fim da violência contra as mulheres.

Foram realizadas uma série de atividades
para mobilização com o objetivo de sensibilizar,
promover, compartilhar conhecimento para pre-
venir e eliminar a violência contra mulheres e
meninas. Participe, mobilize e divulgue esta cam-
panha!

Ryan brilha
no Cruzeiro

1º Lugar - Neto Alvarenga -
Meninas de Ouro

2º Lugar - Julia Pinheiro -
Oficina de Oleiro

3º Lugar - Luan Lustosa -
Mãos a obra

1º Lugar - Michael Douglas Santos
Almeida - Reflexo da Vida

2º Lugar - Saulo Correa dops
Santos Souza - Flauarte

3º Lugar - Samuel Ferreira dos
Santos - Elfos

1º Lugar - Oficina de Oleiro 2° Lugar - Fiat Lux 3° Lugar - Moldado no barro

RESULTADO
CATEGORIA - Fotógrafo

1º - Neto Alvarenga - Meninas de Ouro
2º - Julia Pinheiro - Oficina de Oleiro
3º - Luan Lustosa - Mãos à Obra
CATEGORIA - Oficina Social

1º - Michael Douglas Santos Almeida -
Reflexo da Vida

2º - Saulo Correa dos Santos Souza - Flauarte
3º - Samuel Ferreira dos Santos - Elfos
CATEGORIA - Melhor Narrativa

Júlia Pinheiro

16 Dias de ativismo - contra
a violência da mulher 2019
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

Colaborou Kioshi, da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Cruzeirinho e Ipê representam Vespasiano
e São José da Lapa na Copa Itatiaia

Paissandu é campeão amador – Sub 20

Loja do Pescador

Pesque e Pague

Teve início neste final de
semana a 59ª Copa Itatiaia, a
maior festa do futebol amador
do Brasil, realizada pela Rádio
Itatiaia em parceria com a FMF.

São 32 equipes partici-
pando neste ano; dezesseis são
da capital e as demais são de
dezesseis cidades da Região
Metropolitana. O Cruzeirinho
representa a cidade de Vespa-

siano; o Ipê representa a cidade
de São José da Lapa. Na Chave
Metropolitana participam
ainda: Vasco de Esmeraldas,
Unidos Lata Velha de Confins,
Juventus de Pedro Leopoldo,
Palas de Sabará, Sarzedo de
Sarzedo, Ideal de Sete Lagoas,
Areias de Ribeirão das Neves,
Juventus de Brumadinho,
Morro Velho de Nova Lima,

Sol Nascente de Ibirité, Rio
Verde de Santa Luzia, Recanto
da Pampulha de Conta-
gem,Novo Cristina de Betim e
União de Raposos. 

As rodadas tiveram início
no último domingo, 15 e vão até
o dia 12 de janeiro/20 quando
será disputada a partida final
entre o Campeão Metropolitano
e o Campeão da Capital. 

A Loja O Pescador, loca-
lizada no centro de Lagoa
Santa, conta com estoque va-
riado para sua pesca, camping
e utilidades desde 2008. Hoje
quem está à frente na admi-
nistração da loja, é o filho
mais velho Kioshi Ishihara
que já era sócio do pai. 

O estoque da loja conta
com diversos produtos e mar-
cas famosas como Saintplus,

NTK, Rapala, Shimano, Gue-
pardo, JogáFishing, Coleman,
Pesca Brasil, Crown entre ou-
tras mais conhecidas dos pes-
cadores apaixonado pela arte
da pesca. 

Dando continuidade aos
ensinamentos do pai, que
sempre tinha uma boa dica
para potencializar e compar-
tilhar nas pescaria com os
amigos e clientes, Kioshi Is-

hihara pescador apaixonado
pela pesca de tucunaré e os
trabalhos com iscas artifi-
ciais, segue com o legado do
Sr. Mituo que nos deixou no
dia 30 de outubro último. 

Quer conhecer mais
sobre a loja visite e siga nas
redes sociais Instagram:
@pescadordelagoasantaFace-
book: pescadordelagoasanta
contato (31)3681-2790.

CONSELHO DELIBERATIVO DO VESPASIANO ESPORTE CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

O Presidente do Conselho Deliberativo do Vespasiano Esporte Clube, no uso das atribuições con-
feridas pelo at. 29º cap. do Estatuto Social, convoca os Senhores (as) Conselheiros (as) para AS-
SEMBLEIA GERAL ORDINARIA, na data, local, horário, com a seguinte pauta:
DATA E LOCAL: 14/01/2020 (Terça Feira), no EstádioIlvo Marani.
HORÁRIO: 19:00 hs.
I – De acordo como Art.29° cap. V, do Estatuto Social;
II – Posse da Diretoria Executiva e conselho fiscal – Biênio 2020/2021.

Vespasiano,09 de dezembro de 2019.
Franco Eduardo da Silva

Presidente do Conselho Deliberativo

O Paissandu conquistou o título de cam-
peãoamador de 2019 ao vencer o Santa Clara
pelo placar de 1 x 0 no domingo, 8, no campo do
Alvorada. Foi uma partida final cheia de grandes
lances e com um futebol de qualidade.

Se destacaram ainda na competição: melhor
goleiro– Frango, do Paissandu; artilheiro – Jú-
nior, do Cruzeirinho; melhor atleta – Luthan; e o
craque do jogo – Daniel, do Santa Cruz. 

Sub 17 é conquistado pelo Grêmio
Na categoria Sub 17 o Grêmio Morro Alto

conquistou o título de campeão ao vencer o Nova
Pampulha pela contagem de 2 x 0. A partida foi
disputada no Estádio do bairro Célvia.

Nesta competição os jogadores que se des-
tacaram foram: melhor goleiro – Léo, do Juven-
tude; artilheiro – Rian, do Grêmio Morro Alto; e
melhor atleta – Samuel, do Nova Pampulha.

Paissandu – campeão amador sub 20, de 2019

Muitos pescadores acham que a pescaria em
pesque e pague não tem graça. Puro engano. Hoje
os pesqueiros, tanto os pequenos como os maiores se
adpataram a nova realidade, colocando muitos
peixes de diversas variedades, tais como: pacus,
tambacus, tambaquis, pirararas, tilápias, piaus,
matrinchãs, cat fish, surubins, dourados, dentre
outros.

É preciso que quem for pescar procure se
informar do material a ser utilizado, tamanho e cor
dos anzóis, espessura das linhas, comprimento e

flexibilidade das varas, iscas, boias, cevadeiras,
boias de arremeço, horário de funcionamento, o que
é servido, o custo por pescador e principalmente se
vendem o pescado.

Não pensem que é só ir que pegam peixes, tem
que se informar dos macetes de cada local, para
fazer uma boa pescaria.

A grande mudança é que vamos encontrar
muitas famílias pescando, inclusive crianças. Na
Região Metropolitana de Belo Horizonte há muitos
pesqueiros.

Pé-de-Pano
A turma do Pé-de-Pano que todos os anos vai ao

Pantanal, deve se reunir brevemente para definir em
que rio vão pescar em 2020. Estão pensando em vol-
tar ao São Lourenço, Pequiri ou Paraguai. 

Nesta reunião cerca de 15 companheiros devem

confirmar a participação na pescaria fazendo a reserva
de seu lugar. Quanto a data, estão pensando em ir na
última semana de Junho. As chuvas já devem ter ter-
minado e os rios estarão ainda com maior quantidade
de àgua o que facilita a pesca dos graúdos.

Luciara/MT
Luciara fica aproximadamente 1.900 Km

daqui, às margens do Rio Araguaia em frente a Ilha
do Bananal. Lá o rio é muito piscoso. Com o rio
cheio é epoca para fisgar muitas pirararas. Com o
rio no leito também fisga pirararas, piraibas e outras
variedades de peixes, tais como surubim chicote,

apapas, barbados, mandubes, peixe cachorra, bico
de pato entre outras espécies.

Já programados tem dois grupos de Lagoa
Santa, um de Pedro Leopoldo e temos recebidos
diversas consultas de pescadores interessados em
irem lá.

Kioshi Ishihara testando
equipamento

Márcio Pereira com um belo
tucunaré fisgado na lagoa
central de Lagoa Santa

D. Kênia também fisgou um belo
tucunaré com isca artificial
indicação do Kioshi Ishihara


