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

Vespasiano esteve debaixo de água e lama
Breno Diniz
Geógrafo Ambiental

Vespasiano mais uma vez
sofre com os alagamentos na
região central. Com alto índice
pluviométrico das últimas se-
manas, o Ribeirão daMata saiu
da calha original alagando di-
versos pontos, causando trans-
tornos à população e algum
prejuízo aos comerciantes.

O primeiro ponto onde o
rio sai de seu curso original é
na localidade do Ribeirão da
Mata, em frente ao terreno do
Sr. Marinho. Esta condição im-
pede o tráfego de veículos e o
vilarejo, na maioria das vezes,
fica ilhado. Depois outro ponto
baixo é a região atrás do Su-
permercado BH, bairro Centro,
próximo a auto elétricaMoacir,
alagando as ruas Padre José
Senabre, Santa Catarina de
Sena, Teófilo Otoni, José Ni-
colau de Oliveira Lima, Av.
Castro Alves e Av. Portugal.

Na região central a água
tomou conta das ruas Amélia
Gelmini, Maria Olinda, Joa-
quim Fonseca Filho, Cândido
Soares Pereira, João Barbosa

da Fonseca, MagdaMaria Soa-
res, invadindo ainda o pátio da
Prefeitura Municipal.

Mais um ponto crucial de
alagamento é a trincheira exis-
tente no centro da cidade. Não
é preciso chover tanto para as

águas do Ribeirão da Mata su-
birem.A trincheira está bem no
nível das águas do Ribeirão e
assim, quando elas sobem,
acontece o retorno pela canali-
zação tornando a trincheira in-
transitável.

O alto índice de imper-
meabilização e urbanização de
toda a bacia do Ribeirão da
Mata acaba influenciando no
aumento das águas que vertem
para a bacia, o que contribui
muito para elevação rápida do

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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nível, bem como processos de
assoreamento dos córregos
afluentes e do próprio ribeirão
que eleva ainda mais a altura
do talveg.

Vários fatores contribuem
para as enchentes. Outro fator

também que influencia nos ala-
gamentos são os entupimentos
das drenagens que geralmente
estão entupidas de resíduos
dispostos fora dos sistema de
coleta. Outro fato que influi
nos alagamentos é o retorno da
água pelos sistemas de drena-
gem de chuva que são atingi-
dos pelo nível do rio causando
o retorno da água pelos buei-
ros. 

A modificação de mean-
dros e canalização e retificação
das margens também é um
erro, no que se refere a controle
de alagamentos.

O entendimento morfoló-
gico e ambiental contextuali-
zado da bacia é fundamental
para que não se cometa o erro
da canalização e abertura de
ruas marginais. Isso resultaria
de uma obra de alto custo que
não resolveria o problema. So-
mente o retardaria com conse-
quências piores no futuro a
exemplo do que aconteceu em
BH com o Rio Arrudas em di-
versos pontos de seu leito.
Veja mais algumas imagens

dos alagamentos em
Vespasiano, na página 03.
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Biometria obrigatória encerra no dia 21 de
fevereiro. Seu título pode ser cancelado Carnaval 2020

Terremoto e Piquinzada vão animar o carnaval de VespasianoAtenção eleitores de Vespa-
siano! Está chegando o final de
prazo do recadastramento biomé-
trico, que 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. Evite filas
e procure o Cartório Eleitoral o mais
breve possível.

Caso não for feito a biometria,
o eleitor terá seu título de eleitor
cancelado, causando possíveis pro-
blemas como impedimento de votar
e de se candidatar, ficando impe-
dido de emitir documentos, matrí-
culas e cadastros em instituições
públicas. O CPF ficará suspenso, o
que poderá trazer problemas junto
aos bancos e instituições financei-
ras. Também, não poderá emitir
passaporte. E quanto aos funcioná-
rios públicos, ficarão impedidos de
receber salários ou proventos de
função ou emprego público, autár-
quico ou paraestatal, bem como
fundações governamentais, empre-
sas e instituídas e sociedades de
qualquer natureza, mantidos ou sub-
vencionados pelo Governo. Ainda,
não poderá investir-se ou empossar-
se em cargo público. Por fim, ficará
sem quitação eleitoral, e nem po-
derá participar de licitação pública.

Algumas cidades mineiras já
concluíram a chamada “biometria”,
dentre elas o município de São José
da Lapa que biometrizou mais de
73% de seu eleitorado. Em Vespa-
siano, o prazo final é dia 21 de fe-
vereiro de 2020. De acordo com
Celso Hostalácio, chefe do Cartório
Eleitoral, já foram atendidos mais
de 55 mil dos 84 mil eleitores de
Vespasiano, o que corresponde
pouco mais de 65% do eleitorado,
sendo que aproximadamente 29 mil
eleitores estarão sujeitos ao cance-
lamento do título. “A meta é biome-
trizar 80% de todo o nosso
eleitorado, de Vespasiano e de São
José da Lapa”.

Os eleitores vespasianenses e
lapenses que já fizeram o recadas-
tramento biométrico não precisam
comparecer para um novo recadas-
tramento. Basta conferir no título de
eleitor se já está escrito “Identifica-

ção Biométrica”, no canto superior
direito do documento.

Mas o que vem a ser a “bio-
metria”? É um método tecnológico
que permite reconhecer, verificar e
identificar uma pessoa por meio de
suas impressões digitais, visando
manter e aprimorar a já tradicional
segurança e transparência das Elei-
ções. A biometria funciona com a
coleta dos dados biométricos (im-
pressões digitais e fotografia) dos
eleitores. Assim, 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, à rua João Barbosa da
Fonseca, n° 58, Centro, em Vespa-
siano, para realizar o recadastra-
mento biométrico, com os seguintes
documentos:
� Documento de identificação com
foto (carteira de identidade, car-
teira de trabalho, carteiras profis-
sionais) - 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.), prefe-
rencialmente 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).
É também possível fazer aten-

dimento agendado, bastando ligar
para o número 148 ou acessar a pá-
gina da Justiça Eleitoral
(http://www.tre-mg.jus.br/eleitor/
agendamento).

Para os eleitores com dificul-
dade de realizar a revisão durante os
dias da semana, o Cartório Eleitoral
informa que haverá Plantão de
Atendimento nos dias 01, 08 e 15
(sábados) e dia 16 (domingo) de fe-
vereiro de 2020, no horário de 10 às
16 horas, nos seguintes endereços: 

Cartório Eleitoral: Rua João
Barbosa da Fonseca, 58, Centro de
Vespasiano. 

Posto de Atendimento: Escola
Municipal José Silva. Rua Vinte e
Dois, n. 125, bairro Nova Pampu-
lha. E também Escola Municipal
Ordelina de Lourdes Costa. Rua
Caiena, n. 60, bairro Suely.

Por isso, não deixe para última
hora e evite transtornos. 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 Fon-
seca, n.º 58, Centro, Vespasiano/MG.

No Carnaval de 2020 a ani-
mação vai tomar conta das ruas
de Vespasiano. Os ensaios dos
blocos Terremoto e Piquinzada
já levam muita gente aos barra-
cões.

Nota-se uma rivalidade
sadia entre seus componentes.
Cada turma dizendo que é me-
lhor que a outra, mas os ensaios
mostram ambas com ótimo
ritmo. 

Os ensaios da Piquinzada
começaram no dia 09 de janeiro
e vão até 06 de fevereiro, sendo
no dia 08 de fevereiro o seu fa-
moso evento open bar, com
cinco horas de bebidas diversas
liberadas e venda de petiscos no
local. 

Já os ensaios do bloco Ter-
remoto, que começaram desde
novembro, irão se intensificar
neste ano. Eles estão sendo rea-
lizados às segundas, terças,
quintas e sábados.

O Terremoto planeja mon-
tar uma bateria mirim, para as
crianças da cidade e fazer um
concurso para escolher a Musa
e a Rainha do bloco. Para a
mesma época, o Piquinzada pre-
tende 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, elabo-
rados pelos próprios integrantes.

O Piquinzada contará com
diversas participações de artistas
locais em suas apresentações,
como o cantor Paulinho Freitas,
o ator e cantor Marco Della
Costa, os músicos e ritmistas
Chell Carvalho, Ariel Machado,
Lukas Gomes, Anderson Mar-
tins e Carlinhos Silva.

O Terremoto focará em se-
guir os mesmos moldes do car-
naval de rua de Belo Horizonte,

sem restringir sua festa somente
aos integrantes do bloco, o trio
elétrico arrastará todos os fo-
liões pela cidade de Vespasiano.

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.

Boi da Manta
A festa pré-carnavalesca irá

acontecer nos dias 13, 15, 18 e
20 de fevereiro e este ano será
realizada no Largo do CEO, an-
tiga Rodoviária. A tradicional
festa pré-carnavalesca do Boi-
da-Manta já está sendo prepa-
rada e organizada pela Prefeitura
Municipal, através da Secretaria
de Cultura, Turismo e Lazer,

para os foliões de Vespasiano e
região. Como nos anos anterio-
res, o tradicional Boi-da-Manta
e os bonecões vão desfilar bem
coloridos trazendo muito con-
fete, serpentina e a animação
que lhe são peculiares.

Este ano, o cortejo do Boi-
da-Manta vai ser diferente dos
anos anteriores. A concentração
para o desfile vai acontecer no
Campo do Vespasiano, no cen-
tro da cidade, e vai em direção
ao CEO – Centro de Especiali-
dades Odontológicas, (antiga ro-
doviária). 

O evento vai contar com toda
a infraestrutura para que os foliões
brinquem e dancem durante a
festa pré-carnavalesca, com segu-
rança, tranquilidade e muita di-
versão. Todos os dias vão ter
shows antes e depois do desfile.
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A Câmara de Dirigentes Lojistas de Vespasiano e São José da Lapa (CDL) inaugurou nesta quarta-
feira (8), um ponto de atendimento no bairro Santa Clara – A CASA DO EMPREENDEDOR, onde
serão realizados os atendimentos aos consumidores e empresários da região.

A cerimônia foi prestigiada por empresários da região, pela prefeita Ilce Rocha e pelo analista de
relacionamentos da Federação das CDL’s Mineiras Tito Rodrigues.

Em seu discurso o vice-presidente da CDL Rodrigo Barbosa destacou o trabalho realizado para
a concretização deste projeto em parceria com a Brasil Certificados Digitais.

“Agradecemos ao Sicoob Credipel pela parceria em mais este evento, e deixamos o convite para
que todos possam conhecer nosso espaço”, disse Rodrigo. 

Juntos pelo seu negócio!

Igreja Católica comemora Dia da Padroeira
A Igreja Católica comemora desde o dia 25 de janeiro com término previsto para 11 de fevereiro a
Festa de Nossa Senhora de Lourdes, Padroeira de Vespasiano. Extensa programação foi elaborada

pelo pároco Pe. Lauro Elias de Oliveira e seus auxiliares para comemorar a data. Veja a programação:

Visite o site do Vespasiano em Notícias.
Lá você vai encontrar muitas informações,

além de poder visualizar as edições do jornal.

www.vespasianoemnoticias.com.br

CDL inaugura Casa
do Empreendedor

DIA 01/02 - SÁBADO
� 18h- Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de Auxi-
liadora Mota e equipe

� 18h30-Leitura Orante Mariana
� 19h -Missa com Confissão Comunitária na intenção de todos os festei-
ros e festeiras de 2020 

� Após a missa: Bênção do Mastro e da Bandeira de Nossa Senhora de
Lourdes no Lote de Eventos.

� Comunidade convidada e coral: São João Batista

Dia 02/02 -DOMINGO - 1º DIA DA NOVENA
(Festa da Apresentação do Senhor)

� Pela manhã:Missas normalmente 7h30 e 9h na Matriz
� 10h30 – Missa na Comunidade São Vicente de Paulo
� 10h30 - Batizados
� 18h -Reza do Ângelus, terço na gruta e Adoração do Santíssimo sob a
responsabilidade de Isabela, Carlos Alexandre e equipe

� 18h40-Reza da Novena       
� 19h –Missa
� 19h - Missas também: Com. São Francisco de Assis (Caieiras); São
Judas Tadeu (Caieiras); Com. S. João Batista (Célvia); Com. N. Sra. do
Amparo (Imperial)

� Bênção das Velas
� Comunidade convidada e coral: Santa Bárbara e Santa Luzia
� Pastoral responsável pelo ofertório: Pastoral da Juventude e Crisma

DIA 03/02 – SEGUNDA-FEIRA - 2º DIA DA NOVENA
� 18h - Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de Ge-
raldo Expedito e equipe do Terço dos Homens

� 18h40 - Reza da Novena   
� 19h - Missa
� Bênção das gargantas
�Capela Devocional convidada e coral: Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro

� Pastoral responsável pelo ofertório:Movimento do Terço dos Homens

DIA 04/02 – TERÇA-FEIRA - 3º DIA DA NOVENA
� 18h - Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de Iracy
Veras, Inês Fagundes, Marisa, Maria Dimas, Aparecida Freitas e equipe

� 18h40 -Reza da Novena       
� 19h -Missa
� Comunidade convidada e coral: Sant’Ana
� Pastoral responsável pelo ofertório: Movimento da Sagrada Face e
Pastoral Familiar

DIA 05/02 – QUARTA-FEIRA - 4º DIA DA NOVENA
� 18h - Reza do Ângelus e terço na gruta   sob a responsabilidade de Te-
rezinha Viana  e equipe dos MECE

� 18h40 -Reza da Novena
� 19h -Missa 
� Comunidade convidada e Coral: São Vicente de Paulo
� Pastoral responsável pelo ofertório:Ministros Extraordinários da Co-
munhão Eucarística

DIA 06/02 - QUINTA-
FEIRA - 5º DIA DA

NOVENA
� 18h -Reza do Ângelus e terço
na gruta    sob a responsabili-
dade da RCC
� 18h40-Reza da Novena   
� 19h -Missa
� Comunidade convidada e
coral: São Judas Tadeu
� Pastoral responsável pelo
ofertório: Movimento de RCC
– todos os grupos

DIA 07/02 - SEXTA-FEIRA -
6º DIA DA NOVENA

� 14h30- Bênção das casas e vi-
sita aos enfermos
� De 18h às 20h – Confissões
individuais
� 18h-Reza do Ângelus e terço
na gruta    sob a responsabili-
dade de Breno, Rita Vasconce-
los e equipe do Apostolado da
Oração
� 18h40-Reza da Novena  
� 19h -Missa
� Capela Devocional convi-
dada e coral: Santo Isidro

� Pastoral responsável pelo ofertório: Movimento do Apostolado da
Oração

DIA 08/02 -  SÁBADO - 7º DIA DA NOVENA
� 18h - Reza do Ângelus e terço na gruta sob a responsabilidade de Eni e
equipe dos Círculos Bíblicos

� 18h40- Reza da novena   
� 19h - Missa 
� Comunidade convidada e coral: Nossa Senhora do Amparo
� Pastoral responsável pelo ofertório: Pastoral dos Círculos Bíblicos

DIA 09/02 - DOMINGO - 8º DIA DA NOVENA
� Pela manhã:Missas normalmente 7h30 e 9h na Matriz
� 10h30 – Missa na Comunidade São Vicente de Paulo
� De 12h às 15h -Tradicional almoço da Padroeira no Lote de Eventos.
� 13h -Saída da Cavalgada do Parque de Exposições e bênção dos cava-
leiros na chegada à Praça da Matriz

� 15h- Grande Leilão de Gado e diversos na Praça da Matriz
� 18h - Reza do Ângelus e terço na gruta    sob a responsabilidade de
Cleide Silva, Márcia Regina, Denise, Cleusa das Graças, Wilson Car-
neiro e equipe

� 18h40-Reza da novena    
� 19h - Missa
� 19h - Missas também:  Com. S. João Batista (Célvia); Comunidade

Santa Bárbara e Santa Luzia, Comunidade São Judas Tadeu (Caieiras),
São Francisco de Assis (Caieiras)

� Comunidade convidada e coral: São Francisco de Assis
� Pastoral responsável pelo ofertório: Pastoral Litúrgica, Pastoral do
Batismo, Pastoral da Criança e Pastoral Carcerária

DIA 10/02- SEGUNDA- FEIRA- 9º DIA DA NOVENA
� 18h - Reza do Ângelus e terço na gruta    sob a responsabilidade de Iracy
Veras, Aparecida Freitas, Inês Fagundes e equipe do Movimento da
Mãe Rainha

� 18h40- Reza da Novena    
� 19h -Missa
� Capela Devocional convidada e coral: Nossa Senhora Aparecida
� Pastoral responsável pelo ofertório: Movimento da Mãe Rainha

DIA 11 DE FEVEREIRO – TERÇA-FEIRA
CELEBRAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA

SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
� 06h -Alvorada
� 07h -Adoração ao Santíssimo Sacramento 
� 08h - Missa especial para os enfermos: Resp.: Ministros Extraordinários
da Comunhão Eucarística, Vicentinos

� 10h - Missa especial para crianças – Abertura do Ano Catequético
� Pastoral convidada e responsável pela missa das crianças: Catequese
Paroquial - pré e 1ª Eucaristia

� 15h - Consagração Especial à Nossa Senhora de Lourdes.
� 16h -Carreata saindo da Praça da Matriz 
� 18h -Concentração na Matriz Antiga- Reza do Terço e Ofício de Nossa
Senhora - Procissão

� 18h- Confissões individuais (só até o início da missa) 
� 19h-Missa solene na Matriz 
� Convidados: Patrocinadores, Movimentos e Pastorais Paroquiais,
Corporação Musical, Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais
colaboradoras, Transvesp, Polícia Militar, Festeiros e Festeiras em
geral, 

� Comunidade responsável e coral: Nossa Senhora de Lourdes (Ma-
triz)

Todos os dias após as missas haverá barraquinhas no Pátio de Even-
tos. Shows com cantores e bandas locais. Você e sua família são nos-

sos convidados especiais. Participem!

AGRADECIMENTOS:
Aos paroquianos e festeiros de 2020 que trabalham de coração para

o êxito da Festa.
Prefeita: Ilce Rocha, Vice-Prefeita: Elizabete Viana, Secretarias em

geral e seus(suas) secretários(as), Transvesp, Polícia Militar, Comércio e
empresas em geral, Visitantes e colaboradores em geral.

REALIZAÇÃO: 
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes- Grupo dos Seis da Matriz,

Conselho Pastoral Paroquial, Grupos dos Seis das Comunidades, Pároco
e Festeiros (as) 2020.
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Centro de Vespasiano
foi todo alagado

Como podemos ver nas
fotos abaixo, todas as ruas do
Centro da cidade foram atingi-
das pelas águas do Ribeirão da
Mata causando sérios transtor-
nos à população, ao comércio
e até na Prefeitura Municipal. 

Não é a primeira vez que
isso acontece. Hoje os prejuí-
zos são um pouco menores,
pois os moradores da região
mais próxima do Ribeirão da
Mata estavam cientes de que
seria preciso se prevenirem.
Mesmo assim, os prejuízos
foram grandes. 

Felizmente não houve ví-
timas fatais. A Defesa Civil re-
gistrou apenas desabrigados e
desalojados. Na região do
Morro Alto e Nova Pampulha
houve alguns deslizamentos de
encosta cujos moradores
foram socorridos a tempo.

Força tarefa   
Uma força tarefa ficou de

plantão durante todo o final de
semana, com o objetivo de
prestar assistência aos morado-
res atingidos pelas chuvas e ala-
gamentos. Equipes das
Secretarias de Meio Ambiente,
Obras, Desenvolvimento So-
cial, Saúde, Defesa Civil, Edu-
cação, Administração e
Imprensa juntamente com a
Prefeita Ilce Rocha, Corpo de
Bombeiros e Polícia Militar es-
tiveram a postos para todo e

qualquer pedido de ajuda. A
Prefeitura se preocupou em
manter as pessoas avisadas, em
tempo real, sobre tudo que es-
tava acontecendo no município.

A Defesa Civil foi solici-
tada para diversos atendimen-
tos na periferia de Vespasiano
para a retirada de famílias dos

locais de riscos. Em alguns
bairros foram registrados des-
lizamentos de terra, porém
sem vítimas.

Segundo a Secretaria de
Desenvolvimento Social, em
todo o município, cerca de 50
famílias estão sendo assistidas
com o aluguel social ou foram

para a casa de parentes. 
De acordo com a Secreta-

ria de Saúde foram atendidas
mais de 60 pessoas que tive-
ram contato com a água do Ri-
beirão da Mata. Todos
receberam orientações, atendi-
mento médico, e quando indi-
cado, vacinas contra tétano e

medicação profilática contra
Leptospirose. 

Arrumando a casa
Desde a tarde de sábado,

25 de janeiro, a água do Ribei-
rão da Mata está retomando o
seu volume normal e, desde
então, todas as equipes estão

voltadas para a limpeza dos
prédios públicos, casas, ruas e
avenidas que foram invadidos
pelas águas e, aos poucos, a ci-
dade vai tomando o seu movi-
mento normal. Muita lama,
sujeira, entulho, lixo, mato e
mau cheiro é o que as equipes
têm encontrado por onde a
água passou. Caminhões
pipas, pá carregadeira e cami-
nhões ajudam no trabalho
árduo de retirada da lama e de
toda sujeira que ela trouxe.

O prédio da prefeitura
também foi atingido pelas
águas do Ribeirão da Mata. A
maioria das salas da parte de
baixo ficaram sujas de lama e
alguns móveis foram danifica-
dos, assim como a parte elé-
trica. O prejuízo só não foi
maior por causa das medidas
preventivas tomadas pelos
funcionários.

Isenção de IPTU
Prefeitura de Vespasiano,

através da Secretaria da Fazenda,
informa que de acordo com a Lei
Nº 2.700/2019 estão isentos do
pagamento do IPTU 2020 os
imóveis atingidos por enchente.

A Defesa Civil, já está
providenciando o relatório. Os
contribuintes atingidos pela
enchente deverão devolver as
guias que receberem pelos
Correios no setor de IPTU da
Prefeitura Municipal.

Av. Prefeito Sebastião Fernandes Na rua Santa Catarina de Sena moradores foram resgatados de barco Rua Amélia Gelmini

Rua Cândido Soares Pereira

Muita lama, sujeira, entulho, lixo, mato e mau cheiro é o que as equipes têm encontrado por onde a água passou.

Rua Joaquim Fonseca Filho

Trincheira Rossana Murta
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Novos Conselheiros Tutelares
tomam posse em Vespasiano
A Prefeita de Vespasiano,

Ilce Rocha, deu posse, pelo De-
creto Executivo Nº 8.387/2020,
no último dia 10 de janeiro aos
10 novos membros do Conselho
Tutelar, eleitos em outubro de
2019, para a gestão 2020/2024.
A cerimônia de posse aconteceu
no Auditório da Prefeitura e
contou com a presença de mem-
bros do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente, secretários muni-
cipais, vereadores e familiares
dos novos conselheiros.

A Prefeitura de Vespa-
siano, através da Secretaria de
Desenvolvimento Social, e o
Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-

cente, organizaram a eleição
para o Conselho Tutelar, que
aconteceu no dia 6 de outubro
de 2019. O pleito foi disputado
por 23 candidatos de todas as
regiões da cidade e teve uma
participação maciça da popula-
ção vespasianense.

Os Conselheiros Tutelares
vão atuar em toda Vespasiano,
sendo que cinco membros vão
atuar na Região Central e os ou-
tros cinco na Região do Morro
Alto. O Conselho Tutelar atua
em conjunto com o Poder Judi-
ciário, Polícia Militar e Conse-
lho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. A Se-
cretaria de Desenvolvimento
Social oferece toda infraestru-

tura e suporte técnico ao traba-
lho dos conselheiros. Vespa-
siano é uma das poucas cidades
da Região Metropolitana de
Belo Horizonte que possui no
corpo administrativo do Conse-
lho Tutelar um Psicólogo e uma
Assistente Social que trabalham
prestando assessoria às vítimas
e aos conselheiros.

Durante a cerimônia, a Pre-
feita Ilce Rocha salientou a li-
sura e o comprometimento na
realização desse pleito. “Foi
uma eleição tranquila, sem ne-
nhuma ocorrência e isso mostra
o profissionalismo e a respon-
sabilidade da Secretaria de De-
senvolvimento Social e do
Conselho na sua realização”,

enfatizou ela. Ilce Rocha finali-
zou o seu discurso ressaltando
que “faz-se agora um novo
tempo e ser conselheiro tutelar
atualmente não é tarefa fácil,
mas vocês foram chamados
para essa função e eu tenho cer-
teza que vocês vão dar o melhor
e exercerem esse trabalho com
muita responsabilidade, huma-
nidade, carinho e amor. Ser
Conselheiro Tutelar é se entre-
gar de corpo e alma”. 

A Secretária de Desenvol-
vimento Social, Nayara Rocha
Perdigão Lara, falou da alegria
de empossar os novos conse-
lheiros tutelares. “É com muita
alegria que empossamos vocês
como novos conselheiros tute-

lares, pois fizemos um processo
muito bem feito, muito bem
construído, com muita respon-
sabilidade e lisura. Essa posse é
um marco para o Conselho Tu-
telar e eu desejo que todos
vocês tenham muita sabedoria e
discernimento para atuarem”,
falou a Secretária. 

A Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Ro-
silene de Oliveira Souza, agra-
deceu o trabalho dos antigos
conselheiros e deu boas vindas
aos novos membros. “Vocês
honraram os seus deveres de
Conselheiros Tutelares com
muita responsabilidade, dedica-
ção, amor e comprometimento.

Sei que os novos membros que
vão compor o Conselho Tutelar
vão realizar o trabalho com
esses mesmo valores, além de
proteger as crianças e os ado-
lescentes e de serem os guar-
diões do ECA. Vocês vão
desempenhar um grande traba-
lho!”, disse Rosilene.   

Tomaram posse: Jucilene
Oliveira dos Santos, Edmar
Francisco Aquino, Aline Cris-
tina Santos Viana, Wander
Alves dos Santos, Glaciele
Anunciação Oliveira Cruz,
Maria de Fátima Rodrigues, Po-
liane Cristine da Silva Marques,
Ana Mirian dos Santos, Raquel
Sueli Freire e Sandra Grasielle
Rodrigues.

O ano começou com a cer-
teza de que haverá nove feriados
prolongados ao longo de 2020.
As datas agradam muitos brasi-
leiros, que aproveitam o período
para viajar e descansar. Só no pri-
meiro semestre, serão seis feria-
dos – isso sem contar as datas
comemorativas municipais. Todo
esse cenário movimenta a econo-
mia e uma série de segmentos li-
gados ao setor de turismo e
serviços em todo país.

Um estudo do Ministério do
Turismo mostrou que, em 2019,
13,9 milhões de viagens domés-
ticas aconteceram durante os fe-
riados prolongados, injetando R$
28,84 bilhões na economia. Entre
os destaques estão o feriado de 1°
de maio (Dia do Trabalho) – que
movimentou R$ 9 bilhões em vir-
tude de 4,5 milhões de viagens
feitas no período – e de 12 de ou-
tubro (Dia de Nossa Senhora
Aparecida), que resultou em 3,24
milhões de viagens, com impacto
de R$ 6,7 bilhões ao país.

A analista de turismo da Fe-
comércio MG, Milena Soares,
considera todo esse movimento
positivo, pois contribui para o
aquecimento da economia, sobre-
tudo nos segmentos que envol-
vem turismo e serviços.
“Podemos observar uma tendên-
cia crescente de investimentos
nesses setores, que aproveitam os
feriados para atrair e fidelizar
novos clientes, movimentando

toda a cadeia, o que inclui servi-
ços de transporte, hotéis, restau-
rantes, agências de viagens, guias
de turismo, dentre outros.”

Segundo uma pesquisa reali-
zada pelo Datafolha, Minas Ge-
rais é um dos destinos preferidos
pelos turistas. O estado concen-
tra o maior número de Patrimô-
nios Culturais da Humanidade,
título concedido pela Unesco. Ao
todo são quatro: Centro Histórico
de Ouro Preto; Santuário do Bom
Jesus de Matosinhos (Congo-
nhas); Centro Histórico de Dia-
mantina; e o Conjunto Moderno
da Pampulha (Belo Horizonte) –
destinos cotados a atrair ainda
mais turistas durante os feriados.

A Associação Brasileira de
Agências de Viagens (Abav) pro-
jeta uma expansão entre 8% e
14% no movimento em anos com
muitos feriados. De acordo com
a entidade, as pessoas tendem a
viajar mais em épocas assim,
mesmo que sejam passeios de
curta duração ou para destinos tu-
rísticos próximos de casa. Essa
postura acaba diluindo a de-
manda no decorrer do ano.

Para não ser surpreendido
com os gastos ao fim de cada fe-
riado, o economista-chefe da Fe-
deração, Guilherme Almeida,
recomenda que o turista planeje
bem a sua viagem. “São muitos
feriados prolongados e, inevita-
velmente, os gastos tendem a ser
maiores. Por isso, é preciso defi-

nir o roteiro e orçar os custos.
São dicas simples como pesqui-
sar sobre o local escolhido, os
passeios previstos, o tempo de
permanência e o que pretende
gastar durante o período”, ex-
plica.

Impactos no comércio
varejista

O planejamento, aliás, tende
a ser a palavra-chave de 2020. Os
economistas esperam que, neste
ano, a retomada do crescimento
da economia do país seja intensi-
ficada. De acordo com o boletim
Focus, do Banco Central, o Pro-
duto Interno Bruto nacional po-
derá crescer 2,25%. No entanto,
a grande quantidade de feriados
poderá influenciar setores impor-
tantes, como a indústria e o co-
mércio, uma vez que mais folgas
diminuem a atividade econômica
no Brasil.

O economista-chefe da Fede-
ração observa que, para reverter
esse cenário, os empresários do
comércio podem apostar em
ações que atraiam o consumidor
que ficará na cidade ou que fará
compras antes de viajar. “Um pla-
nejamento adequado é uma forte
ferramenta para o empresariado
transformar os períodos de fe-
riado em oportunidades. Por isso,
apostar em divulgações, promo-
ções e descontos são algumas das
alternativas para fidelizar o
cliente e garantir mais vendas”.

A Prefeitura de Vespa-
siano, através da Secretaria
de Cultura, Turismo e Lazer,
realizou, na virada do dia 26
para 27 de dezembro, uma
grande festa para comemorar
os 71 anos de emancipação
politico-administrativa da ci-
dade. O Centro de Conven-
ções Risoleta Neves foi o
palco escolhido para a grande
comemoração, que contou
com um enorme público que
foi assistir o Grupo Molejo. 

O público presente tam-
bém foi brindado com o
show de abertura do artista
da terra, Cleber Camargo,
que levou a plateia à loucura
cantando os grandes clássi-
cos do sertanejo, embalando
os apaixonados. Em seguida
foi a vez do Grupo de pagode
Molejo. Grande sucesso da
década de 90, o grupo deixou
a plateia nostálgica relem-
brando os grandes sucessos,
como: “Caçamba”, “Brinca-
deira de Criança”, “Dança da
Vassoura”, “Samba Rock do
Molejão”, dentre tantos ou-
tros. Quem compareceu à
festa pediu bis e aplaudiu
com muito calor e entu-
siasmo a grande festa promo-
vida pela atual adminis-
tração. 

Missa e Culto    
As celebrações religiosas

pelo aniversário de 71 anos
de emancipação politico-ad-
ministrativa também foram
realizadas no dia 27 de de-
zembro. Pela manhã foi cele-

brada, na Igreja Matriz Nossa
Senhora de Lourdes, uma
Missa em Ação de Graças e a
noite foi celebrado um Culto
em Ação de Graças na Igreja
Internacional Despertar da

Fé. Em ambas as celebrações
as autoridades municipais e o
público estiveram presentes
para pedir bênçãos e dias
cada vez melhores para Ves-
pasiano.

Prefeita Ilce Rocha fala para os novos conselheiros. A nova equipe de Conselheiros Tutelares. Público compareceu em massa para prestigiar os novos conselheiros.

Cleber Camargo cantou os grandes sucessos do sertanejo.

Grupo Molejão alegrou o público com os seus grandes sucessos.

O público compareceu em massa e levou muita animação.

Feriados prolongados em 2020
animam o setor de turismo

Grandes shows marcaram
o aniversário da cidade

Profissionais da área esperam que tais datas movimentem
a economia; já no comércio, o planejamento pode

transformar o período em oportunidades
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  FFEEVVEERREEIIRROO
Dia 1:Urânia Fortini Teixeira, Rodrigo Marani;Dia 2: Aureslindo Gomes Santos, Dia 3: Afonso Vercesi do Vale, Clé-

sio Múcio Drumond, Manoela Maria Viana; Dia 4: Daniele Adriana Silva Novaes, Ane Karenina Campos Souza; Dia 5: Laís
Giorgina Santos, Juliano Carvalho Marani, Paulo dos Santos, Samuel Marcus Silva; Dia 6:Waldem Adão Cunha; Dia 7: Ane-
lise Faria de Carvalho, Maria Isabel Pinheiro; Dia 8: Iara Alves Araújo Perdigão, Marísio Viana; Dia 9: Maria Amanda
Fonseca Rocha, Margarete Reis Gontijo, Nilson José Damião;Dia 10: Giandélia Lourdes Silva, Luíza de Marilac F. Souza,
Marcos Rogério Diniz, Fernanda A. Mussa; Dia 11: Inês Araújo Salomão, Romualdo Fernandino, Juliana Costa Mussa, Ro-
sângela Augusta de Almeida; Dia 12: Flávio Ribeiro da Silva, Ivan Barbosa da Fonseca, Marcos Campos de Souza, Tatiana
Beatriz Carvalho Lima; Dia 13: Synara Lisboa Pinto, Cláudio Pimenta Murta; Dia 14: Vera Lúcia de Barros, Denílson Mar-
cos Perdigão, Alexandra Fernandes de Deus, Marcela Fonseca Satiro, Ester Pereira de Araújo; Dia 15: Alexandre Fernan-
des, Hilton Robésio S. Viana, Nancy Resende Silva, Giovana Ilaria Silva, Jaqueline Salomão Silva, Sinara Araújo
Vasconcelos; Dia 16: Rejane Resende Bicalho, Ricardo Rocha Costa, Conceição Marinho Viana; Dia 17: Leimar Lopes
Ferreira, Daniella Gontijo Conrado Silva; Dia 18: Rivânia Vilella Moreira, Clíntia Vilela Moreira, José Sílvio Morelli Araújo,
Geraldo Galvão da Silva, José Deodoro Rodrigues, Mercedes Tavares Novo Dias; Dia 19: Verônica Albano Viana, Jair
Bento Rodrigues, Sergio Lopes, Thales Resende Silva; Dia 20: Joaquim Carvalho Lima, Antonio Domingos Albano, Romeu
Palux Albano, Vicente Rocha Pinto, Elias Bastos, Iracy Souza Nunes Vera; Dia 21: Érica de Oliveira, Sandra F. Mansur San-
tos, Raíssa Martins da Silva, Rosilene Loscha; Dia 22: Lauro de Souza Marques, Solange Gonçalves Dias; Dia 23: Juliana
Marani Barbosa, Leilane Marani, Bruno Henrique Aviz Salles; Dia 24: Eduardo Rios Fonseca, Ana Alice Rocha, Laura H.
Fischer de Oliveira; Dia 25: Edimar Sena Lima (Shaulim), Alexandra Marinho Viana, Roney Marani Dourado, Sandra Car-
doso Guimarães; Dia 26: Bernardete de L. Salles Cardoso, Michele Assis Salomão, Aloma de Oliveira Batista; Dia 27: Sa-
muel Marani Faria, Maria Helena de Paula Araújo; Dia 28: Sthefane M. Soares Oliveira.

Mariinha, saudades!!!Danilo e Regina – 50 anos

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

Maria Vercesi Costa, nossa
queridaMariinha, como era ca-
rinhosamente chamada por
todos, faleceu no dia 23 de de-
zembro do ano passado dei-
xando a todos os amigos e
familiares grandes lembranças. 

Nunca vamos esquecer do
seu amor pela música, pelo tea-
tro, pela Igreja. Foram 94 anos
bem vividos. Viajou muito,
cantou, tocou violão e piano,
dançou e participou dos even-
tos que gostava com grande en-
trega pessoal. Se “topava”
participar de alguma coisa se
entregava de corpo e alma. 

Mariinha foi uma daquelas
pessoas especiais, raras, que
passam pela vida com grande
brilho e alegria contagiantes.

Raylanne é fisioterapeuta
A jovem Raylanne Flo-

riano Cassimiro Viana é uma
das formandas em fisioterapia
pela FASEH. A colação de
grau aconteceu no dia 14 de ja-
neiro, às 19 horas, no Cine
Teatro Capucho. Ela é filha de
Rosilene Floriano, eficiente
funcionaria do CRAS-Célvia,
em Vespasiano e de Renei
Lourenço Cassimiro. 

À Raylanne, os nossos
cumprimentos desejando-lhe
muito sucesso na carreira pro-
fissional. Parabéns!!!

Ainda se comenta na cidade o excelente
Réveillon promovido pelo restaurante Dom
Otto brindando o ano de 2020. Todos os am-
bientes lotados de gente bonita. A música ficou

por conta da banda LP. A belíssima queima de
fogos surpreendeu a todos. O buffet de alto
nível. Parabéns À direção do Dom Otto. 

As promoções não param no Dom restau-
rante Dom Otto. A direção já pro-
gramou os happy hours para o
mês de fevereiro. Veja: Dia
07/02: Carlos Timponi & Carol
Nascimento – Voz e Teclado –
MPB e diversos estilos; dia
14/02: Felipe Santos com o me-
lhor do sertanejo na voz e violão;
dia 21/02: Sexta Carnavalesca
com Alinne Terra & Betho Gib-
son (Sr&Sra Gibson) e dia
28/02: Maurício Urutau com o
melhor do Pop Rock.

Réveillon Dom Otto

Celebrada em alto estilo as Bodas
de Ouro de Danilo Soares Fonseca e
Regina Rios Fonseca no dia 28 de de-
zembro. No Santuário de Santo Isidoro
foi renovado o compromisso firmado
perante Deus em 29 de novembro de

1969. O ato religioso foi celebrado
pelo Frei Carmelita, Jorge, amigo da
família. Presentes os filhos, genro,
noras e netos e uma infinidade de ami-
gos que foram cumprimentar o casal. 

Após a cerimônia religiosa, Danilo

e Regina, receberam os convidados no
salão de festas do Funil Clube. 

Esperamos agora pela comemora-
ção de 100 anos de feliz união matri-
monial. 

Um abraço ao casal e familiares.

Uma bela ação foi desenvolvida pelo Studio Plena em 17 de
janeiro último quando fizeram um atendimento gratuito na área de
podologia aos idosos com mais de 65 anos. Foram inúmeros aten-
dimentos levantando a autoestima dos participantes. O sucesso foi
tamanho que Priscylla Ribeiro, responsável técnica, vai repetir o
evento em 14 de fevereiro devendo os interessandos fazerem o
agendamento pelo tel. 3621-3365. Vamos lá!!!

Studio Plena e os Idosos



O nível elevado de glicose
torna o sangue mais denso e
prejudica a circulação nos
vasos sanguíneos da retina, re-
gião onde as imagens são pro-
jetadas e enviadas ao cérebro.
Esses vasos, lesionados, au-
mentam em quantidade para
compensar o bombeamento
deficiente de sangue e, como
são mais finos e frágeis,
podem se romper, causando
sangramentos e levando à ce-

gueira. Esse processo é deno-
minado retinopatia diabética.
Essa é uma doença “silen-
ciosa” e os sintomas variam de
acordo com seu estágio. Os
primeiros indícios são, visão
borrada, flashes e perda repen-
tina de visão. 

Tratamento   
A prevenção ainda é a me-

lhor maneira de não sofrer com
esse problema. “Todo diabético

deve fazer o exame de fundo de
olho ao menos uma vez a cada
6 meses” explica o médico.

Na maioria dos casos,
apenas o acompanhamento
médico resolve. No entanto,
em estágios mais avançados,
são necessárias aplicações a
laser (fotocoaulação) e até ci-
rurgias. Quando não contro-
lada, a retinopatia diabética
evolui para a cegueira, e, neste
caso, o quadro é irreversível.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

Nada mais refrescante do que uma sobre-
mesa com gelatina e abacaxi, não? Porém,
quando a receita pede esses dois ingredientes ao
mesmo tempo, todo o cuidado é pouco! Isso por-
que o abacaxi possui uma enzima chamada bro-
melina, que impede a gelatina de endurecer. Em
outras palavras ela não deixa que sua receita che-
gue a consistência desejada. 

Mas fique tranquila! Isso não quer dizer que
você deve apagar do seu caderno de receitas tudo
que leve esses dois componentes. Pelo contrário!
Com alguns cuidados, seus pratos ficarão apeti-
tosos, numa boa. É simples, veja só:

Ferva o abacaxi com água por 20 minutos.

Esse tempo é
suficiente para
que a enima não
comprometa a
receita e para que
a frutra não
d e s m a n c h e .
Depois de ferver
a fruta, você
pode reforçar a quantidade de gelatina pedida na
receita para se livrar de qualquer problema. Se
achar mais fácil, use o abacaxi em calda, pois
este já está livre da enzima.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  --  

Ingredientes:
200g de chocolate branco

picado
2 latas de creme de leite

(300g cada)
1 e ½ xicara (chá) de cere-

jas em calda cortadas ao meio
1 e ½ pacote de biscoito

champanhe (225g)
200g de chocolate ao leite

picado
Raspas de chocolate

branco e ao leite para decorar

Calda:
½ xicara (chá) de água
2 colheres (sopa) de choco-

late em pó 
1 colher (sopa) de mel
2 colheres (sopa) de licor de chocolate

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes da calda em

uma vasilha e reserve. Derreta o chocolate
branco em banho-maria ou no micro-ondas e
misture com 1 lata de creme de leite e 1 xicara

(chá) das cerejas. Umedeça o biscoito na calda
reservada e forre o fundo de um refratário re-
tangular médio. Faça uma camada de creme
branco e outra de biscoito umedecido por
cima. Derreta o chocolate ao leite e misture
com o creme de leite. Espalhe sobre o pavê.
Decore com raspas de chocolate e com as ce-
rejas restantes. Leve à geladeira por 2 horas
antes de servir.

Ingredientes:
300 g de repolho
300 g de cenoura
300 g de presunto
200 g de batata palha
2 maçãs descascadas
1 lata de milho verde escorrida
1 xícara de uva passa
1 caixa de creme de leite
5 colheres de maionese
1 limão
Sal e Azeite a gosto

Modo de preparo:
Rale a cenoura e o repolho bem fininhos,

ou passe pelo processador.
Corte a maça e o presunto em quadradinho.
Em uma tigela, junte todos os ingredientes

e tempere com sal, azeite e limão. 

Acrescente a maionese e o creme de leite
e misture.

Transfira a mistura para uma travessa, de-
core a gosto e deixe na geladeira até a hora de
servir.

SSaaúúddee  --  Distúrbio Ocular

Pavê trufado com cerejas

Salpicão de repolho

Não importa onde você parou, em que mo-
mento da vida você cansou. Recomeçar é dar
uma nova chance a si mesmo, é renovar as espe-
ranças na vida e, o mais importante, acreditar em
você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi
aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da
alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para per-
doá-las um dia.

Sentiu-se só por diversas vezes? É porque
fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que
tudo estava perdido? Era o início da tua melhora.
Pois é… Agora é hora de reiniciar, de pensar na
luz, de encontrar prazer nas coisas simples de
novo. Um corte de cabelo arrojado diferente, um
novo curso, ou aquele velho desejo de aprender
a pintar, desenhar, dominar o computador, ou
qualquer outra coisa. Olha quanto desafio,
quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te
esperando… Tá se sentindo sozinho? Besteira,
tem tanta gente que você afastou com o seu “pe-
ríodo de isolamento”.

Tem tanta gente esperando apenas um sor-
riso teu para “chegar” perto de você. Quando nos
trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos su-
portamos, ficamos horríveis. O mau humor vai

comendo nosso fígado, até a boca fica amarga.
Recomeçar… Hoje é um bom dia para começar
novos desafios.

Onde você quer chegar? Alto? Sonhe alto!
Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas
para a vida. Pensando assim, trazemos prá nós
aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno,
coisas pequenas teremos. Já se desejarmos for-
temente o melhor e, principalmente lutarmos
pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa
vida. E é hoje o dia da faxina mental. Jogue fora
tudo que te prende ao passado, ao mundinho de
coisas tristes. Fotos, peças de roupa, papel de
bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e
toda aquela tranqueira que guardamos quando
nos julgamos apaixonados.

Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie
seu coração. Fique pronto para a vida, para um
novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis,
somos sempre capazes de amar muitas e muitas
vezes, afinal de contas, nós somos o “Amor”.
Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não
do tamanho da minha altura.

Carlos Drummond de Andrade

MMeennssaaggeemm  --  Faxina na alma

Conheça a retinopatia diabética
e saiba com preveni-la

O silêncio as vezes fala mais do
que as palavras ao abrir os ouvidos da
alma para o sobrenatural. “O silêncio é
guardião da religião e nele está a nossa
fortaleza”, afirmava são Bernardo. 

Quem já não participou de aca-
loradas discussões e até mesmo de
tradicionais conversas em família?
Ou por outro lado, quem já não teve o
habito de buscar uma boa leitura para
passar uma tranquila tarde de entrete-
nimento sem qualquer barulho per-
turbador? Infelizmente, não muitos. 

Somos hoje em dia a geração
dos computadores, smartphones,
iPods, tablets e assim por diante. Os
momentos de alegre convívio ou de
recolhimento parecem ter sido rele-
gados a um passado bem distante por
nossa sociedade tecnológica. Afigura-
se anacrônico evocar a voz do silêncio
no mundo atual. Mas não deveria ser
assim, pelo contrário! Este mundo da
comunicação instantânea precisa
mais do que nunca de fecundidade e
do esplendor nele escondidos. 

O silêncio não pode ser conside-
rado apenas por seu aspecto negativo,
ou seja, pela simples exclusão de pa-
lavras ou aparente falta de comunica-
ção. O silêncio frequentemente fala.
Essa é uma verdade conhecida pela
experiência pessoal. Em muitas oca-
siões na vida, é pelo silêncio que dei-
xamos transparecer o que se passa na
nossa alma. Por meio dele afirmamos,
negamos, consentimos, reprovamos
ou manifestamos nossa alegria ou re-
criminação.

No Rotary
Em nosso excelente convívio no

Rotary, acompanhando e participando
das conversas com os companheiros,
em meio ao compartilhamento de
boas ideias e opiniões as mais caria-
das, não raro silenciamos sobre certos
assuntos. Em outras ocasiões temos
inspirações que nos ajudam a pensar
e desenvolver projetos de interesse do
clube ao qual pertencemos. 

O silêncio é um extraordinário
instrumento. Em diversos momentos
ele é capaz de transmitir mais ideias
do que as próprias palavras. 

Para quem acredita, podemos
lembrar: quantas não foram as ofertas
feitas ao Senhor no deserto? Deserto
que é símbolo de isolamento, solidão
e silêncio. 

É perfeitamente compreensível
utilizarmos nosso silêncio como um
dos meios frequentes para nos rela-
cionar com as criaturas inteligentes e
a elas reservar as maravilhas que só
podem ser entendidas na tranquili-
dade sublime da atmosfera sobrena-
tural. 

Quando nos abstemos de pro-
nunciar palavras ociosas, banais,
quando nos silenciamos para ouvir sá-
bios conselhos ou ler palavras para o
nosso enriquecimento espiritual ou in-
telectual, evitamos o pecado e a nossa
alma ouve melhor a voz da graça. Ela
se torna mais propicia a enfrentar com
coragem as dificuldades da vida,
aprendendo a elevar a mente a Deus e

a vivem em Sua presença. Não pode-
mos nos esquecer que o silêncio é um
meio eficaz de santificação. 

Quem sabe falar com modera-
ção pratica as virtudes com mais faci-
lidade Quando falamos com os
nossos companheiros no Rotary, pro-
curamos fazê-lo com o respeito e a
atenção que eles merecem. Procura-
mos fazê-lo, em suma, com muita
consideração, sem faltar com a cari-
dade, pois é com ela que se agradece,
mais do que com palavras, a atenção
de um irmão. 

Em muitas ocasiões, ao lado de
boas palavras, o silêncio deve ser a
nossa fortaleza. Aqueles que desfru-
tam dessa condição na Terra a tudo
suportam. São eles desapegados das
coisas sensíveis e materiais e gozam,
de alguma maneira, da bem-aventu-
rança eterna e do respeito que desfru-
tamos no Rotary. 

Falar é muito importante.
Porém, silencias, às vezes, é mais im-
portante ainda a fim de entendermos
melhor os nossos companheiros. Fun-
damentalmente é a justa medida.  

Joel Mendes Rennó*
O autor é presidente 2014-15

do Rotary Club do Rio de Janeiro,
RJ (distrito 4571), presidente do
Conselho de Administração da

Editora Brasil Rotário e
ex-presidente da Petrobras

e da antiga companhia
Vale do Rio Doce

�ROTARY CLUB
A virtude do silêncio

A moderação no falar e o fortalecimento interior
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� FASEH

2020 de muitas novidades na FASEH
A faculdade assina novos convênios com hospitais, outra universidade dos EUA,

amplia atendimento de saúde em Lagoa Santa, inaugura sala de treinamento de partos
e lança curso de simulação de emergência com certificação da American Heart

O ano começa com muitas novidades na Faseh, depois de um 2019 de
muitas realizações, de mudanças físicas no campus a eventos inéditos de re
percussão local e internacional. Neste 2020, a faculdade assina novos conv
ênios com mais uma universidade dos EUA, com hospitais do Estado, ampl
ia o atendimento de saúde em Lagoa Santa, inaugura sala de treinamento de
partos e lançará um curso de simulação de emergência com certificação da
American HeartAssociation

Curso aberto a público externo
O curso será aberto para toda a comunidade acadêmica e profissionais

de saúde de quaisquer instituições. As aulas serã
o nos laboratórios de simulação realística da Faseh que contam com maneq
uins de última geração e ambientes com equipamentos iguais aos de unidad
es de atendimento de urgência e emergência e CTI. 

A faculdade conta com professores especialistas da área, como os prof
essores Daniel Fernandes – especialista em trauma, emergências medi-
cas e terapia intensiva, integrante da mesa diretora da Associa-
ção Brasileira de Medicina de Emergência, dá aulas para os cursos de Enfer
magem e Medicina - e Armando Monteiro – membro da Câ-
mara Técnica de Urgência e Emergência do CRMMG, especialista na área
de medicina de emergência com título da ABRAMED e integrante da equip
e de pronto-atendimento do HPS João XXIII.

Manequim de parto interativo
A Faseh adquiriu mais um manequim – o SIM MOM - de alta fidelida

de, para treinamento de trabalho de parto. É um modelo que si-
mula as contrações e dilatações, pressão, batimento cardíaco e até sons pro
duzidos por uma mulher, além de problemas que os médicos e gestantes po
dem enfrentar durante um parto. 

Mais atendimentos em Lagoa Santa
Unidade da Clínica-escola da Faseh em Lagoa Santa será ampliada co

m mais um andar, 14 consultórios, passará a atender novas especialidades

médicas. Além das consultas de pediatria, ginecologia e obstetrí-
cia, iniciadas em 2019, alunos e professores também passarão a atender pac
ientes de oftalmologia e otorrinolaringologia e cirurgia ambulato-
rial. Mais um andar do prédio novo (Av. Acadêmico Nilo Figueiredo, 2303
– Bela Vista). Os atendimentos são totalmente gratuitos, em convênio com
a prefeitura.

Mais um convênio internacional
A Faseh acaba de assinar um acordo com mais uma instituição de ensi

no do exterior: a Miami University, da Flórida, nos EUA. A Universidade, a
ssim como Stanford e Emory que já são parceiras em programa
de intercâmbio de alunos e pesquisas de saúde, passa a integrar o programa
de Internacionalização da Faseh.

Outras novidades
A faculdade também assinou novos convênios para internato dos aca-

dêmicos de Medicina. Com o Hospital Célio de Castro, que tem 450 lei-
tos, nas especialidades de Cirurgia, Medicina Intensiva e Clínica
Médica. E com o Hospital Israel Pinheiro (IPSEMG), que tem 344 leitos, e
xtende o internato para as áreas de Cirurgia, Medicina Intensiva, Clinica M
edica, Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria.

Novos consultórios e especialidades na Clínica-escola de Lagoa SantaAula de simulação de atendimento de emergência na Faseh

Professores
da Faseh

testam
manequim

de
simulação
de parto

Prof. Armando
Monteiro

com alunos em
aula de

simulação
na Faseh
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� LIONS CLUBE

Belo Horizonte sedia o FOLEOBRAS
Aconteceu em Belo Ho-

rizonte o XXI FOLEOBRAS
(Fórum Brasileiro dos
LEOS.) Sob a colaboração do
Distrito LC4, liderado pela
atual governadora Dr. Edite
Buéri Nassif, do Lions Clube
de Vespasiano, Belo Hori-
zonte recebeu nas dependên-
cias do SESC/Venda Nova,
dezenas de Companheiros
LEOS, seus coordenadores,
governadores, ex governado-
res, familiares e várias outras

autoridades leonisticas. 
A presença ilustre do

evento foi a do CL PDG Paulo
Lima, fundador do movi-
mento Leoistico no Brasil que
foi o homenageado do
Evento. O mesmo, em sua
fala oficial, demonstrou a im-
portância da participação e
valorização dos jovens, no
trabalho solidário e nos movi-
mentos cívicos nacionais. 

Destacou ainda sobre as
virtudes que traduzem a sigla

do Movimento LEO.L de
Lealdade. E de Experiência e
O de Oportunidade. Seguindo
também a mesma linha de pen-
samento, discursaram o PDG
Luciano Guimarães, orador
oficial do encontro e o IPDG
Leandro Raphael de Belo Ho-
rizonte. A Governadora do
Distrito LC4 em sua fala, deu
as boas-vindas aos participan-
tes e esteve presente nos três
dias do encontro, evidenciando
o seu apoio irrestrito ao movi-

mento dos CCLEOS.
A programação foi bas-

tante diversificada, com plená-
rias bem organizadas e com
eventos de companheirismo à
noite. Houve concursos com
diferentes temas, a escolha
do(a) garoto(a) LEO e votação
para o próximo Fórum Leois-
tico, sendo escolhidos o pró-
ximo Coordenador do evento e
Camboriú em Santa Catarina
para sediar o próximo Fórum
Brasileiro de CCLEOS.

Solenidade de abertura. Lideranças leonisticas junto
a governadora Edite Buéri Nassif

Entrada das bandeiras representativas dos Estados presentes Comissão Julgadora do FOLEOBRAS

Flashs do Baile de encerramento

Noite Country FOLEOBRAS 24/01/20

PDG Paulo
Lima - LA 3 -
Patrono do
Leoísmo
Brasileiro:
fundador do 1°
LEO Clube do
Brasil há 50
anos atrás

Vencedores do
Concurso
Garota e
Garoto LEO.
Ela do LC de
Caeté Ele
presidente do
Distrito
Múltiplo (LEO)

Entrada dsa bandeiras de Minas e do Brasil

� LAGOA SANTA

Lagoa Santa se prepara para voltar às aulas em 2020
Os preparativos para o início

do ano letivo já começaram na
Secretaria Municipal de Educa-
ção. A data do retorno das aulas
da rede municipal já está mar-
cada para o dia 06 de fevereiro.

A educação em Lagoa Santa
é pensada agora com foco no fu-
turo sustentável. Com trabalho de
verdade, estamos promovendo a
educação de qualidade para
todos.

A proposta é que as escolas
ofereçam um ambiente favorável
que assegure o desenvolvimento
e aprendizagem de todas as

crianças e jovens, garantindo
assim, um futuro próspero e
digno.

Material escolar 
Como sempre acontece, a

Prefeitura disponibilizará gra-
tuitamente aos mais de 8.000
alunos todo material escolar ne-
cessário para acompanhamento
das aulas. A lista de material é
bem completa e atende às exi-
gências pedagógicas de todas as
fases escolares.

Uma preocupação a menos
para os pais dos alunos. A en-

trega dos kits escolares será feita
por cada escola nos primeiros
dias de aula. Caderno pautado e
de desenho, lápis, borracha,
massinha, canetas, lápis de cor,
agenda escolar, livros didáticos,
dentre outros itens que com-
põem a lista conforme as moda-
lidades de ensino: Creches,
Educação Infantil, Ensino Fun-
damental e Educação de Jovens
e Adultos (EJA).

Transporte escolar
acessível

Cinco novos ônibus esco-

lares foram adquiridos no final
do ano passado. Dos novos
ônibus, duas dessas unidades
estão equipadas com rampa de
acessibilidade e três com ca-
deiras acessíveis que permitem
o embarque e desembarque
dos estudantes com deficiência
ou mobilidade reduzida.

Início com força total
Um grande número de

professores, pedagogos, agen-
tes escolares, entre outros
foram recentemente nomea-
dos, pelo Concurso Público,
para integrar o quadro das nos-
sas instituições de ensino.

Salas com cara nova
Foram adquiridos conjun-

tos escolares, armários, mesas
de refeitório, eletrodomésticos,
dentre outros. Tudo para ga-
rantir a melhoria da infraestru-
tura, proporcionando mais
conforto e segurança aos alu-
nos e educadores.

Acervo literário
ampliado

Foram comprados mais de
300 novos títulos e cerca de 4
mil exemplares para atender
várias idades e etapas do de-
senvolvimento escolar. O ob-

jetivo é estimular o hábito e o
prazer pela leitura, ampliando
o acesso a autores e gêneros li-
terários.

Educação
Inclusiva

As 15 salas de recursos re-
ceberam novas centrais educa-
cionais, uma mesa especial,
para atendimento de alunos
com necessidades educacio-
nais especiais como deficiên-
cia física e/ou mental,
transtornos globais do desen-
volvimento, altas habilida-
des/superdotação, dislexia e
baixo desempenho.
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Depressão
Volne Pereira 

Psicólogo

A etimologia da palavra de-
pressão, do francês dépression,
originária do latim depressione é
definida no século XVIII como
abaixamento. Tendo o significado
semântico de abatimento físico
ou moral que evidencia as di-
mensões física e subjetiva. Tendo
este significado oriundo da Psi-
quiatria que classifica a depressão
como um transtorno mental ca-
racterizado por desânimo, sensa-
ção de cansaço, muitas vezes
ansiedade, e o abatimento físico e
subjetivo.

Os sintomas mais comuns nos
episódios depressivos são: concen-
tração e atenção reduzidas, autoes-
tima e autoconfiança reduzidas,
ideias de culpa e inutilidade, pers-
pectivas desoladas e pessimistas do
futuro, ideias ou atos prejudiciais a
si mesmo, e podendo chegar ao
suicídio, alterações do sono e no
apetite, perda de interesse e prazer,
energia reduzida ocasionando uma
fadiga e redução das atividades
diárias.

É importante ressaltar que os
sentimentos de tristeza e alegria
são constitutivos da vida psíquica
normal. A tristeza constitui-se na
resposta humana universal às si-
tuações de perda, e outras adversi-
dades. As reações de luto que se
estabelecem advindas à perda de
entes queridos caracteriza-se pelo
sentimento de profunda tristeza. As
reações de luto normal podem pre-
valecer até por um ou dois anos.
No luto normal a pessoa preserva
certos interesses e reage positiva-
mente ao ambiente quando devi-
damente estimulada.

A depressão pode emergir dos
mais variados quadros clínicos:
transtorno de estresse pós-traumá-
tico, demência, esquizofrenia, al-
coolismo, doenças clínicas. O
episódio depressivo pode surgir
como resposta a situações estres-

santes, ou circunstâncias sociais e
econômicas adversas.

Para o diagnóstico de episó-
dios depressivos é usualmente ob-
servado duração de pelo menos
duas semanas, mas períodos mais
curtos podem ser considerados se
os sintomas são graves e de início
rápido tais como perda de interesse
ou prazer em atividades que nor-
malmente eram agradáveis. No
diagnóstico da depressão considera
os seguintes sintomas:

Sintomas psíquicos: humor
depressivo (sensação de tristeza,
autodesvalorização e sentimento
de culpa). Fadiga, mesmo sem es-
forço físico. Diminuição da capa-
cidade de pensar, de se concentrar
ou de tomar decisões.

Sintomas fisiológicos: altera-
ções do sono (insônia ou sonolên-
cia), alterações do apetite (perda ou
aumento), redução do interesse se-
xual.

Evidências comportamentais:
retraimento social, crises de choro,
comportamentos suicidas.

A duração de um episódio de-
pressivo é de aproximadamente 5
meses. Estudos apontam que em
2020 a depressão será a segunda
causa de incapacitação funcional
em países desenvolvidos e a pri-
meira em países em desenvolvi-
mento.

Segundo o psicanalista
Freud, a felicidade é um fenô-
meno efêmero, que existe uma li-
mitação humana na capacidade de
senti-la, pois há possibilidades de

desprazer que ameaçam o
homem: o corpo que apresenta o
envelhecimento; o mundo externo
representado pelas guerras, e a
luta pela sobrevivência; e as de-
cepções decorrentes das relações
com outros seres humanos. Por-
tanto a procura pela felicidade
passou a ser evitar o sofrimento, e
em segundo plano a vivência de
experiências prazerosas.

Freud deu uma contribuição
imensurável no entendimento dos
transtornos mentais nos seguintes
aspectos: o comportamento, a rela-
ção que o sujeito empreende com a
realidade; a formação de sintomas
sendo um modo de comunicação,
incluindo o conceito de incons-
ciente; a etiologia que valoriza a
escuta da história do paciente e a
importância do material emergente
no curso da psicoterapia.

O tratamento deve ser reali-
zado COM o paciente e não
PARA o paciente. Informando ao
paciente informações precisas em
relação a depressão, bem como às
opções terapêuticas. A depressão
é tratada tendo o indivíduo no seu
contexto social e cultural. Os pro-
blemas psicológicos são apresen-
tados pela presença de sintomas,
frequentemente traduzidos em
termos de sentimentos e pensa-
mentos.

As pessoas que desenvolvem
interpretações de como lidar e ten-
tar modificar positivamente o pre-
sente podem superar traumas mais
facilmente. A maioria das aborda-
gens psicoterápicas articula per-
cepção, memória e sistemas de
crenças dos indivíduos no processo
terapêutico. Com a psicoterapia
obtém efeitos sobre o humor: fo-
mentando a melhoria do ânimo e
da vontade de viver.

Consultório: Rua Comendador
Antônio Alves, Nº 1018, Sala

103,Centro, Pedro Leopoldo/MG
Contato: (31) 9 96087200 /
Email volne@yahoo.com.br

� ARTISTAS DA TERRA

Joel Martins

Para quem não sabe, a usucapião é uma forma
de se adquirir a propriedade originária de um bem,
seja ele móvel ou imóvel, em razão da posse pro-
longada com animus domini, isto é, posse como se
dono fosse.

Assim, se o indivíduo tem a posse de um imó-
vel na qualidade de locatário, não pode, obvia-
mente, pretender adquirir sua propriedade pela
usucapião. O mesmo acontece com aquele que é
contratado como caseiro de um imóvel. Nesse
caso, ele nem é considerado possuidor, mas sim
detentor.

Por outro lado, se o locador deixa de exer-
cer o seu direito de receber os aluguéis, não
mais mantendo contato com o inquilino, por
longo período, poderá o locatário transformar a
sua posse. O mesmo pode ocorrer para a hipó-
tese do caseiro, no caso de o dono do imóvel de-
saparecer por longo tempo. Isso é mais comum
do que se imagina, quando, por exemplo, o pro-
prietário falece e os herdeiros não cuidam dos
interesses do espólio. Em ambas as hipóteses,
do locatário e do caseiro, se transformadas em
posse com animus domini, além de preenchidas
outras condições impostas pela lei, poderão
essas pessoas adquirir a propriedade do bem
pela usucapião.

Após essas ligeiras noções acerca da usuca-
pião, passemos, então, ao tema principal que é a
usucapião por abandono do lar.

De acordo com o Código Civil Brasileiro, em
seu artigo 1240-A, criado pela Lei 12.424/2011,
se um casal é proprietário de um imóvel de até 250
m² e um dos cônjuges abandonar voluntariamente
o lar, aquele cônjuge que permaneceu no imóvel,
em dois anos, sem interrupção e oposição, adqui-
rirá, por usucapião, a propriedade de todo o imó-
vel, ou seja, o cônjuge que, inicialmente, era
proprietário de apenas 50% do imóvel adquirirá os
outros 50% que pertenciam ao cônjuge que aban-
donou o lar, passando, assim, a ser proprietário de
todo o imóvel.

Para que essa regra seja aplicada é preciso que
ocorra o seguinte:

a) que o casal divida a propriedade do bem
imóvel;

b) que esse imóvel tenha até 250 m²;
c) que um dos cônjuges abandone o lar por,

no mínimo, dois anos;
d) que esse imóvel seja utilizado para a mo-

radia do cônjuge ou de sua família;
e) que essa posse seja ininterrupta e sem opo-

sição, além de ser exclusiva, isto é, não podendo o
cônjuge permitir que outro companheiro, fruto de
nova relação, lá resida;

f) que não seja proprietário de outro imóvel.
Assim, preenchidas todas essas condições, o

cônjuge passará a ser proprietário de 100% do
imóvel, sendo importante salientar que essas hi-
póteses se aplicam para o casamento, união está-
vel, compreendendo, pois, todas as formas de
família ou entidade familiar, inclusive homoafeti-
vas, conforme o Enunciado 500 das Jornadas de
Direito Civil.

É de suma importância destacar, ainda, que,
de acordo com o Enunciado 499 das Jornadas de
Direito Civil, o abandono do lar precisa ser inter-
pretado com bastante cuidado, devendo estar ele
acompanhado do descumprimento de outros de-
veres conjugais, deixando o cônjuge, por exemplo,
de prestar assistência material ao lar, fazendo com
que o cônjuge que permaneceu no imóvel arque,
sozinho, com as despesas para a manutenção da
família e do próprio imóvel.

Por derradeiro, não se poderia deixar de con-
signar que preenchidas as condições legais previs-
tas, adquirir-se-á a propriedade, independen-
temente de qualquer medida, seja judicial ou ex-
trajudicial. Entretanto, para que se tenha a pro-
priedade regularizada, torna-se necessário que seja
feito o pedido de reconhecimento de usucapião,
por advogado, por meio judicial ou extrajudicial.

Destarte, ao aprovar a Lei 12.424/2011 e criar
o art. 1240-A, do Código Civil, o legislador bus-
cou dar maior proteção aquele côn-
juge/companheiro que permaneceu no lar, arcando,
sozinho, com todas as despesas de manutenção da
família e do imóvel.

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 

Usucapião por abandono do lar

Pamella Aguiar
Jornalista

Professor, pesquisador, dançarino e coreógrafo, Joel Mar-
tins alia essa polivalência à sua experiência profissional e aos
estudos, buscando sempre se aprimorar na carreira.

Graduando em dança, com formação complementar em
Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, o
artista conta que começou a dançar com 12 anos porque queria
ser visto, ser maior do que era. “Nunca gostei de ser invisível.
Na escola tinham alguns meninos que dançavam na hora do re-
creio e todo mundo achava o máximo, eu queria estar lá, no
palco, igual a eles”.

Sua trajetória na dança tem início no projeto Danças Urba-
nas, através do programa Fica Vivo. Se formando, posterior-
mente, em dança artística e danças urbanas, no Núcleo de Ensino
Valores de Minas. Seu currículo ainda passa pelo ballet, pela
dança contemporânea e pelo jazz dance.

como professor e coreógrafo nos espetáculos das escolas Ide e
Ame - Núcleo de Dança e Movimento, além de sua certificação
pela renomada Alliance Française, uma instituição que promove
a cultura francesa fora da França.

Joel também participou de diversos eventos culturais pelo
país e acumula mais de 30 premiações em competições de
dança. Atuou em diversos grupos como coreógrafo e intérprete
e como jurado em importantes eventos artísticos do estado de
Minas Gerais. 

Atualmente se dedica à pesquisa da dança em amplo espec-
tro, em grupos de pesquisa e no curso de graduação em dança do
qual irá se graduar. Hoje Joel é diretor do BH Boogie e da C2
Cia. de Dança, com as quais dirigiu e coreografou os espetácu-
los Forragear (em 2017), Persona (em 2018) e Era pra ser ape-
nas um conto (2019), este último integrou a formatura dos
alunos do curso de dança, do qual é professor, da Escola de Artes
Capitão Carambola, em dezembro, no Palácio das Artes Vespa-
siano.

“A dança está em tudo o que eu faço, logo, configura à
minha maneira de ser e de estar no mundo. Além disso, cabe res-
saltar que me entendo como artista antes de bailarino, professor
ou pesquisador, isso quer dizer que a arte é o lócus da minha ex-
periência com a dança”, enfatiza Joel.

Hoje em dia Joel também exerce o cargo de pesquisador pelo
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, através
da UFMG e atua como jurado em competições locais e estaduais.

Dentre outras experiências também vale destacar sua atuação
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

Colaborou Kioshi Ishihara e Berenice Neves, da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Paissandu é campeão amador Sub-20

Confraternização

O evento aconteceu nas
dependências do Estádio Ilvo
Marani com a presença de
vários diretores, conselhei-
ros, atletas e torcedores desta
grande e tradicional equipe
vespasianense, o famoso
Frango D’Água.

Na oportunidade foram
empossados: Diretoria Exe-
cutiva - Presidente: Evan-
der Menezes; Vice

Presidente: Marcello de
Souza Lima Viana; 1º Tesou-
reiro: Luiz Cláudio Soares
Viana; 2º Tesoureiro: Ân-
gelo Resende Bicalho; 1º se-
cretário: José Paulo Viana;
2º Secretário: José Nasci-
mento Bicalho Filho; Dire-
tor Técnico: Marco Antônio
Izabel. Conselho Delibera-
tivo - Presidente: Franco
Eduardo da Silva; Vice Pre-

sidente: João Luiz Mussa.
Conselho Fiscal - Titulares:
Edílson Pereira de Carvalho;
Antônio Albano Duarte e
Adilson Barbosa Soares. Su-
plentes: João Bosco dos
Santos (Buião); Orfane Cruz
e Silmar Paulo Moreira
Rates.

Após a solenidade da
posse, foi realizada ótima
confraternização.

Foi realizado no dia 17 de dezembro 2019
a 4a Confraternização Equipe O Pescador de
Lagoa Santa que tem na sua maioria os cliente
e amigos da Loja O Pescador. O destino dessa
vez foi a Fazenda do Açude - Pesque e Paz, na
BR 040, em Paraopeba MG. O local é muito
conhecido pelos apaixonados pela pesca es-
portiva por ter uma grande variedade de peixes
e excelente atendimento. Mesmo com tantas
dificuldades pessoais que cada um passou no

ano de 2019 tínhamos a lembrança do nosso
eterno Sr Mituo Ishihara pois era o pesqueiro
que ele gostava de pescar “suas matrinxãs”.

A receptividade da equipe do local, em es-
pecial senhora Maura, é uma coisa de deixar
orgulhosos todos os mineiros. Fica a certeza
de que quem for lá será acolhido com muito
carinho. Mais fotos do evento Instagram
@equipeopescadorlsoficial ou @pescadorde-
lagoasanta

Esta a valorosa equipe do Paissandu, categoria Sub-20, que conquistou o título de campeão de
2019. Parabéns à equipe, seus dirigentes e torcedores. 

Integrantes das equipes que compareceram na confraternização

Maria do Carmo Cardoso recebeu o troféu entre
as mulheres de maior peixe

Gardel Soares recebendo da
senhora Maura a premiação

Rafael Freitas sua esposa Lorena, sogro Geraldo
Jovem, esposa Hilda e amiga prestigiaram o evento

Paulinho Mecânico
(Moto Point)

Vespasiano E. C. tem nova diretoria
A tradicional equipe da cidade, o Vespasiano Esporte Clube,

empossou no dia 14 de janeiro sua nova Diretoria Executiva e o
Conselho Fiscal para o biênio 2020/2021

A.A. Alface conquista o
Sub 13 da temporada

Grêmio Morro Alto é o campeão
Sub 11 de 2019

Numa grande partida a Associação Atlética Alface
conquistou o título de campeão da categoria Sub-13 de
2019. A partida foi disputada no campo do Imperial
quando o Alface venceu o União, do Angicos, pelo pla-
car de 4x1. 

Além da entrega da taça ao campeão, a Liga Mu-
nicipal de Desportos homenageou o melhor jogador da
categoria – Léo, do União; o melhor goleiro Jefferson,

do Alface; o artilheiro do campeonato David com 9 gols
e o melhor treinador – Rogério Volponi, do Alface. 

A equipe Sub 13 do Alface sagrou-se campeã de
2019 usando os jogadores: Jefferson, Heitor, David,
Yuri, Matheus, Marcos Paulo, Gabriel, João Pedro
Braga, Lucas, João Vitor, David Siray, Diego, João
Pedro Moreira, Guilherme, Luan, João Pedro Muniz e
Daniel.

A equipe do Grêmio Morro Alto, Sub-11, con-
quistou o título de campeão da categoria ao vencer
o time do União pela contagem de 3x1, no campo
do Imperial, em 22 de dezembro último.

Após a decisão, a Liga Municipal de Despor-
tos de Vespasiano, através de seu presidente Daniel
Afonso, fez a entrega dos troféus ao vencedor Grê-
mio e ao vice campeão União, do Angicos. Tam-

bém homenageou o Bernardo – melhor goleiro do
campeonato; o artilheiro Dudu, do Imperial; o me-
lhor atleta Pikachu, do Grêmio Morro Alto. 

O Grêmio Morro Alto conquistou o título for-
mando com João, Pedro Afonso, Josué, De Broine
e Matheus; Davi, Vinicius, Pikachu e Alan; Cris-
tian e Lourinho. Suplentes: Mateus, Arthur, David
e Caio. Técnico: Juninho Charanga.


