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Festa pré-carnavalesca reuniu milhares de foliões
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Prefeitura manteve tradição que reuniu vespasianenses e visitantes de todas as idades no largo do CEO, antiga rodoviária. Os foliões brincaram
e pularam com os bois, bonecões, ao som da Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes e das baterias Piquinzada e Terremoto

Durante os dias 13, 15, 18 e
20 de fevereiro os vespasianenses puderam curtir a tradicional
festa pré-carnavalesca do Boi da
Manta. A chuva só não deixou o
cortejo do boi sair no primeiro
dia, mas quem esteve no “Terreiro do Boi” pode curtir os sons
do bloco Chama que Vem e da
Banda Baile do Mangá.
Este ano, mais uma vez, a
Prefeitura de Vespasiano, através
da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, preparou tudo
para que os foliões pudessem se
divertir com conforto e segurança no “Terreiro do Boi”. A
concentração do desfile aconteceu no Campo do Vespasiano Esporte Clube e saiu em direção ao
CEO, Centro de Especialidades
Odontológicas. No trajeto muitas
pessoas foram acompanhando e
brincando na folia, que nessa
noite teve a participação especial
da Bateria Piquinzada.
No largo do CEO, Warley
Vieira e Banda já tinham aquecido a galera para a chegada do
Boi-da-Manta que chegou arrastando uma multidão. Para finalizar a noite, a Banda Rota 45,
tocou grandes sucessos nacionais, passeando pelo axé, o sertanejo, funk, dentre outros estilos
musicais.
Na terceira noite o Boi-daManta arrastou milhares de foliões pelas ruas do centro da
cidade. A noite de terça, 18 de fevereiro, foi transformada em um
grande baile de pré-carnaval, em
Vespasiano. Dessa vez, quem
acompanhou o desfile do Boi-daManta e dos bonecões foi a Bateria Terremoto que não deixou
ninguém parado.
A última noite da festa précarnavalesca do Boi-da-Manta,
20 de fevereiro, vai ficar na memória de muita gente. O folião
não importou de ser quinta-feira
e compareceu em massa para
aproveitar a festa. Crianças, jovens, adultos e idosos se fantasiaram, pularam, cantaram e
desfilaram junto ao Boi-daManta, que foi acompanhado

O Boi-da-Manta, como sempre, alegrou a criançada, jovens e adultos. É uma tradição do carnaval vespasianense

pela Corporação Musical Nossa
Senhora de Lourdes. Enquanto o
boi desfilava sua alegria e cores,
com muito confete e serpentina, a
dupla Giovani Augusto e Naiara
Mendes agitou o público que já
se aglomerava no “Terreiro do
Boi”, no largo do CEO. Para finalizar a noite e deixar todo
mundo pedindo “bis”, a Bateria
Terremoto não deixou ninguém
parado com os grandes sucessos
do carnaval.

Piquinzada e Terremoto

Nas semanas que antecederam o carnaval, Vespasiano ficou
tomada pela alegria e irreverência dos foliões. O pré-carnaval
dos blocos Piquinzada e Terremoto arrastou uma multidão
pelas ruas do centro da cidade
alegrando ainda mais o desfile do
tradicional Boi-da-Manta, um
dos mais animados da região. O
evento contou com toda infraes-

Piquinzada comemorou
o bom resultado

trutura necessária para os foliões
se divertirem com segurança e
tranquilidade.
Quem foi não se arrependeu,
garantiu Gabi Silva, uma das fundadoras do Piquinzada. Ela
afirma que o bloco, que existe há
quatro anos e criado para homenagear seu pai – o carnavalesco
Piquim –, caiu nas graças do
povo. “Este ano arrastamos
quase 1500 pessoas para o carnaval, contra 837 no ano passado.
O Piquinzada vem crescendo e se
consolidando a cada ano. E isso
nos enche de orgulho”, explica.
“Em janeiro e fevereiro realizamos cinco ensaios abertos ao
público, que contou com a participação de Felipe Santos, Raquel
Coutinho, Banda do Marcão e
Dani Morais. A participação desses artistas abrilhantou ainda
mais o nosso carnaval que contou com repertório variado que
foi de clássicos da MPB, pop,

funk, marchinhas e até composições próprias, elaborados pelos
próprios integrantes.”
Sobre o bloco Terremoto,
Gabi só tem elogios. “Quando se
promove a folia, a alegria e o
amor não cabe no contexto a palavra ‘rivalidade’. Que venham
mais blocos! Prova que o Piquinzada inspira e é referência para
outros. Fomentar arte é muito
bom!,” disse. Ao final, Gabi enfatizou que a maioria dos patrocinadores são também parceiros
e participantes ativos do bloco e
da bateria. Nossas ações movimentam o comércio local e até
mesmo na criação de empregos.
Sigam o nosso Instagram @piquinzada e fique por dentro de
todas as novidades. Meu pai
tinha uma premissa que trazemos
conosco: ‘amor pelo que faz e te
faz feliz’”, finaliza Gabi.
De acordo com um dos fundadores, Felipe Galego, o Bloco

As apresentações do Bloco Piquinzada
lotaram o Centro de Convenções

Terremoto surgiu a partir da Bateria Show Terremoto, que existe
há 13 anos, fazendo apresentações no Boi-da-Manta e no carnaval em Vespasiano. “Familiares e amigos que integravam a
Bateria cobravam a criação de
um bloco e, em 2019, o Bloco
Terremoto se tornou realidade,”
explica Galego.
Os ensaios da Bateria tiveram início em novembro e
foram acentuados nos meses de
janeiro e fevereiro. Os encontros
aconteciam duas vezes por semana, às terças e quintas, no Boteco do Abraão – concentração
do Bloco Terremoto – sob o comando do mestre Wagner. A bateria contou com aproximadamente 40 ritmistas, homens e mulheres, de todas as
idades. “Com um detalhe muito
importante: não cobramos nada
da pessoa que queira participar
da bateria e até os instrumentos

o bloco fornece.” explicou Felipe Galego.
Felipe explicou que o Bloco
Terremoto realizou três eventos
públicos: o primeiro foi um ensaio aberto realizado na Praça JK
no dia 08 de fevereiro. O grito de
carnaval em 16 de fevereiro, com
concentração no Boteco do
Abraão e seguindo em desfile no
trio elétrico até a Praça JK foi o
segundo evento, com apresentação da nossa Bateria e do grupo
de pagode ‘Amigos de Fato’. Por
último, desfilaram no domingo
de carnaval saindo da Praça JK
sentido Boteco do Abraão. “A
novidade deste ano foi o próprio
Bloco Terremoto, que surpreendeu todo mundo. Ninguém imaginava que seria possível fazer
uma festa dessa magnitude na cidade, com bateria de escola de
samba, relembrando nossos antigos carnavais,” disse Galego.
O Bloco Terremoto desfila
no carnaval e é aberto ao público.
Quem quiser participar, é só chegar. Muitas pessoas que estão no
nosso bloco já participaram do Piquinzada, inclusive eu. Não existe
rivalidade entre nós, mas essa ‘rivalidade’ é boa e nos faz relembrar os antigos carnavais: Funil e
o Clube, a Onça e o Canhão; Raízes e Amantes da Folia. Agora nós
temos dois blocos,” explica.
De acordo com Felipe, o balanço foi muito positivo. “De
fato, foi até surpreendente. Tínhamos apenas expectativas porque era nosso primeiro ano, e
aconteceu da melhor forma possível. Conseguimos formar uma
bateria, muitas pessoas ajudaram
o bloco e, principalmente, a aceitação do Bloco.”. Os integrantes
do Bloco Terremoto já começaram a pensar nas atividades para
o próximo ano. A ideologia será a
mesma: bloco de rua, aberto para
a população. “Já estamos pensando em ampliar a bateria e
quem quiser participar, vamos receber de braços abertos. As informações e novidades serão
divulgadas em nosso Instagram
@blocoterremoto,” conta.

A Bateria do Bloco Piquinzada fez muito
sucesso no carnaval de 2020

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
No palco do Terreiro do Boi a Bateria do Terremoto animou os foliões
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Reciclagem de pneus

Os pneus usados podem
ser reutilizados após sua recauchutagem. Esta consiste
na remoção por raspagem da
banda de rodagem desgastada
da carcaça e na colocação de
uma nova banda. Após a vulcanização, o pneu “recauchutado” deverá ter a mesma
durabilidade que o novo.
A economia do processo
favorece os pneus mais caros,
como os de transporte (caminhão, ônibus, avião), pois
neste segmentos os custos são
melhor monitorados.
Há limites no número de
recauchutagem que um pneu
suporta sem afetar seu desempenho. Assim sendo, mais
cedo ou mais tarde, os pneus
são considerados inutilisáveis
e descartados.
Os pneus descartados
podem ser reciclados ou reutilizados para diversos fins.
Neste caso, são apresentadas,
a seguir, várias opções:

Na engenharia civil

O uso de carcaças de
pneus na engenharia civil envolve diversas soluções criativas, em aplicações bastante
diversificadas, tais como, barreira em acostamentos de estradas, elemento de construção em parques e playgrounds, quebra-mar, obstáculos para trânsito e, até mesmo,
recifes artificiais para criação
de peixes.

Na regeneração da
borracha

O processo de regeneração de borracha envolve a separação da borracha vulcanizada dos demais componen-

tes e sua digestão com vapor e
produtos químicos, tais como,
álcalis, mercaptanas e óleos
minerais. O produto desta digestão é refinado em moinhos
até a obtenção de uma manta
uniforme, ou extrudado para
obtenção de material granulado.
A moagem do pneu em
partículas finas permite o uso
direto do resíduo de borracha
em aplicações similares às da
borracha regenerada.
Importante a destinação
correta, pois este resíduo mal
descartado gera proliferação
de vetores.

Na geração de energia

O poder calorífico de raspas de pneu equivale ao do
óleo combustível, ficando em
torno de 40 Mej/kg. O poder
calorífico da madeira é por
volta de 14 Mej/kg.
Os pneus podem ser queimados em fornos já projetados
para otimizar a queima. Em
fábricas de cimento, sua
queima já é realidade em outros países. A Associação Bra-

sileira de Cimento Portland
(ABCP) informa que cerca de
100 milhões de carcaças de
pneus são queimadas anualmente nos Estados Unidos
com esta finalidade, e que o
Brasil já está experimentando
a mesma solução.

No asfalto modificado
com borracha

O processo envolve a incorporação da borracha em pedaços ou em pó. Apesar do
maior custo, a adição de pneus
no pavimento pode até dobrar
a vida útil da estrada, porque a
borracha confere ao pavimento
maiores propriedades de elasticidade perante mudanças de
temperatura. O uso da borracha também reduz o ruído causado pelo contato dos veículos
com a estrada. Por causa destes benefícios, e também para
reduzir o armazenamento de
pneus velhos, o governo americano requer que 5% do material usado para pavimentar
estradas federais seja de borracha moída.

 ARTISTAS DA TERRA

Warley Vieira fez sucesso no carnaval
Colaborou Pamella Aguiar
Jornalista

Com a carreira artística
cada dia mais consolidada, o
cantor Warley Vieira tem levado sua música e seus
shows para mais pessoas e
mais cidades dentro e fora
do nosso estado.
Para quem começou a
carreira cedo, acompanhando seu pai, também
músico, este resultado não
surpreende, pois para chegar
até onde ele está hoje foram
muitos anos de dedicação,
persistência e aprimoramento. “Comecei a me apresentar em festas particulares
e barzinhos, tinha sete anos
e já cantava para grandes
públicos”, afirma.
Warley aprendeu a
tocar violão aos oito anos e
aos quatorze começou a
tocar viola. Ele conta que
sempre teve influências em
diversos estilos como o pop
rock, MPB e o sertanejo.
Por esta razão, seu repertório é bastante eclético.
“Procuro ter sempre um repertório diferenciado, tocando o melhor de diversos
estilos, visando sempre oferecer um trabalho de alta
qualidade”.
Além da diversidade de
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estilos, o artista tem uma
grande preocupação com suas
apresentações,
procurando
manter seu repertório sempre
atualizado e agradar àqueles
que o acompanham. Ele explica que tenta sempre atender
aos pedidos, aprender as músicas que não conhece, estreitando cada vez mais os laços
com o seu público.
Tanto talento e cuidado
vem fazendo com que suas
apresentações fiquem mais
cheias e que ele se apresente
em cada vez mais lugares. No
ano de 2018 ele chegou a fazer
mais de 280 shows e no ano
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passado foram mais de 300.
Com a agenda de shows
bem cheia, Warley se apresenta de maneira fixa todas
as segundas-feiras, no Fritas
Express, no bairro Gávea; às
terças, no Espeto do Kelé, no
centro de Vespasiano e aos
domingos, no Hotel Gran
Minas, no bairro Jardim Encantado.
Nos outros dias em que
não é fixo, ele se apresenta
nos mais diversos lugares,
como barzinhos, festas particulares e grandes eventos
por todo o estado e fora
dele.
Propriedade de
Diniz e Viana Editora Ltda.
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Creche Danieli
Vespasiano não para de investir no
futuro de suas crianças e jovens

Autoridades municipais durante a inauguração da Creche
Municipal Danieli Dias Tercete

Nacele Dias Tercete falou
em nome da família da
homenageada

Prefeita Ilce Rocha discursou,
saudosa, sobre a amiga e
profissional Danieli Dias Tercete

Emoção a flor da pele. Assim foi a inauguração da Creche
Danieli Dias Tercete, no último dia 15 de fevereiro, no Bairro
Gávea II. Para abrilhantar e deixar ainda mais emocionante
essa inauguração, a Corporação Musical Nossa Senhora de
Lourdes recepcionou os convidados com lindas canções e
ainda executou o Hino Nacional.
A obra, que foi construída com recursos do Município de
Vespasiano, está pronta para atender 400 crianças de 4 a 5 anos
do ensino infantil. A unidade escolar é colorida, alegre, conta
com nove salas de aula, biblioteca, salas para diretoria, secretaria, sala de professores, todas com banheiros privativos, salas
para administração, supervisão e almoxarifado, cozinha com
ampla despensa, refeitório, banheiros masculino e feminino
adaptados para os pequenos, banheiros para funcionários,
rampa de acessibilidade, escovódromo e bebedouro. Uma escola completa para receber os nossos alunos.
Para a prefeita Ilce Rocha investir em Educação é pensar
no futuro das crianças e adolescentes. “Uma escola nasce a
partir da escolha de seu nome e essa unidade escolar já nasce
forte, pois irá eternizar o nome de uma guerreira, grande profissional, e que valorizava, como ninguém, as crianças de
nossa cidade: nossa grande amiga Danieli Dias Tercete.

Ex-alunos de Danieli Tercete prestaram
uma homenagem a ela

A Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes trouxe
ainda mais emoção a cerimônia de entrega da unidade escolar
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Bairro Vida Nova e Suely tem
Unidade Básica de Saúde - UBS
Moradores da região dos bairros Vida Nova e Sueli estiveram presentes e conferiram
de perto as instalações da nova unidade de saúde. Moderna e totalmente equipada, a
UBS tem capacidade de realizar mais de 7 mil atendimentos por mês, que vai levar
mais saúde, qualidade de vida e bem estar para toda a comunidade

Os moradores dos bairros
Vida Nova e Sueli estão vivendo uma nova fase. Depois
da entrega dos apartamentos
do Condomínio Areias 1A e
1B, da Escola Municipal Deputado Jorge Ferraz, agora foi
a vez de entregar a Unidade
Básica de Saúde, Otília Levinda Costa Matos. A inauguração da UBS aconteceu nesse
sábado, 8 de fevereiro, e a comunidade se fez presente para
conferir de perto as instalações
da nova unidade.
Por ser uma UBS de porte
II a unidade de saúde tem capacidade para abrigar duas equipes de Estratégia de Saúde da
Família e está preparada para
oferecer à comunidade atendimento médico, exames clínicos
e diversos serviços na área da
saúde, dentre eles: atendimentos básicos em clínica geral, enfermagem, odontologia, vacinação e curativos, além de ser
uma unidade de saúde totalmente adaptada para receber
pessoas com deficiência.
Segundo a Prefeita de
Vespasiano, Ilce Rocha, a
inauguração dessa UBS levou
mais tempo do que o previsto.
“Infelizmente a inauguração

A Prefeita Ilce Rocha, autoridades municipais
e a família da homenageada

da unidade de saúde levou
mais tempo do que havíamos
planejado devido à falta de recursos. Montar uma UBS com
equipamentos de qualidade e

ainda contratar uma equipe
qualificada para prestar o serviço, não é fácil, principalmente quando temos mais de
R$ 42 milhões de déficit do

Recepção da nova Unidade Básica de Saúde, no Bairro Vida Nova

Governo Estadual. Entretanto,
hoje realizamos este antigo anseio da comunidade. Hoje,
quem ganha mais uma vez, é a
comunidade vespasianense”,
destacou a Prefeita Ilce Rocha.
O Secretário de Saúde,
Luiz Felipe de Almeida Caram, salientou que este é o início de mais um trabalho de
prestação de serviço de qualidade. “Conforme orientação
da Prefeita, é o início de um
trabalho que vai ser desenvolvido com humanização, qualidade e acolhimento, pois é
assim que orientamos os trabalhos dos profissionais da saúde
em Vespasiano. Esse é um momento de vitória da população,
um momento de vitória da
saúde pública municipal”, afirmou o Secretário.
A representante da família
de Otília Levinda Costa
Matos, sua neta Flávia Emília
de Souza, agradeceu a homenagem à sua avó. “Ficamos lisonjeados com a homenagem
à minha avó e ainda mais agradecidos, pois agora ela vai ter
seu nome eternizado no bairro
onde viveu a vida inteira.
Muito obrigada Prefeita Ilce
Rocha!”, falou Flávia.

Prefeitura e Sada lançam projeto de Vôlei em
Vespasiano para crianças e adolescentes

O Poliesportivo Raimundo
Cardoso da Fonseca, no Bairro
Caieiras, foi o palco para o
lançamento do projeto Sada
Vôlei Vespasiano, no dia 9 de
fevereiro. O evento contou com
a presença das crianças e dos
adolescentes de 7 a 14 anos já
inscritos no projeto, seus familiares, os amantes do vôlei, a
Prefeita de Vespasiano, Ilce
Rocha, o Coordenador do Projeto Sada Vôlei e Diretor do
Sada Cruzeiro, Flávio Pereira
da Silva, o Presidente da Federação Mineira de Vôlei, Tomaz
Mendes, o técnico da Seleção
Mineira sub-18, Luiz César da
Silva entre outras autoridades
municipais.
O projeto é uma parceria da
Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, com o Sada,
e tem como objetivo promover
o desenvolvimento social, intelectual e principalmente a inserção social de crianças e
adolescentes e vai contemplar
cerca de 200 crianças e adolescentes em três núcleos, um no
Bairro Bernardo de Souza, outro
na região do Bairro Nova Pampulha e um na região central.
A Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, ressaltou a im-

A Prefeita Ilce Rocha e os alunos do projeto SADA Vôlei Vespasiano

portância de se investir no esporte e na educação. “O esporte
transforma vidas! O esporte é
fundamental na vida das pessoas, pois com ele desenvolvemos diversas habilidades nas
nossas crianças e nos adolescentes. E é de extrema importância firmamos parceria
com entidades de renome e respeito nacional, pois assim
damos ainda mais credibilidade
ao nosso projeto. Tenho certeza
que Vespasiano vai ser um
grande celeiro do esporte estadual e nacional. Quem investe no
esporte e na educação não
erra!”, finalizou a Prefeita.
De acordo com a Secretária
de Desenvolvimento Social,
Nayara Rocha Perdigão Lara, é

uma satisfação fazer o lançamento desse projeto. “Para
mim, enquanto uma ex-atleta de
vôlei, é uma alegria enorme participar do lançamento desse
projeto. O vôlei teve um papel
muito importante na minha vida
e tenho certeza que terá na vida
de vocês”, disse a Secretária.
O Coordenador do Projeto
Sada Vôlei e Diretor do Sada
Cruzeiro, Flávio Pereira da
Silva, agradeceu à prefeita Ilce
Rocha a oportunidade de poder
realizar mais um projeto.
“Temos núcleos do Projeto
Sada Vôlei sendo desenvolvidos em quase todas as cidades
da região metropolitana e isso
demostra o tanto que o nosso
trabalho é sério e de qualidade.

É maravilhoso ver no rosto
dessas crianças e desses adolescentes a vontade de aprender, de
participar, de desenvolver a técnica do vôlei, mesmo que eles
não cheguem a ser atletas
profissionais. Se eles se
tornarem pessoas comprometidas, disciplinadas e determinadas, já valeu à pena o
desenvolvimento desse projeto”, afirmou ele.
Para comemorar o lançamento do Projeto Sada Vôlei
Vespasiano, foi realizado um
jogo amistoso entre os times
femininos do Sada Vôlei Contagem e o NVG Vôlei, de
Betim, categoria sub-15. O
Sada Vôlei Contagem venceu
por 3 sets a zero.

Rede municipal Alunos da Rede
dá início ao ano Pública recebem
kit
escolar
letivo de 2020
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Pelo quarto ano consecutivo a atual
administração realiza o encontro. Todos os
profissionais da educação participaram da reunião
que contou com uma palestra motivacional

Prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha, na entrega do kit escolar para os
alunos da Escola Nazinha Conrado Silva

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Vespasiano
começaram a receber no último dia 21 de fevereiro, os
kits escolares. As primeiras
escolas a receberem foram as
Escolas Municipais José
Paulo de Barros, no Bairro
Santa Clara, e Maria Miguel
Issa, no Bairro Jardim da Glória. Os pais compareceram em

massa à entrega dos kits escolares, que foi pensado e desenvolvido de acordo com a
necessidade escolar e educacional de cada etapa de ensino. Todas as unidades
escolares já estão recebendo o
material.
Este é o terceiro ano que a
Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria Municipal

de Educação, está entregando
os kits escolares. São mais de
15 mil kits que estão sendo
distribuídos para alunos da
educação infantil ao EJA. A
atual gestão têm trabalhado,
cada vez mais, para deixar a
educação de cara nova. E em
breve todos os alunos da rede
municipal também irão receber novos uniformes.

A Prefeita Ilce Rocha e demais autoridades municipais na Abertura do Ano Letivo

Antes de começar o Ano
Letivo com os alunos, a
Prefeitura de Vespasiano,
através da Secretaria de Educação realizou, pelo quarto ano
consecutivo, o encontro com
os educadores da Rede Municipal de Ensino. Este ano o
evento aconteceu no dia 3 de
fevereiro, na Igreja Assembleia
de Deus e teve como objetivo
dar boas-vindas aos profissionais, para que iniciassem o ano
letivo 2020 com muita garra,
vibração e alegria. Sempre
caminhando juntos na estrada
do conhecimento.

Para que todos os profissionais participassem da reunião, o encontro aconteceu
em dois turnos e contou com
uma palestra da Prefeita de
Vespasiano, Ilce Rocha, que
fez um balanço e prestou contas de todas as ações realizadas
pela
a
atual
gestão.
A Prefeita destacou também o
atual momento do município,
no cenário econômico estadual
e federal.
A Secretária de Educação,
Laís de Castro Brant, também
fez um balanço da área educacional e salientou o salto posi-

tivo da educação vespasianense com a nova nota do
IDEB, as reformas das escolas
municipais, a parceria com a
Faseh na capacitação dos professores da rede, o aumento do
número de vagas para o ensino
infantil, dentre tantas outras
melhorias.
Para finalizar, a advogada
e coordenadora do GCRIVA,
Tatiana Gurgel, ministrou a
palestra “Faça um Novo Fim”,
que mostrou para os profissionais as mais diversas possibilidades de resolver uma
situação.

Professores da rede municipal de ensino estiveram presentes no encontro

Alunos de toda a rede municipal de ensino de Vespasiano estão recebendo o kit escolar

Paulo Diniz em Sociedade
A
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ntônio Domingos Albano, o Traia, reuniu inúmeros amigos e familiares no
dia 8 de fevereiro para comemorar os
80 anos do “mito”. A festa foi realizada no
Clube dos 50 quando um grande número de

velhos e novos amigos foram cumprimentálo. Os familiares também estavam todos lá.
O buffet em alto estilo. Churrasco à vontade seguido de almoço, refrigerantes e delicioso chopp.

Kalissya

“A caminhada até essa
conquista foi longa, mas
muito gratificante! Essa trajetória não seria a mesma
sem aqueles que sempre estiveram ao meu lado, os
quais agradecerei eternamente.”
A jovem Kalissya Ferreira Pena, formando-se em
Engenharia Química pela
Faculdade Newton Paiva. O
Culto Ecumênico será celebrado em 26 de março, às 20
horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima em, Belo
Horizonte. O grande Baile
de Formatura acontece no dia 28 de março, às 23 horas, na Niágara Eventos, em Nova Lima. A Colação de Grau será no dia 21
de março, às 11 horas, no auditório da Newton Paiva.
A formanda é filha de Kelerson Eduardo Pena (in memoriam) e Elica Ferreira de Oliveira. Registramos: Neta de meus
companheiros Célio Pena e Senhorinha. À Kalissya e familiares nossos cumprimentos, desejando sucesso na carreira em que
abraça. Felicidades!!!

A música muito boa comandada pelo
genro Juninho. O Luizinho, de Santa Luzia,
companheiro de longa data esteve presente e,
em muito boa hora, cantou e tocou músicas
que emocionaram o aniversariante.

Belalú completa 01 ano!

No último dia 22 de fevereiro, a loja Belalú Moda
Íntima e Acessórios, completou o seu primeiro ano
de existência. O fato foi
motivo de muita comemoração e alegria por parte da
sua proprietária, a empreendedora Amanda Maria Barros Scarmato de Sousa e de
todos os seus familiares. Segundo ela, “foi um primeiro
ano muito difícil, pois nesse
período, teve que se adaptar
a diversos tipos de dificuldades que o mercado da
moda exige. Mas aos poucos, as coisas foram melhorando”.
A loja que está situada no Shopping Premier, vem se destacando na venda de produtos de moda íntima, moda praia,
produtos e fantasias sensuais e acessórios. Todos os produtos
de marcas conceituadas e de boa qualidade. A proprietária
aproveita para agradecer a Deus, aos seus familiares e a todos
os seus clientes, que deram ela a oportunidade dessa interação,
tornando a loja Belalú no sucesso que ela é hoje!

A NI V E R S AR I A N T E S D E M A RÇ O

Dia1:;Dia2:RoselyMariaViana,AndréiaAlbanoDuarte,MônicadeOliveiraCosta,CarlosEugênioSoutoM.Filizola,
Rutinéia Corrêa Campos,Viviane Ciríaco Oliveira; Dia 3: HeloísaVercesi dos Santos, SamuelAguiar Sabino, Luigi Reis
Ribeiro, MárcioAntônio de Oliveira, Daniele Costa Fonseca; Dia 5: Marcelo Castilho Diniz, Laís Georgina Vercesi dos
S. Fernandes, Robson Ogando, Rogeres Ogando,Aladir de Paula Lima; Dia 6:Flávia de Souza e Silva, Heloísa Diniz
Carvalho,Walter Lukschal Soares; Dia 7:Circe Beatriz C. S. Soares, Paulo César de Oliveira; Dia 8:Cátia Maria Carrijo
Duarte,RobertaBarbosaSantos,ClériaEuniceTeixeiraXavier,ZulmiraGelminidosSantos,SilvâniaGelminiAtademo;
Dia9:MarileneFonsecaCorrêa,AlfredoAlbanoDuarte,BráulioMarcosB.Resende,ValderezMariaDadaOliveira;Dia
10: Dea Soares FonsecaValente, SalimAntônio Salomão,Waltério EustáquioViana, Elsi LopesViana, RicardoAlexandreM.Pimentel;Dia11:CláudiaBeatrizMoraes,FelipeAzevedoBorges,ÂngeloM.BarbosaFonseca,KarinadePaiva
Lopes, Pedro HenriqueAviz Salles; Dia 12: Lauro Batista Soares, Rosângela M. Menezes, Fernando Lessa de Moura,
Carla E. Esteves Borges; Dia 13: Gláucia Henriques Lisboa, Rogério Oliveira Machado, Izabella Cristina Mota Lopes;
Dia 14:Abmael de Souza da Silva, José de Souza Viana, Virgílio Martins da Costa, Francine de Souza Mansur, Marilza
CastroP.Cruz;Dia15:MárciaMariaCampeloDiniz,LucinéiaCarrijoPereira,PaulaCristinaTomazFagundesdeAraújo,
RodrigoDuartedaCosta,JoséAntônioSantanaPalma,AndréadoCarmoFaria;Dia16:NeidaElaineSoaresViana,Paulo
Diniz Cruz, MeireAne Gonçalves da Silva Costa, Sybele Maria Freire da Silva; Dia 17: Joyce Giovana Fonseca Matos,

Traia: 80 anos

IlceAlvesRochaPerdigão,LuizGustavodaS.eSilva,AnselmoDomingo;,Dia18:JoãoBosco
Arrede, Patrícia Maria Perdigão, Igor Machado Malaquias, Wladimir Machado Malaquias,
MariaJoséSilvaPintoDias,MarcosJoséCampeloDiniz;Dia19:JoséDreigenndeAndrade,MicheleAraújoDada;Dia
20: Luciene Érica Rocha, Moacir Soares Fonseca, Nina Rosa F. Viana,Alexandre Braga de Oliveira Lima; Dia 21: Natália da Cunha Macedo, FredericoA.de Paula Fonseca, Careni Isabela G. dos Santos, SílioAlexandre Fagundes; Dia 22:
SimoneGelminiAraújo,JoãoBoscodosSantosJúnior;Dia23:GiulianaAraújoAtademo,MaurícioAguiarDornas;Dia
24: Inocêncio Olímpio Dourado, Gisele Onete Marani Bahia, Marcos Rogério Tocafundo, Marcelo Eduardo F. Rocha,
Rita de Cássia CamposAraújo, Sheylla Real Bento, Patrícia de Paula Tocafundo; Dia 25: Sônia Silva,Aline V. Gelmini
dosSantos,LuizOtávioFonsecaL.Kayser,FlavianaCruzSilva,IgorRodrigoDuraes;Dia26:FláviadaCruzCassemiro;
Dia27:GlaucoRdeSouza,MaríliaMaraniBarbosa,AlbaValériadeBarrosSilva,JoséCaldasdeSouza,SenhorinhaVenícia Cruz Costa, EdnaAguiar Malta Fonseca, Rogério Satiro, Robson Beghini; Dia 28: EdnaAparecida Batista, Celeste
deAraújoSena,SandraCunhadosSantosdeBritoSilva,PaulaMurçaMachadoRocha,NatáliaCostaDada,JanedeAraújo
Aires, Giorgia Silva; Dia 29:Ana Beatriz MorelliAraújo, Walber José Reis, Marilza Fonseca Garcia, Vanessa F. F. Garcia; Dia 30: Vera Lúcia Vilela Moreira, Célio César Pena; Dia 31: Érika Francine de Souza Queiroz, SaloméAguiar Sabino,Alex Fernandes de Oliveira.

A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!
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Oitenta anos muito bem comemorados.
Parabéns ao companheiro e amigo de longa
data. Felicidades Traia!!!
Veja as fotos do aniversariante com alguns
dos amigos presentes. Fotos de Paulo Diniz.

Serjão

Quem aniversariou no
dia 19 de fevereiro foi o
Sérgio Lopes, o Serjão.
Sócio atuante do Rotary
Club de Vespasiano, já
tendo participado efetivamente de outras entidades
vespasianenses, Serjão,
sempre com muito entusiasmo, tem como meta
de vida trabalhar pela comunidade e especialmente para os menos
afortunados. Ele e sua esposa Margarete se fazem
presentes em todos os
eventos do Rotary e outros que são realizados na
cidade de Vespasiano. Parabéns Serjão, felicidades, saúde e paz!!!

Dom Otto: happy hours

O Restaurante Dom Otto
continua brindando sua excelente clientela às sextasfeiras com ótimas atrações:
Dia 06/03: Carlos Timponi
e Carol Nascimento – Voz e
teclado – Div estilos; Dia13/03: Aline Terra & Betho
Gibson – Voz e violão – Div. Estilos; Dia 20/03: O melhor do sertanejo com Felipe Santos; Dia 27/06: Maurício Urutau com o melhor do Pop Rock Nacional e
Internacional.
Vamos lá conferir. São shows de artistas que não
podemos perder.
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Elzinha Viana

Empadão de frango

Massa
2 xícara (chá) de maizena
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento em pó
150g de margarina
Sal
2 ovos inteiros
Creme de leite suficiente
1 ovo para pincelar
Recheio:
3 colheres (sopa) de óleo
4 dentes de alho amassados
1 cebola grande picada
2 peitos de frango
2 tomates (sem pele) picados
1 lata de legumes variados
Sal
Molho de pimenta
Cheiro-verde picado
Azeitonas verdes

Modo de preparo:
Frite o alho e a cebola no óleo. Junte o frango
picado e temperado e refogue-o até cozinhar.

Adicione os tomates e o restante dos ingredientes. Misture e deixe cozinhar para formar
um bom refogado.
Retire da panela para esfriar um pouco
Peneire juntos a maisena, a farinha de trigo e
o fermento. Acrescente todos os ingredientes
da massa, misture bem e coloque o creme de
leite com soro aos poucos, amassando até que
a massa se desprenda das mãos.
Com parte da massa, forre uma fôrma refrataria untada; espalhe o recheio e cubra com o
restante da massa.
Pincele com ovo batido e leve ao forno preaquecido.
Depois de assado retire do forno e deixe esfriar um pouco ante de cortar.

Manjar de leite condensado com ameixa
Ingredientes:
1 envelope de gelatina em pó sem sabor
5 colheres (sopa) de água
1 garrafa de leite de coco (200ml)
1 lata de leite condensado
200g de creme de leite
1 lata de ameixas em calda para decorar (450g)

Modo de preparo:
Hidrate a gelatina na água e dissolva em
banho-maria ou no micro-ondas por 15 segundos. No liquidificador, bata a gelatina dissolvida, o leite de coco e o leite condensado até
obter um creme homogêneo. Junte o creme de

leite e bata para misturar. Despeje em uma
fôrma de buraco no meio de 20cm de diâmetro
umedecida e leve à geladeira por 3 horas. Desenforme, decore com as ameixas em calda e
sirva em seguida.

Saúde -

Catarata sem mistério

Entenda como a doença está ligada ao
envelhecimento e como diagnosticá-la

O conselho nacional de oftalmologia define a catarata
como qualquer opacificação do
cristalino que atrapalhe a entrada de luz nos olhos, acarretando diminuição da visão.
As alterações podem levar
desde pequenas distorções visuais até a cegueira. Existe diferentes tipos da doença. Isso
porque a lente pode opacificar
na região periférica dos olhos.
Quando ela opacificar na região
central, a visão fica pior mais rápido do que na periférica. A
doença não é ligada ao mau uso
dos olhos, ela vai aparecer pela
idade, igual as rugas e o cabelo
branco. Trata-se o envelhecimento da nossa lente. Com relação ao nascimento, a catarata
pode aparecer em bebês por defeito no desenvolvimento intrauterino, sendo conhecida
como catarata congênita.

doenças que fazem a catarata
aparecer mais precocemente
como o diabetes. Além disso, cigarro, álcool, sol e uso de corticoides podem acelerar seu
aparecimento. Após os 40 anos é
importante consultar um médico, não apenas pela catarata,
mas para ver como está a retina,
a pressão e o nervo do olho e,
por fim, o cristalino. A grande
maioria desenvolverá catarata
após os 60 anos.

Mesmo sendo algo que irá
se desenvolver com a idade, há

A cirurgia pode tornar complicada quando:

Fator 40

Enxergue o problema

Para chegar ao diagnóstico
é bem simples. O oftalmologista
dilata a pupila do paciente e coloca-o no aparelho que se chama
“lâmpada de fenda”, no qual ele
encaixa o queixo. Ao constatarse o problema, a pessoa é encaminhada ao tratamento, que é
cirúrgico e de simples operação
em 95% dos casos

Complicações

Dicas úteis para o Lar -

A pupila do paciente não dilata
O paciente está com trauma
ocular
Há instabilidade do saquinho em que a catarata está contida e que é o local que deve ser
preservado para se colocar a lente

Um ou dois olhos?

Essa doença pode afetar
tanto um quanto os dois olhos,
dependendo basicamente de sua
causa. Quando a catarata está relacionada a idade, a alguma
doença sistêmica ou ao uso de
corticosteroides sistêmicos, normalmente é bilateral e assimétrica, isto é, pode estar mais
avançada em um dos olhos. No
caso de o paciente precisar fazer
a cirurgia para tratar a catarata,
o intervalo de tempo entre o procedimento do primeiro para o
segundo olho varia de acordo
com cada profissional. Entretanto, existe, de um modo geral,
um consenso de se evitar a realização da cirurgia de catarata
bilateral simultânea.

Dicas importantes no
preparo do bacalhau

O cuidado começa no pré-preparo, um dessalgue correto é o primeiro passo para o sucesso
da receita
O melhor jeito de deixa-lo no ponto é fazer
a dessalga na geladeira e nunca variar a temperatura da água, pois na água gelada o bacalhau
não exala odor algum. Se ficar fora da geladeira
ele pode ficar com o cheiro forte e até estragar.
O tempo de dessalgue é proporcional à espessura do bacalhau. Para não correr o risco de
deixa-lo muito salgado ou sem sabor nenhum.
São 24 horas para postas medias, 40 horas para
as grossas e 48 horas para as muito grossas.
O bacalhau nunca pode ser fervido, pois as
altas temperaturas o deixam “borrachudo”.
Quem for utilizar a agua de cozimento dele levar
o peixe ao fogo em água fria, retirar quando le-

vantar fervura e
deixa-lo descansar na panela por
15 minutos, com
a chama do fogão
desligada.
Se não for usar a água, a dica é levar o ingrediente à panela assim que ela ferver, cozinhar
por 4 minutos e deixa-lo descansando por mais
10 minutos, longe do fogo.
A temperatura ideal de cocção, seja do forno
ou da água de cozimento, não deve ultrapassar
os 150°c.
Não retire as espinhas e peles antes do preparo, pois sem a pele, o bacalhau perde a umidade e tirando a espinha o sabor todo vai embora.
A escolha de um bom azeite é importante.

“Hoje levantei cedo pensando no que
tenho a fazer antes que o relógio marque meia
noite. Sabe que a gente pode escolher que tipo
de dia vamos ter...
Posso reclamar porque está chovendo ou
agradecer às águas por lavarem a poluição.
Posso ficar triste por não ter dinheiro ou
me sentir encorajado para administrar minhas
finanças, evitando o desperdício.
Posso reclamar sobre minha saúde ou dar
graças por estar vivo.
Posso me queixar dos meus pais por não
terem me dado tudo o que eu queria ou posso
ser grato por ter nascido.
Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou

agradecer por ter um trabalho...
Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus pela oportunidade da
experiência.
Se as coisas não saíram como planejei,
posso gastar os minutos a me lamentar ou
ficar feliz por ter o dia de hoje para recomeçar.
O dia está na minha frente esperando para
ser vivido da maneira que eu quiser.
E aqui estou eu, o escultor que pode dar
forma às ideias e utilidade às horas.
Tudo depende só de mim.”

Mensagem - Hoje eu posso escolher

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

Autor desconhecido
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Coluna Jurídica

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Quem é pessoa com
deficiência na forma da lei?

Não que existam características que
possam rotular alguém como deficiente
– ou não - mas é importante esclarecer e
compreender quem de fato pode ser considerada pessoa com deficiência para diversos fins de direito. Podemos citar
como exemplo, o acesso a determinadas
políticas públicas para pessoas com deficiência, concorrer pela reserva de vagas
em concursos públicos, trabalhar pela lei
de cotas em alguma empresa, pleitear
isenções tributárias, verificar a titularidade de direitos e deveres específicos
para as pessoas nessa qualidade, dentre
outras finalidades que a lei garante.
A partir da Convenção Internacional
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o conceito de deficiência passou
do modelo biomédico, centralizado na
doença e nas limitações do corpo, para o
modelo biopsicossocial, que também
compreende barreiras socioeconômicas,
ambientais e atitudinais.
A Lei Brasileira de Inclusão da PcD
(Lei nº 13.146/2015), reafirmou essa evolução em seu art. 2º, que expressamente
considera como pessoa com deficiência
aquela que tem algum impedimento de
longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas.
É importante destacar aqui três elementos definidores e necessários que podemos extrair desse conceito legal e atual
de deficiência, a saber: 1) impedimento
de longo prazo; 2) barreira para participação social; 3) desigualdade de condições. A rigor, pode parecer simples se
constatar a presença desses três elementos para dizer quem é pessoa com deficiência. Mas cada caso é um caso e não
existe um padrão para isso. Desta forma,
a Lei 13.146/2015 trouxe o comando da
avaliação biopsicossocial da deficiência,
em respeito, inclusive, ao que a Conven-

ção da ONU já havia determinado.
No entanto, essa ferramenta de avaliação biopsicossocial ainda não foi implementada, ao menos no âmbito federal
e de forma paliativa, o que está valendo
é a chamada perícia médico-social para
fins previdenciários, assistenciais e tributários, conforme art. 39, parágrafo
único da lei 13.846/2019.
Independentemente da implementação do método de avaliação biopsicossocial – que é mais do que necessária –
devemos sempre buscar a interpretação
que mais se aproxima do conceito previsto na Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência,
que tem força constitucional no Brasil.
Sendo assim, na dúvida em ser ou
não ser pessoa com deficiência, na forma
da lei, é interessante que se faça essa leitura atenta dos fatos e que se busque
identificar esses elementos caracterizadores (impedimento de longo prazo, barreiras de participação social, desigualdade de condições), sempre mediante
analise multidisciplinar e jamais estritamente médica.
Vale lembrar que existem outros conceitos legais de pessoa com deficiência
na legislação brasileira, a exemplo do rol
do contido no art. 4º do Decreto 3.298/99.
Entretanto, por força constitucional
da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o
conceito atual aqui explicado já começou
a prevalecer em diversas decisões judiciais em todo país.
Não é por acaso que a própria legislação de defesa dos direitos das pessoas
com deficiência, trabalha todos esses
conceitos de forma clara e direta.
Ser pessoa com deficiência não é privilégio, nem um desprivilegio. É ser pessoa humana, como qualquer outra, mas
com algumas características diferentes,
que podem implicar em impedimentos ou
barreiras que as deixem em desigualdades de condições com as demais pessoas.

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.
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FASEH, CEJUSC e Defensoria
promovem casamento
comunitário em Vespasiano
População carente terá atendimento gratuito em
audiências, feitas por alunos de Direito, para
conversão de união estável em casamento

Os alunos de Direito da
Faseh atuarão em processos
de casamento comunitário
para a população carente da
comarca de Vespasiano, no
próximo dia 14 de março. O
evento programado pela Defensoria Pública de Vespasiano e pelo CEJUSC/TJMG
terá o apoio do Núcleo de Prática Jurídica e Cidadania da
Faseh (NPJC).

Quem pode

Casais de namorados ou
que já que vivem sob mesmo
teto, em união estável e desejam oficializar o casamento,
judicialmente e em cartório
sem custas ou taxas, podem se
inscrever gratuitamente no
CEJUSC, no centro de Vespasiano.

A coordenadora do NPJC
, a professora de Direito Ana
Cristina Gurgel vai coordenar
o atendimento e a participação
dos alunos da Faseh. “O que
vai acontecer no espaço do
Núcleo são as audiências de
conversão. Os casais trazem
testemunhas para confirmar a
união estável e nós faremos a
papelada para mandar para o
cartório que vai registrar o casamento. Namorados que
queiram se casar devem procurar direto o CEJUSC, já que
o procedimento é outro”, explica a professora.

Papelada e festa
de graça

Os casais em união estável
serão atendidos em audiências
de conversão, no próximo dia

Legenda

14 de março. As inscrições
estão abertas até esta sextafeira, dia 21 de fevereiro. A
Defensoria Pública conseguiu
firmar parcerias até de serviços
para uma cerimônia festiva coletiva que será realizada em
abril.
Mikaele Vidigal, ex-aluna
de Direito da Faseh que, hoje,
é funcionária do CEJUSC,
conta que parcerias foram feitas até para conseguir um espaço para a celebração festiva
e ceder vestimenta para os noivos. “Os casais não terão que
pagar nada. Nem para os procedimentos legais, ou taxas de
cartório que variam de 400 a
500 reais, e nem para a festa.
Até vestido de noiva, quem
quiser poderá usar, de graça!”,
ressalta Mikaele.
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 ROTARY

CLUB

Multiplicando Esperanças

Com um Subsídio Global de quase um milhão de
reais, rotarianos do Paraná equipam uma
comunidade terapêutica que acolhe toxicodependentes

No Paraná, o Rotary Club
de Jandaia do Sul dedicou
mais de quatro anos a idealizar, executar e entregar um
projeto de Subsidio Global a
uma instituição cujo nome é
tão bonito quanto ao trabalho
nela realizado. Fazenda da Esperança é como são chamadas
comunidades terapêuticas que
acolhem toxicodependentes
que desejam se recuperar.
Existentes desde 1983, essas
comunidades hoje são mais de
cem pelo mundo, estruturadas
em países da Ásia, África,
América e Europa. No Brasil,
estão presentes em todos os
estados.
O método de acolhimento
da Fazenda da Esperança é baseado no tripé do trabalho
(como processo pedagógico),
da convivência (na vida comunitária em família) e da espiritualidade (para encontrar o
sentido da vida), e tem duração
mínima de 12 meses.
É previsto que mães sejam
aceitas com suas crianças, para
que não passem um ano separadas, e que as unidades não
sejam guardadas por portões
trancados, garantia de que só
permanece ali quem realmente
assim deseja.
Em Jandaia do Sul, cidade
que é o centro econômico, comercial e industrial de vários
municípios que compõem o
Vale do Ivaí, a unidade da Fazenda da Esperança é administrada pela Obra Social
Nossa Senhora da Glória e
acolhe 25 homens. “O Rotary
Club de Jandaia do Sul tomou
conhecimento dessa entidade
por meio de um de seus associados, que fazia parte da direção da mesma” conta Nery
Simm, um dos rotarianos designados para conduzir o projeto, ao lado de Marcos
Alexandre Rabassi e Célio Satoriva. “Foi quando nos despertou o interesse em
conhecê-la pessoalmente para
levar a ideia ao nosso Rotary
Club. Ato continuo, o clube
apoiou integralmente a ideia”

 LAGOA
A arrecadação do IPTU
garante a prestação de serviços
públicos essenciais à população, em especial, na saúde,
educação, infraestrutura, desenvolvimento social e urbano,
além de assegurar a realização
de obras que contribuem para a
melhoria de qualidade de vida
da nossa gente.
Por isso, sua participação
é muito importante, tanto em
relação ao pagamento do IPTU
quanto ao seu direito de fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos.
Consulte o Portal da Transparência e acompanhe de perto
como os recursos públicos municipais estão sendo investidos.

INFORMAÇÕES

recorda o governador 1995-96
do distrito 4630.
A ideia se concretizou em
um projeto de Subsídio Global
no valor total de 960 mil reais.
Essa quantia foi alcançada
com a adesão dos Rotary
Clubs de Maringá-Colombo e
Santa Fé, também no Paraná,
dos distritos brasileiros 4630 e
4710, do Rotary Club de Radeberg-Schönfelder Hochland, na Alemanha, dos
distritos estrangeiros 3030
(Índia) e 4849 (Argentina) e
da Fundação Rotária.

Autossustentável

“O projeto foi entregue no
dia 25 de maio e logo abrigou
32.400 pintainhos”. diz Nery.
Um dos objetivos desse Subsídio Global foi a aquisição de
equipamentos para um aviário
com capacidade para criação
de 35 mil aves a cada 70 dias.
Também a implantação de
uma horta tipo estufa com 600
metros quadrados e a formação de um pomar. “A fazenda
se mantém com a sua própria
produção. Os internos são responsáveis por todas as atividades relativas à fazenda, não só
na produção de alimentos,

como as de caráter pessoal,
não há empregados, apenas
uma gerência geral que coordena as atividades laborais a
serem exercida, que são periodicamente alternadas” explica
o rotariano.
Um trator 4x4 a diesel e
implementos como plaina traseira, pá hidráulica, carreta
com capacidade para duas toneladas e acessórios também
foram doados à fazenda, cujo
área total é de 9.680 hectares e
está localizada na zona rural
do município, em uma região
de agricultura diversificada.
“Parte da produção é destinada
ao próprio consumo e o restante, para comercialização
local”, Nery informa.
A previsão é de que, no futuro, a comunidade terapêutica
da Fazenda da Esperança em
Jandaia do Sul seja capaz de
acolher 70 homens, oriundos
até mesmo de outras regiões e
de outros estados, para além
do Vale do Ivaí, que é composto por 12 municípios e tem
população estimada de 411 mil
habitantes. “Como agora já
existe uma previsão financeira
através da receita de seus produtos, o foco será expansão de
blocos para receber os futuros
internos”, explica o rotariano.
Segundo o projeto Subsídio
Global que o clube submeteu a
Fundação Rotária espera-se
que, após três anos, a ampliação e a diversificação das atividades
da
comunidade
terapêutica já tenham sido alcançadas com recursos próprios – e graças a contribuição
do Rotary que ajuda a multiplicar esperanças.

1. O canhoto recibo deverá
ser guardado por, no mínimo, 5
(cinco) anos;
2. Fica o contribuinte, caso
julgue necessário, no direito de
impugnar o Lançamento no
Setor de Protocolo desta Prefeitura, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar do recebimento da
notificação, conforme Lei Municipal nº 3.080/2010, art. 284
– Código Tributário Municipal.
3. Após o vencimento,
conforme art. 401 da Lei Municipal 3.080/2010, alterado
pela Lei 4.083/2017, os valores
serão acrescidos de:
Inciso I - juros de 0,033%
ao dia, sobre o valor corrigido.
Inciso II - multa moratória
de 0,15% ao dia, sobre o valor
corrigido, limitada a 15%.
Inciso III - correção monetária pelo IPCA
4. Opções de pagamento,
conforme Decreto Municipal
3.958 de 29 de janeiro de
2020:

SANTA
IPTU 2020

Parcela única COM DESCONTO sobre o IPTU, exclusivamente, para pagamento até
o dia 15 de abril de 2020.
Até 09 parcelas, com valor
mínimo de R$ 40,00 (quarenta
reais) por parcela.

PAGAMENTO

Antes de efetuar o pagamento do IPTU 2020, verifique todos os dados constantes
no seu carnê. Caso haja alguma divergência de informação, procure a Prefeitura
Municipal de Lagoa Santa até
o prazo máximo de 15 de abril
de 2020, conforme orientações abaixo:
Em caso de divergência de
proprietário e/ou área de terreno, dirigir-se ao Departamento de Cadastro Imobiliário,
localizado na Rua Barão do
Rio Branco, nº 44, 4º andar –
Centro, Edifício Casa Nova,
munido do carnê de IPTU,
identidade, CPF e Registro
atualizado do imóvel;
Em caso de divergência de
área construída ou situações
em que seja necessária vistoria
no local, dirigir-se ao Setor de
Protocolo, localizado na Rua
São João, 290, Centro, munido
do carnê de IPTU, cópia da
identidade, CPF e Registro
atualizado do imóvel;
Demais casos, dirigir-se
ao Setor de Rendas Imobiliárias, localizado na Rua São
João, 290 – sede da Prefeitura
Municipal de Lagoa Santa, de
12h às 17h.
Não perca a oportunidade
de pagar seu IPTU em PARCELA ÚNICA com desconto
até o dia 15 de abril de 2020. E
lembre-se, os descontos são diferenciados. Contribuinte sem
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dívidas tem desconto de até
20%.

BENEFÍCIO DA ISENÇÃO ARTs. 29 E 30, LEI
3.080/2010

Podem requerer o benefício da isenção os aposentados
ou pensionistas do sistema previdenciário oficial que recebem
até 2 (dois) salários mínimos
mensais; aposentados por invalidez que recebem até 2 (dois)
salários mínimos mensais; beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada segundo
a Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS; portadores de
moléstias graves e/ou incapacitantes e Pessoas com Necessidades Especiais, desde que não
tenham capacidade para o trabalho.
A concessão da isenção
fica condicionada ao contribuinte possuir apenas um (01)
imóvel de uso exclusivamente
residencial, sendo que o
mesmo deve ser a moradia do
contribuinte.
Para obter a concessão do
benefício, o contribuinte que se
enquadrar nos critérios estabelecidos na Lei deverá protocolar requerimento anualmente
no Setor de Protocolo da Prefeitura. A concessão do benefício está condicionada ao laudo
do órgão de Assistência Social
do Município.
A relação dos documentos
necessários está disponível no
site da Prefeitura ou diretamente no Setor de Protocolo.
Mais informações, inclusive
sobre o art. 29, poderão ser obtidas no Setor de Rendas Imobiliárias ou pelo telefone
3688-1325.

Edital Credenciamento para Oficineiros

Está aberto o credenciamento para oficinas nas áreas de Desenvolvimento Social, Esporte,
Lazer e Turismo.
São mais de 30 oficinas, tais como de capoeira, futsal, gastronomia, práticas circenses, músicas instrumentais, economia criativa e muitas outras.
As propostas podem ser apresentadas por pessoas físicas e jurídicas.
Os envelopes devem ser entregues na Diretoria Municipal de Turismo e Cultura, localizada
na Av. Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2500, loja 28, Santos Dumont, Lagoa Santa/MG, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até às 9h do dia da abertura de cada sessão.
Serão duas sessões, uma em março e outra em julho de 2020.
Mais informações pelo telefone 3688-1389 ou pelo e-mail: turismoecultura@lagoasanta.
mg.gov.br
Objeto: Credenciamento de pessoas físicas e/ ou pessoas jurídicas para apresentarem propostas para oficinas nas áreas de desenvolvimento social, esporte, lazer e turismo.

Abuso Sexual
E M N OT Í CI A S

Volne Pereira
Psicólogo

O abuso sexual no senso
comum tem apresentado como
causa: alcoolismo, desestruturação familiar, falta de caráter dentre outras. O abuso sexual de
crianças é definido como o envolvimento de crianças e adolescentes em atividades sexuais que
não compreendem em sua totalidade e com as quais não estão
aptos a concordar. Neste contexto
a criança é um objeto submetido
aos desejos de um adulto.
De acordo com Herman
(1981), no final da década de 70
ocorreu o reconhecimento do
abuso sexual de crianças como
um problema social e político,
cristalizado por evidências e teorias relatadas por mulheres expressando a estrutura social e
patriarcal. Na década de 80, os
profissionais da saúde e a sociedade em geral tomaram conhecimento do abuso sexual de
crianças como um fenômeno de
degradação social. O abuso estritamente ligado a problemas de
saúde mental teve como consequência o aumento da demanda
de avaliação de crianças devido
a suspeita de abuso sexual.
Estudos realizados por Shal-

Luciana Oliveira

perin (1997), a respeito da violência sexual contra crianças,
concluiu que 25% ocorre dentro
das suas famílias, 65% por pessoas conhecidas das crianças, inclusive por outras crianças, 10%
por desconhecidos. De acordo
com Wolfe (1997), a criança abusada tem medo de revelar tal violação em razão: ameaças do
abusador, sentimento de culpa,
separação da família, sofrimento
dos pais ou prisão do abusador. É
importante ressaltar que falsas
alegações de abuso por parte das
crianças são raras, Berliner
(1984), corrobora ao relatar que
as crianças abusadas, poucas
mentem em relação a vivência de
abuso sexual.
Há um mito em relação ao
abusador que é importante desmistificar, no qual é uma pessoa

Desafios

A vida traz a cada um de nós desafios diários.
Não há privilegiados. Aqueles que podem dizer
que não têm um desafio em sua jornada. Os desafios são uma forma de nos conhecermos melhor,
de entender como somos capazes de lidar com
eles. Os desafios significam que temos que fazer
uma escolha, ou vencemos ou somos vencidos.
Somos testados a todo instante. Se a nossa vontade for maior que a pressão exercida estes desafios terão uma solução.
Temos que aprender a viver cada dia de uma
vez; buscar manter o controle sobre aquilo que es-

desconhecida, de conduta suspeita e portador de uma psicopatologia. Os abusadores estudados
por Briggs (1996), constatou que
são pessoas sem patologias psiquiátricas, que são lúcidos e consciente dos seus atos, portanto são
responsáveis pelos mesmos. Mas
devem-se considerar fatores vulneráveis como abuso de substâncias, patologias psicológicas,
entretanto tais fatores não podem
ser atribuídos como a causa do
abuso sexual de crianças.
As crianças abusadas podem apresentar depressão, ansiedade, agressividade, sentimento
de culpa, angústia, dificuldades
de relacionamento na fase adulta,
tais características subjetivas
exige mais dos profissionais da
saúde mental para avaliar estes
quesitos.
Portanto um atendimento
psicológico para a criança abusada e seus responsáveis, no contexto familiar é imprescindível
para o restabelecimento da saúde
psíquica.
Consultório: Rua
Comendador Antônio Alves,
Nº 1018, sala 103, Centro,
Pedro Leopoldo/MG
Contato: (31) 9 96087200 /
Email volne@yahoo.com.br

tamos vivendo; ter humildade para reconhecer que
estamos num momento ruim; que nem tudo acontece conforme gostaríamos, mas é preciso ser realista e aceitar que as mudanças só ocorrerão a
partir de um movimento de minha parte. Este é o
primeiro passo para vencer um desafio: encará-lo
de frente. Muitos de nós não damos conta de fazer
isto sozinho, então o desafio neste caso é saber reconhecer e pedir ajuda, sim pedir ajuda, e isto não
nos torna mais fracos, muito pelo contrário, nos
fortalece e nos aproxima daqueles que nos querem bem. Então bora lá tomar as rédeas e mudar
a direção, acreditar que nada é maior que a nossa
vontade de vencer, que tudo nesta vida passa.
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Unidades Interligadas de Registro
Civil batem marca de 250 mil de
certidões de nascimento emitidas

Coordenado pela Sedese, programa que emite documento nas
maternidades já conta com 66 unidades em 44 municípios

As Unidades Interligadas
de Registro Civil de Nascimento
(UIs)
emitiram
250.160 mil certidões de nascimento. O resultado foi alcançado nessa quinta-feira
(20/2).
As UIs têm facilitado a
vida dos pais, que já saem das
maternidades com o documento dos filhos em mãos.
Criado em 2013, o programa,
coordenado pela Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), conta
hoje com 66 unidades instaladas em 44 municípios.
Com um sistema interligado ao cartório via internet,
a impressão da Certidão de
Nascimento ocorre no próprio hospital em no máximo
15 minutos, sem a necessidade de os pais gastarem
tempo e dinheiro para registrar as crianças.
Desde 2016, o serviço
das UIs incorporou também a
emissão do Cadastro de Pessoa Física (CPF), com o número já impresso na Certidão
de Nascimento, facilitando
ainda mais o processo.
No estado, o Hospital
Sofia Feldman, no bairro
Tupi, em Belo Horizonte, e a
Famuc, em Contagem, na
Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH),
foram os primeiros a oferecer
o serviço.
A iniciativa é uma parceria da Sedese com a Secreta-

ria Nacional de Proteção Global, a Corregedoria de Justiça
de Minas Gerais, o Ministério
Público Estadual, os cartórios
e o Sindicato dos Oficiais de
Registro Civil de Minas Gerais (Recivil).

Sub-registro

Os nascidos vivos e não
registrados no próprio ano em
que ocorre o parto são enquadrados na categoria de subregistro civil. A certidão de
nascimento é a única maneira
de garantir às pessoas o reconhecimento formal como titulares de direitos, permitindo
assim o pleno exercício da cidadania.

Monitoramento

Nesta semana, estão
sendo realizadas reuniões de
monitoramento para que as
unidades possam apresentar
os resultados do ano passado
e trocar experiências.

Como aderir

Os cartórios e hospitais
interessados em aderir ao
programa podem fazer contato diretamente com a Subsecretaria de Direitos Humanos, no telefone (31)
3916-7979 ou por e-mail para
Ana Paula Camargos (ana.
camargos@social.mg.
gov.br)

Reconhecimento

Em 2015, o programa das
UIs recebeu a maior conde-

coração do governo brasileiro
pela relevância da ação para
a promoção e defesa dos Direitos Humanos no país: o
Prêmio Direitos Humanos, do
governo federal. Minas foi
agraciada na categoria “Acesso à Documentação Básica”,
uma das 18 modalidades da
premiação.
Já em novembro de
2019, a técnica Ana Paula Camargos, que coordena o programa na Sedese, foi homenageada com a medalha de
honra ao mérito “Desembargador Ruy Gouthier Vilhena”, da Corregedoria-Geral de Justiça, em parceria
com o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, pelos relevantes serviços prestados para a
erradicação do sub-registro
civil no Estado, com a implantação das Unidades Interligadas.
A experiência de sucesso na implantação das
UIs virou também referência
para 15 estados brasileiros
durante o IX Encontro Nacional de Promoção do Registro Civil de Nascimento e
do Acesso à Documentação
Básica, realizado no ano passado, no Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, em Brasília. O encontro serviu para
que Minas repassasse a expertise na implantação das
UIs às outras unidades federativas brasileiras.
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Liga divulga
programação para 2020
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Coluna do Pescador

Paulo Diniz

Colaborou Kioshi Ishihara, da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Pantanal

Mais uma vez a turma do Pé-de-Pano vai ao
Pantanal mato-grossense. Vão, pela terceira vez,
ao Rio Piquiri onde, em anos anteriores fizeram
boas pescarias. O rio bastante piscoso com muitas espécies: cacharas, pintados, pacus e outros.
De lá o pescador pode trazer um exemplar e mais
5 quilos de pescados. Tem muito dourado que
são fisgados a todo momento mas este é pesque
e solte. Não pode embarcar mas só a corrida, a
fisgada e a luta para trazê-lo ao barco vale muito
a pena.
Vão para a Pousada Piquiri, mesmo nome do
rio, que oferece muito conforto com um pessoal

muito atencioso. A viagem é de avião de Confins
para Cuiabá – voo direto. De Cuiabá vão de
micro-ônibus até Porto Jofre – atravessando o
Pantanal pela Rodovia Transpantaneira. De Porto
Jofre, mais 30 minutos de barco até a Pousada.
Na Transpantaneira são 120 quilômetros de estrada de terra onde existem 120 pontes. A Rodovia é praticamente toda construída sobre aterro.
Durante todo o percurso vê-se muitos jacarés, catitus, sucuris, pacas, antas, tuiuiús, emas e outros
pássaros. Uma fauna e flora deslumbrantes. São
12 companheiros que vão curtir as maravilhas da
natureza aliada a uma boa pescaria.

É muito bom recordar. Na foto o ônibus da
turma indo para o Rio Madeirinha, no
Amazonas. Esta, uma das várias pontes por
onde passaram

Claudio Graciano exibe belo Jaú fisgado no
Rio São Lourenço (Pantanal)

O Fernando Didica deu o bolo na turma
Pé-de-Pano e vai levando outra turma para o
Rio Paracatu, perto de Brasilândia. Estão indo
ele e mais doze pescadores.

Nesta pescaria eles pretendem pegar muitos mandis, piranhas, piaus três pintas e alguns
cirrudos. Disse ele que esta pescaria fica mais
barata. Oh mão de vaca!!!

Até que enfim acabou o período da piracema. Em Minas e no Mato Grosso do Sul,
acabou no dia 28 de fevereiro. No Mato
Grosso, a piracema foi até 31 de janeiro.
Aberta a pesca para os amadores, não quer

dizer que podem embarcar tudo. As medidas
mínimas e algumas espécies têm que ser respeitadas. É bom consultar para não ter problema com a fiscalização. A licença de pesca
deve estar em mãos. Não custa andar legal.

Juventude representa Vespasiano no campeonato mineiro amador

A diretoria da Liga Municipal de Desportos de Vespasiano promoveu no dia 20 de
janeiro uma reunião com os clubes filiados
para tratarem da programação esportiva para
o ano de 2020. Marcaram presença os representantes de 19 equipes e mais de 60 pessoas ligadas ao esporte amador da cidade.
Dando início à reunião o presidente Daniel Afonso agradeceu a presença de todos e
deu as boas-vindas à equipe nova filiada da
A.E. Real Juventude, do bairro Morro Alto,
que também disputará o campeonato amador deste ano. Na ocasião o presidente do
Real Juventude, senhor Juarez, falou da satisfação de estar filiado à Liga de Vespasiano
e de estar entrando com sua equipe no campeonato amador.
O presidente Daniel Afonso disse que
também a equipe do Estrela, do bairro Serra
Dourada, deverá efetivar sua filiação à Liga
e deverá participar do amador de 2020.
Disse o presidente que o campeonato deste
ano deverá ter o maior número de times participando: 21 equipes e tornando-se recorde
de todos os tempo.

Itatiaia, Corujão e Mineiro

Ficou ainda decidido que o campeão
amador de 2020 vai representar a cidade de
Vespasiano na Copa Itatiaia. O Imperial F.

C., vice campeão de 2019, representará o
município no Torneio Corujão, e o Juventude Caieiras, terceiro colocado em 2019,
vai participar do campeonato mineiro amador.

Campeonatos de 2020

Também nesta reunião ficou decidido
que a Liga promoverá em março o campeonato Sub 11 e Sub 13; em abril o Sub 15 e
Sub 17; em maio o Sub 20. Em junho terá
início o campeonato amador adulto com 21
equipes.
Em maio o Imperial participa do Torneio
Corujão; em junho, o Juventude Ceieiras estará defendendo a bandeira de Vespasiano no
campeonato mineiro amador.

Sênior

Com a participação de 16 equipes terá
início em 21 de março o campeonato amador
sênior. A diretoria da Liga está ultimando os
preparativos para dar início a mais esta competição

Prefeita

Daniel Afonso está marcando uma reunião dos clubes com a prefeita Ilce Rocha
para buscar o apoio do Município para a
execução do calendário proposto. A reunião
deverá acontecer na próxima semana.

Imperial participa do Tornei Corujão representando Vespasiano

LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA - LOC

Tornelli Frigorífico Gourmet LTDA ME, por determinação da Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana / Superintendência de Projetos Prioritários, torna público que solicitou, por
meio do Nº de Solicitação SLA 0000859, Licença de Operação Corretiva (LOC), para as atividades (D-01-02-4) abate de animais de
médio porte, (D-01-02-5) abate de animais de grande porte e (D-0104-1) industrialização da carne, inclusive desossa, charqueada e preparação de conservas na Fazenda Cafezal, zona rural de Matozinhos.

Rio Paracatu – Didica
Piracema

