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

EM NOTÍCIAS

GD
T
ÇÉá

Vespasiano está no combate contra o COVID-19
ANO XLI

- Nº 389

Desde o dia 16 de março a
Prefeitura de Vespasiano têm
realizado diversas ações para
combater a disseminação do
COVID-19 no município.
Uma das primeiras ações foi
convocar todo o secretariado e
secretários adjuntos para uma
reunião, na sede da Secretaria
de Educação.
Nesse encontro, as autoridades municipais discutiram e
elaboraram medidas preventivas para combater o COVID19, dentre elas, o Decreto
Emergencial nº 8.466, que proporciona, entre outras medidas, a compra de medicação,
insumos, material de limpeza e
contratação emergencial de
profissionais de saúde de
forma direta.
Nessa reunião ficou definida também a Criação do Comitê Extraordinário Covid-19
que é o responsável por acompanhar diariamente todos os
acontecimentos em Vespasiano, nas cidades do entorno,
no Estado de Minas Gerais e

Março 2020

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

fora de casa o menor tempo
possível e não haja a aglomeração de pessoas, a Secretaria
de Saúde, adotou o sistema de
drive-thru na região central e
no Bairro Morro Alto, onde o
idoso não precisa nem sair do
carro para receber a vacina,
evitando assim o contato e a
aglomeração de pessoas.

Fiscalização

A Prefeita Ilce Rocha, secretários e Comitê Extraordinário COVID-19 reunidos para planejar as ações.

no país. Foram definidas também as ações para proteger os
cidadãos vespasianenses, dentre elas foram publicadas as
portarias nº 089 e nº 002 e os
decretos nº 8.466 (Situação de
Emergência) e nº 8.472 (Suspensão de Alvarás).

Ações

Uma das primeiras ações
da atual administração foi suspender, por tempo indeterminado, as aulas nas redes

pública e privada de educação.
As atividades que aglomeram
pessoas desenvolvidas por
todas as secretarias também
estão suspensas por tempo indeterminado. As secretarias
municipais estão funcionando
em regime de plantão. Serviços como IPTU, ISSQN e tesouraria estão recebendo as
demandas por e-mail ou telefone. O Laboratório Municipal
Maria do Carmo Faria e todas
as unidades de saúde estão
funcionando apenas para urgência e emergência.

Alvarás suspensos

A vacinação da gripe para os idosos
acontecendo em modo drive thru.

Para as pessoas seguirem a
determinação de ficar em casa,
a prefeitura suspendeu temporariamente os alvarás de localização e funcionamento de
diversos comércios e empresas
para evitar a aglomeração de
pessoas, de acordo com o Decreto Municipal nº 8.472/2020.

O descumprimento do
decreto por parte dos cidadãos e dos comerciantes poderá ser considerado como
CRIME contra medida sanitária preventiva, prevista no
art. 268 do Código Penal
Brasileiro.
Supermercados, padarias,
açougues, postos de gasolina,
farmácias, sacolões, casas de
material de construção, laboratórios, clínicas, hospitais e
demais serviços de saúde
podem funcionar desde que
respeitem as recomendações e
medidas preventivas contra o
COVID-19 sejam adotadas.
Bares, restaurantes e lanchonetes podem disponibilizar a
entrega de seus produtos em
domicílio ou com retirada com
estabelecimento comercial,
obedecendo todas as normas
de segurança contra a disseminação e a contaminação do
COVID-19.

Vacinação

Para prevenir ainda mais o
vespasianense, a Prefeitura de
Vespasiano, através da Secretaria de Saúde, antecipou a campanha de vacinação contra a
gripe. Na primeira etapa serão
vacinados os idosos, acima de
60 anos, e os profissionais da
saúde. A campanha começou
dia 23 de março e vai até o dia
15 de abril, para este público.
Para que os idosos fiquem

A Prefeitura de Vespasiano,
através da Secretaria de Defesa
Social, colocou nas ruas uma
força tarefa para fiscalizar o comércio durante a pandemia do
COVID-19, para que cumpram
o Decreto Executivo Nº 8.472.
Os fiscais estão percorrendo toda
a cidade conversando, abordando e orientando os comerciantes, que ainda permanecem
de portas abertas, e as pessoas
que ainda estão circulando nas
ruas, sobre a importância de ficar
em casa neste momento tão difícil. Eles já atuaram nos Bairros
Jardim da Glória, Vila Esportiva,
Santa Clara, Morro Alto e Sueli.

Fiscais estão atuando
em todo o município.

Igreja Católica altera programação da Semana Santa
Neste tempo quaresmal, chamados à conversão, movidos pelas pertinentes motivações da CF 2020, “Fraternidade e Vida:
Dom e Compromisso” estamos todos convocados a ações concretas, efetivas, disciplinadas, em favor da vida de todos,
especialmente dos pobres e vulneráveis, contribuindo e lutando pela superação desta terrível pandemia do
coronavírus, exercitando-nos, como igreja e sociedade, no combate a tantas outras pandemias

A Paroquia Nossa Senhora de
Lourdes já estava com a programação toda pronta para comemorar a
Semana Santa deste ano. Infelizmente em face dessa doença que
assola o mundo, tudo foi mudado.
Assim sendo, a Igreja elaborou novas orientações que ficaram
da seguinte forma:
Celebrar a Missa da Ceia do
Senhor, uma única por paróquia,
sempre com um número pequeno
de pessoas. Não se realize o rito do
Lava-pés.
Nesta noite, os que não participarem da missa, podem fazer uma
bonita celebração em casa, aproveitando as leituras do dia, realizando a bênção da mesa e a
refeição familiar ou acompanhar o
momento de espiritualidade eucarística pelos meios de comunicação. Roteiros e indicações estarão
disponíveis no Portal da Arquidiocese de Belo Horizonte.
Celebrar a Paixão do Senhor,

uma por paróquia, e nela eliminar o
rito do beijo na Cruz e nas imagens
expostas à veneração dos fiéis.
Neste dia os que não forem à
celebração na igreja, podem celebrar em casa, às 15h, a Palavra de
Deus, com as leituras bíblicas do
dia, utilizando o evangelho da paixão abreviado, e poderão fazer também a adoração da cruz e a Oração
Universal ou acompanhar o momento de espiritualidade pelos
meios de comunicação. Roteiros
estarão disponibilizados no portal
da Arquidiocese de Belo horizonte
Celebrar a Vigília Pascal, no
Sábado Santo, à noite, da mesma
forma restrita, uma em cada paróquia, mas de maneira esmerada,
como sinal da luz da fé em Cristo
ressuscitado, acesa em toda a nossa
Arquidiocese de Belo Horizonte, a
iluminar toda a sociedade.
Nesta noite, os que não conseguirem participar de modo presencial, devido às restrições de

aglomeração de pessoas, poderão
celebrar em família, na própria
casa, quando farão o acendimento
e bênção do já conhecido “círio da
família”, aquela pequena vela mais
grossa, depois a meditação de algumas poucas leituras bíblicas previstas, como também a bênção e
aspersão da água em recordação do
batismo, além das preces e por último a refeição fraterna em família,
ou acompanhar a celebração pelos
meios de comunicação. Roteiros e
indicações estarão disponibilizados
no Portal da Arquidiocese de Belo
Horizonte.
Celebrar o Domingo de Pascoa, uma missa em cada Paróquia,
com as mesma exigências acima
expostas.
E neste domingo, tão especial,
os que não puderem participar na
igreja, podem, em família, na própria casa, celebrar a Palavra de
Deus com as leituras bíblicas do
dia, preces e uma pequena confra-

ternização pascal ou acompanhar a
missa pascal pelos meios de comunicação. O roteiro estará disponibilizado no portal da Arquidiocese
Garantir, em todos lares o
acompanhamento de uma programação especial e das celebrações
ainda durante a quaresma e a semana santa, pelos serviços da Rede
Catedral de Comunicação Católica,
por meio da Tv Horizontes, Rádio
América e internet.
Transmitir as celebrações das
paróquias, por meio da PASCOM,
utilizando os meios de comunicação e as redes sociais como o Facebook, YouTube, Instagram e outras
possibilidades.

Terço Mariano (Terço dos Homens) 2ª feira (via internet) às
18h
 Terço da Misericórdia (Sagrada

Face) 3ª feira (via internet) às
15h
 Meditação da Liturgia Diária às
19h Terça-feira – Diácono João
Francisco Quinta-feira – Diácono Carlos Roberto - Sextafeira – Diácono Fernando
Cardoso
 Missa da Esperança: Quarta-feira
- 19h- via internet e rádio
 Programa Saúde e Paz: Rádio
Vespasiano FM 87,9 – Sextafeira de 8h30 às 10h - Oração a
São Judas Tadeu: dia 28 às 19h
- via internet (Oração da Novena)
 Ofício de Nossa Senhora (via internet) às 18h – 28/03- 04/04 11/04 – Excepcionalmente neste
mês será transferido para o dia
18/04 por ser Sábado Santo.18/04/2020
 Missa: com transmissão pelo
Rádio Vespasiano FM 87,9 e via
internet (Facebook e You Tube)
 Domingo - 8h e 19h - Adoração

O Dr. Fábio Gameiro Vivancos, Juiz de Direito titular
da 2ª Vara Criminal, Precatórias
Criminais e Execuções Penais
da comarca de Vespasiano,
tornou público na segundafeira, dia 16 de março, o Edital
01/2020, para destinação de
valores arrecadados no Fundo
de Prestações Pecuniárias da
Comarca de Vespasiano, do

qual é gestor, criado pelo Provimento
Conjunto
nº
27/CGJ/2013 do Estado de
Minas Gerais, em conformidade
com a Resolução n° 154/2012
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).
Podem concorrer entidades
públicas ou privadas sem fins
lucrativos, com finalidade social e atividades de caráter

essencial à cidadania ou atividades que atendam às áreas vitais de relevante cunho social,
que desenvolvem atividades ligadas a ressocialização de condenados sem a prevenção de
criminalidade.
A prestação pecuniária é
uma espécie alternativa à
prisão, imposta em casos de
delitos com penas máximas in-

feriores à 4 (quatro) anos de
liberdade, em casos em que não
tenha havido violência ou grave
ameaça à pessoa, que as circunstâncias sejam favoráveis ao
réu, e que este não seja reincidente.
Para concorrer ao benefício, as entidades devem estar
regularmente constituídas e em
dia com suas obrigações perante

a lei. É necessário preencher o
formulário disponibilizado via
o e-mail vpn2crim@ tjmg.jus.b
ou pelo wathsApp nº (31)
99684-7966. Veja o Edital completo na página 08.
As inscrições podem ser
realizadas no período compreendido entre os dias 15 de
março de 2020 a 30 de maio de
2020.

Programação da
Paróquia neste período



ao Santíssimo Sacramento – Primeira sexta-feira – dia
03/04/2020 às 18h - Missa às
19h (via internet – Instagram,
Facebook e You Tube)
 Novena Perpétua à Nossa Senhora de Lourdes – Dia 11 (Não
haverá, excepcionalmente por
ser Sábado Santo)
 Juventude em oração - Reza do
Terço todos os dias às 21h30 –
com o Grupo JEM (Instagram:
@jemmissao)
 Confissões na Matriz: · 28/03 - na
Matriz (e não em S. Judas) de
18h às 20h · 03/04 - Sexta-feira de 18h às 20h ( só um padre)
Fiquem atentos(as) às redes
sociais (Facebook Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes e Instagram
@nslourdesvespasiano). Inscrevam-se no Canal da Paróquia e tenham acesso às programações e
i n f o r m a ç õ e s :
https://www.youtube.com/channel/
UCxt8ltQu4Nosz1Prw4zAxIg

Justiça libera recursos para entidades assistenciais

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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Coronavírus: compartilhe
informação de fonte confiável
 FASEH

Médicos professores da Faseh têm sido referência no noticiário sobre o
Covid-19, esclarecendo dúvidas da população e desfazendo o mal do
compartilhamento de fakenews e informações infundadas

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

EXPEDIENTE

Neste momento de insegurança, com a pandemia do novo
coronavírus que tem infectado e matado milhares de pessoas
pelo mundo, a melhor arma é a informação. Mas ela tem que
ser confiável, vinda de especialistas no assunto, como os médicos infectologistas que sabem do que falam e merecem confiança e compartilhamento.
Com todos de celular na mão, o Whatsapp se transformou
em meio de informação para muita gente que prefere confiar
no que recebe, mesmo sem saber qual é a fonte, ao invés de
procurar os meios de comunicação profissionais, como os jornais, tvs e sites da imprensa, órgãos públicos e entidades de
saúde que têm a obrigação de informar e instruir a população.
Infelizmente, há quem use a poderosa ferramenta de compartilhamento de informação que é a internet, para brincadeiras que podem fazer mal ou mesmo de forma intencional, para
criar caos e pânico. A Faseh, apesar das aulas suspensas, continua trabalhando para levar o saber dos seus professores ao
público.
A Professora Dra. Tânia Maria Marcial Amaral, médica infectologista, especialista em medicina tropical, que integra o CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em
Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais) , além de
estar na orientação do trabalho dos profissionais de saúde,
com base nos estudos sobre como o Covid-19 está evoluindo
em Minas, tem ajudado a informar a população. Neste mês de
março, participou, ao vivo, de um programa especial da Rede
Minas – Brasil das Gerais - sobre a história das pandemias.
O professor Dr. Carlos Starling, infectologista, especialista em epidemiologia e medicina preventiva, têm dado inúmeras entrevistas à imprensa, esclarecendo sobre a pandemia
do novo coronavírus, desde o início. Ele é médico do Hospital da Baleia e de outros e tem uma coluna no jornal Estado de
Minas.
Outro mestre da Faseh, médico pediatra e infectologista
de referência nacional, Dr. José Geraldo Leite Ribeiro, também tem dado entrevistas aos meios de comunicação e gravado vídeos especiais para o site da Faseh
(https://www.faseh.edu.br/noticias/).
Dr. José Geraldo fala sobre a importância de respeitarmos a gravidade da pandemia que já infectou matou milhares
de pessoas em vários países de todos os continentes. Ele também explica que é preciso nos isolarmos uns dos outros, neste
momento, para evitar que a doença contamine muita gente ao
mesmo tempo, porque não haverá leitos de hospital suficientes e, desta forma, as mortes serão incalculáveis, como aconteceu na Itália.
O médico também alerta sobre o perigo de compartilharmos informações que não são de profissionais de saúde conhecidos e com conhecimento sobre o vírus, órgãos públicos
e imprensa oficial que têm obrigação legal de transmitir notícias verdadeiras. Por fim, o professor da Faseh ressalta a importância maior ainda, neste ano, da vacinação contra a gripe,
causada pelo vírus Influenza. Isto porque a gripe também
causa quadros graves de pneumonia e mata muito no mundo
todo e, se isso acontecer em um momento somado aos casos
de Covid-19, a tragédia será ainda maior.
A campanha de vacinação contra a gripe começou mais
cedo, neste mês de março, nos postos de saúde de todo o país.
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Muitas são as ações que atual administração tem realizado desde o início da gestão.
São mais especialidades médicas, postos de saúde, centro odontológico, farmácias, vacinas,
atendimentos laboratoriais, enfim, cada vez mais serviços disponíveis para o vespasianense
Medicamentos ao alcance de todos

A comunidade
vespasianense recebeu duas novas unidades de farmácias,
uma na Região Central e outra na Região
do Morro Alto. A da
Região Central é a
primeira Farmácia de
Minas - Rede Integrada Wander Lúcio
da Silva Moura.Além disso, é a única que fornece 234 tipos de medicamentos e oferece também os medicamentos especializados. Já
a unidade Rede Farmácia de Minas Onofra Caetano Ferreira da
Silva, no Bairro Morro Alto, fornece 127 tipos de medicamentos.
Em ambas as unidades de saúde, os funcionários e os usuários têm
mais estrutura, conforto e maior agilidade no atendimento.

Unidades de Saúde em todas as regiões

O bairro Vida
Nova recebeu, no dia
8 de fevereiro, a Unidade Básica de Saúde
Otília Levinda Costa
Matos. Esta unidade
de saúde era um antigo anseio da população que precisava
se deslocar até o
bairro Sueli para um
atendimento. A UBS do Vida Nova tem capacidade para duas equipes de Estratégia de Saúde da Família, ESF’s, por isso, é uma UBS
de porte II e oferece diversos serviços, dentre eles: vacinação, coleta
de exames laboratoriais, consultas médicas e odontológicas, entrega
de medicação, grupos operativos. Além disso, a UBS Otília Levinda
Costa Matos foi cuidadosamente equipada para proporcionar um
atendimento de qualidade e maior conforto aos pacientes.

Mais saúde bucal

A atual administração entregou para
a população vespasianense, em outubro
de 2019, o mais moderno Centro de Especialidades
Odontológicas da
Região Norte Metropolitana. O CEO Vereador José Mansur
conta com 10 novos consultórios equipados com aparelhos de última geração, separados por especialidades.Além disso, o paciente
conta com total privacidade e com todo conforto. Na unidade de
saúde bucal é oferecido à população vespasianense o diagnóstico
bucal com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal, periodontia especializada, cirurgia oral, endodontia, atendimento às pessoas com deficiência, prótese removível total e parcial, biopsia,
extração de siso, odontopediatria, radiologia e serviço de laboratório. Para ser atendido no CEO, o paciente deve ser encaminhado das
Unidades Básicas de Saúde, onde realizam o primeiro atendimento.

Novos Carros

Por meio de emendas parlamentares e convênios, a atual ges-

tão, através da Secretaria de Saúde, recebeu duas novas
ambulâncias, uma
van adaptada para
pessoas com deficiência e uma caminhonete destinada ao
setor de zoonoses.
Esses novos carros
estão ajudando a desenvolver ainda mais a prestação de serviço na área da saúde.

AELC

O
Programa
AELC, Atenção Especializada em Lesões Cutâneas, é
inovador e inédito e
foi implantado em
Vespasiano no início
da atual gestão, além
de ser um dos únicos
do Estado de Minas
Gerais. O programa
atende pacientes de toda Vespasiano que possuem feridas agudas e
crônicas e de difícil cicatrização, em suas casas, evitando assim o risco
de contaminação. Atualmente o AELC está assistindo 260 pacientes.

SAD

O SAD - Serviço
de Atenção Domiciliar, é um programa
do Governo Federal
que pertence ao projeto Melhor em Casa.
Em Vespasiano o
programa existe há
oito anos e é indicado
para as pessoas que
apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair de casa para chegar até uma
unidade de saúde, ou ainda para pessoas que estejam em situações
nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para seu tratamento.
O serviço tem como objetivo proporcionar ao paciente um cuidado
mais próximo da rotina da família, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de estar no aconchego do lar. De acordo com os últimos dados do SAD, em fevereiro
foram realizados 275 atendimentos, sendo estes médicos, de enfermagem, de fisioterapia e de nutrição.

Pré-natal de alto risco

As gestantes de
alto risco não precisam mais se descolar
para
Belo
Horizonte
para
serem atendidas por
esta especialidade
médica. Os atendimentos de Obstetrícia de Alto Risco já
estão acontecendo
no CEME, Centro de Especialidades Médicas.

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

Centro Oftalmológico

Está em andamento
a compra de equipamentos e móveis para a montagem de dois Centros
Oftalmológicos em Vespasiano. De acordo com
a Secretaria de Saúde vai
ser instalado uma unidade oftalmológica no
Bairro Morro Alto e a
outra na Região Central.

Mutirão de Catarata

Desde 2018 a atual
gestão está realizando
mutirões de catarata
com o objetivo de zerar
a fila de cirurgia de catarata. Mais de 2.700
vespasianenses já voltaram a enxergar com
precisão. As cirurgias
de cataratas só estão
sendo possíveis por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a FVS,
Fundação Vespasianense de Saúde.

Revitalização do FVS

A atual administração tem trabalhado para
uma revitalização total
da FVS, Fundação Vespasianense de Saúde,
prova disso são os mutirões realizados na instituição.
Já
foram
realizados na unidade de
saúde os mutirões de catarata, varizes e otorrinolaringologia. Além disso, houve um aumento
em torno de 40% de cirurgias em geral. Neste mês de março foram realizadas, pela primeira vez na instituição, cinco cirurgias de Cabeça e
Pescoço e estão sendo realizados também atendimentos de endoscopia.
A direção da FVS está prevendo, para o segundo semestre de 2020,
a reabertura da maternidade, um anseio dos vespasianenses que tem que
se deslocar para outros municípios para o nascimento dos bebês.

Exames a todo vapor

O Laboratório Municipal Maria do
Carmo Faria tem funcionado a todo vapor. A
Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de Saúde, colocou
a unidade de saúde para
funcionar com sua capacidade
máxima.
Atualmente são realizados no laboratório mais de 70 mil exames por mês.Além disso, a
unidade atende 200 pessoas por dia e o agendamento dos exames
é feito de um dia para o outro. No laboratório também são realizados 108 tipos de exames das mais diversas áreas com diferentes
complexidades.
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GEOGRAFIA E
MEIO AMBIENTE

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Higiene e Meio Ambiente
começa em casa
Saúde e Meio Ambiente
Evitando o covid 19

Veja algumas orientações de limpeza dentro de
casa para evitar o contágio
de Coronavírus:
 Não tocar em corrimões
 Evitar de sair de casa
 Manter idosos e pessoas em
grupo de risco em casa
 Usar o cabelo preso
 Nada de bijuteria
 Prender o cabelo
 Manter os idosos longe das
crianças
 Evitar contato físico
 Chegando em casa, tire os sapatos. Não circule com sapato sujo dentro de casa.
 Antes de entrar pra valer na
casa, coloque tudo o que
você trouxe da rua em um
cantinho já separado para
isso.
 Chegou da rua, tire a roupa
da rua, tome um banho e coloque a roupa de casa.
 Lave as mãos constantemente

CUIDADOS - Pessoa
Infectada

Quais os cuidados no
banheiro em uma casa que já
tem uma pessoa infectada?
 Ela deve ser a última a usar o
banheiro. Por exemplo, de
noite. A família toda vai
tomar banho. Ela vai ser a
última a tomar banho. E depois que ela tomar banho, ela
mesmo usa um multiuso, um
desinfetante, limpa a pia,

limpa a maçaneta, maçaneta
do box, pra deixar pronto pro
resto da família usar.
Quando ela vier ao banheiro,
ela traz o material de limpeza ou alguém traz na
porta, ela faz a limpeza, e depois esse pano, coloca no
saco plástico e alguém leva
pra lavar antes de usar novamente.

Dentro do quarto, quais
os principais cuidados?

Janelas sempre abertas, deixar bem arejado. Mas não
esquece. A porta bem fechada pra isolar do resto da
família. Ela vai ter um rolo
de papel higiênico ou papel
toalha, lenço de papel. Um
saco plástico, uma sacola
plástica pra jogar esse lixo
que ela produzir. Quando ela
terminar de produzir, ela
amarra e coloca do lado de
fora, pra que alguém leve e
jogue fora.
Se ela tiver tosse e febre
ou falta de ar, imediatamente
ela precisa sair e procurar uma
assistência médica. Mas se
não, é importante cuidá-la, mas
pensar na saúde mental. Dela e
de quem está aqui também
preocupado em não se contaminar.



 LIONS

CLUBE
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Lions Internacional bem próximo
das comunidades mineiras
Famílias de Minas Gerais vivenciaram momentos de muita tristeza e desolação
em decorrência das intensas chuvas que ocorreram em nosso estado

Cidades e famílias que de repente sofreram com as enchentes,
desmoronamentos, mortes por soterramento, além de outras catástrofes.
Diante de tantos sofrimentos,
o Distrito LC4, através da Governadora 2019/2020, Dra. Edite
Buéri Nassif, auxiliada pelo PDG
Luciano Guimarães, do LC de
Mariana, sensibilizada pelas catástrofes, de imediato, recorreu à
Fundação do Lions Internacional
e solicitou um subsídio de emergência no valor de dez mil dólares, e assim que o projeto de
atendimento foi concluído e en-

viado, rapidamente foi concluída
a análise burocrática e liberado o
valor pleiteado.
Tão logo foi feito o depósito
do valor pleiteado e determinadas
as cidades que receberiam as doações iniciou-se o processo de tomada de preços para aquisição dos
materiais a serem doados. As cidades contempladas com parte do
subsídio foram: Mariana, Ouro
Preto, Nova Lima, Diamantina,
Vespasiano e outras. As aquisições
feitas pelos municípios contemplados, foram em sua grande
maioria de cestas básicas, material
de limpeza e higiene pessoal além

de outros. Além do subsídio auferido pelo Lions Internacional,
todos os clubes do Distrito LC4, se
mobilizaram e fizeram doações
substanciosas.
Também outros Distritos se
solidarizaram com nossa região e
angariaram em seus clubes muitos donativos para as cidades atingidas. Belo exemplo foi o do
Lions Clube de Itapecerica que,
através do PDG CL. João Paulo
Lima Teixeira enviou um caminhão de roupas, cobertores, materiais de limpeza, de higiene, etc.
Para o Distrito LC4, a Governadora Edite Buéri Nassif sentiu-se

gratificada com o trabalho dos
clubes, dos companheiros do
Lions, enfim, de todos que contribuíram para minimizar o sofrimento de muitos, decorrente das
enchentes e desabamentos. Ficou
feliz ainda, por colaborar com o
seu município de Vespasiano,
através do Lions Clube local com
uma substanciosa doação de cestas básicas. “Á Fundação do
Lions Internacional, PDGs, presidentes de clubes, companheiros e
todosque fazem da Arte de Servir,
uma nobre missão, nossos agradecimentos e nossos aplausos!”
disse a governadora Edite.

Paulo Diniz em Sociedade
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Rotary Club homenageia
destaques de 2020

Durante concorrida cerimônia realizada no
dia 16 de março último, o Rotary Club de Vespasiano prestou homenagens a pessoas e empresa
que se destacaram na cidade no ano de 2020.

Na oportunidade foram homenageados: o
músico Roberto da Silva Junior, o Robertinho; a
engenheira civil Carolina Baeta Laje de Aguiar;
e o Jornal Vespasiano em Notícias.

A companheira Siléa Fonseca Fischer fez a
leitura do currículo de Robertinho destacando a
sua formação artística pela UFMG. Falou sobre
sua participação em vários festivais de música e
sua parceria com a UEMG para promoção do I

Festival de Inverno de Vespasiano. Foi destacada
a efetiva participação do homenageado à frente
da Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes tendo, inclusive, participado de uma turnê internacional pela Europa com a Corporação.

Robertinho

Músico e professor Robertinho recebe homenagem do
presidente do Rotary – Aurelio Salles e Cp. Sergio Lopes

Carolina Baeta

Dando continuidade à cerimônia, o presidente Aurelio Salles solicitou à Cp. Tâmara Marani Albano a leitura do currículo da
homenageada Carolina Baeta Lage de Aguiar.
Ela é engenheira civil e especializada em Projeto
de Prevenção Contra Incêndio e Pânico e vem
prestando relevantes serviços no município. Durante a homenagem, o cerimonial destacou que

Robertinho agradece a
homenagem recebida

Carolina já participou da família rotária tendo
sido membro do Rotaract Club de Vespasiano.
Agradeceu ainda à engenheira homenageada
que, recentemente, executou sem qualquer ônus,
o Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico
da sede do Rotary Club de Vespasiano. Ela se fez
presente acompanhada de seu esposo Henrique
Geraldo de Aguiar.

Cp. Aurelio Salles e Elane Fonsecaentregam a honraria à
homenageada Carolina Baeta

A engenheira Carolina Baeta
agradeceu a honraria e
destacou o trabalho
do Rotary Club

A N I V E R S A R I A N T E S DE A B R I L

Dia 1: Luis Henrique Braga Viana, Hernely da Silva Gomes, Danilo Soares Fonseca;
Dia 2: Cristina A.S. Kodato, Rutineia Corrêa Campos, Fabiana Assis Salomão, Otávio
Rocha Costa; Dia 3: José Camilo da Silva; Dia 4: Ligiane Soares Meneses, Márcia Santos Soares; Dia 5: Jaderson Oliveira Felipe, Thaís do Valle Fernandes, Sérgio Soares
Fonseca, Gislaine Elias Cruz, Luciano Diniz Carvalho, Thaís dos Santos Araújo Rocha,
Sílio Alexandre F. Júnior; Dia 6: Mariza Fernandes de Oliveira, Fernanda Salomão, Angélica Fernandes Gomes, Ronaldo Marcelino Fonseca, André Luis Silva Avis, Rômulo
Beghini; Dia 7: Carlos Jr. Fonseca Correa, Meire Thaís Fonseca Viana, Raquel Rocha
Dada, Gilson Boaviagem, Humberto Moura, Nilma Fonseca Martins da Costa, Elen Aparecida de Aguiar, Carolina SicariGuireli, Erica Vanessa Fonseca Diniz; Dia 8: Lourdes
Bernadete Viana, Rúbia Batista de Oliveira, Lorena Miranda Imbuzeiro Costa; Dia9: Antônio Eustáquio Neves, Hélia Mara Aguiar Machado, José Acácio da Cruz, Maria Margarete Gonçalves Souza, Valéria Machado Costa; Dia 10: Rogério Albano Viana, Alice
Barbosa Soares, Graziela Kamei Aarão, Felipe Viana Diniz Cruz, Sheila Regina de Avis
Salles, Luciano Faria; Dia11: Wend Cristina Oliveira Silva; Dia 12: Norma Soares Fonseca, Gladmar Mary Gonçalves Souza, Estevão Luís Dada Durães; Dia 13: Márcio Diniz
Cruz, Denize Alves de Azevedo; Dia 14: Ariane KaremDrumondTomáz, Regina Célia
Beghini de Araújo; Dia 15: Miriam Cristina Lara Barbosa, Leonardo de Carvalho Araujo;
Dia 16: Adelúzia Fernandes de Deus, Aécio Batista Alves; Dia 17: Regina Cerqueira
Costa, Margareth Guimarães M. Costa, Rosângela Resende Silva Oliveira, Leonor Sinai
de Oliveira; Dia 18: Deise Cristina Perdigão, Marco Antônio Fonseca Viana, Solange
Vitória Fonseca, Edelbrando Ramos Ribeiro, Marilda Falcão; Dia 19: Tânia Marisa Colares M. Rocha, Karem de Oliveira Bretas, Leonardo Silva Franca; Dia 21: Marília Luíza
Campelo Diniz, Mariana Souto Murta; Dia 22:Edmeia Batista de Jesus, Marcelo Fonseca do Vale, Myrllan Froes Madeira, Dia 23: Mauro Magno Viana, Lorena Prudente de
Aquino, Loren Prudente de Aquino, Suellen Ziderech Xavier, Mariângela Durães; Dia
24: José Nascimento Bicalho Filho, Ana Amélia Diniz Carvalho, Marco Túlio Fonseca
Viana, Dia 25: Ana Paula Paixão Sacramento, Teresinha Viana F. Salomão; Dia 26: Elizabeth Eduardo Silva; Dia 27: Geraldo Moreira Gomes de Resende, Teresinha de Jesus
Lara, Roberta Resende Bicalho, José Antônio S. Palma Jr., Jorge Antônio Salomão, Dia
28: Thales Soares Oliveira; Dia 29: Loren Katiane dos Santos Alves, Iziz Geralda de
Oliveira Gomes; Dia 30: Cecília Viana Souza, Edilúcia Aguiar Dornas Beghini.
A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!
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Vespasiano em Notícias

O Jornal Vespasiano em Notíciastambém
foi homenageado pelo Rotary Club de Vespasiano
pelos relevantes serviços prestados ao município
de Vespasiano.
Convidado pelo presidente Aurelio Salles,
o Cp. José Bicalho apresentou o histórico do
Jornal.
O veículo está no mercado há 41 anos e, dia
a dia, busca a melhor forma de informar com imparcialidade, aos leitores as notícias e os fatos

ocorridos nesta área de ação, que se propôs a cobrir, bem como os fatos de relevância estadual e
nacional.
O Jornal Vespasiano em Notícias colocou
sua primeira edição nas ruas, no mês de maio de
1979. Foi um marco para o munícipio na área de
comunicação. Desde sua primeira edição sempre
pautou por levar matérias de interesse da comunidade e buscou publicar ações que ajudassem no
desenvolvimento socioeconômico do município.

O Vespasiano
em Notícias
representado
pelos seus
diretores, Paulo
Diniz e sua esposa
Elzinha, recebeu a
honraria das
mãos de Cp.
Aurelio Salles e
Lulú Durães

Jornal Vespasiano em Notícias agradece
a homenagem e conta sua história
Após receber a honraria do Rotary Club de Vespasiano, o diretor
Paulo Diniz Cruz, fez um pronunciamento se referindo a atuação do
Vespasiano em Notícias durante seus 41 anos de circulação

O pronunciamento
Senhor presidente, senhores companheiros da
mesa, caros companheiros e
companheiras,
senhores
convidados. A todos, boa
noite.
Queremos cumprimentar nossos amigos, também
homenageados nesta data, a
Dra. Carolina Baeta uma
das grandes engenheiras
civis de Vespasiano e o Robertinho, músico que merece nosso respeito e
admiração.
Carolina, que já participou da família rotária tendo
feito parte do quadro de sócios do Rotaract Club e que,
recentemente, prestou relevante serviço ao Rotary de
Vespasiano nos oferecendo
o Projeto de Prevenção Contra Incêndio. Companheira,
devemos dizer que o Rotary
Club de Vespasiano está
com as portas abertas para
você. Obrigado, Carolina.
Cumprimentamos também o grande artista, grande
músico, maestro da Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes e
professor de música da Escola de Artes Capitão Carambola, Roberto da Silva
Júnior, o Robertinho.
Robertinho o trabalho
que você desenvolve junto
aos jovens e crianças de
nossa cidade é de grande
importância para todos nós.
Parabéns.
Companheiros, senhoras e senhores, é com satisfação e orgulho que o
Jornal Vespasiano em Notícias recebe nesta oportunidade esta homenagem do
Rotary de Vespasiano, entidade que ajudei a fundar no
ano de 1984, portanto, há 36

anos. Foi com muito prazer
que me dediquei ao Rotary durante todo esse tempo, e também, com satisfação, divulguei
as boas notícias deste Clube.
Foi em maio de 1979 que
fizemos circular a edição número 01 do Jornal Vespasiano em Notícias. Nesse
período, foram 388 edições
mensais.
Foi com o espirito de divulgar nossa Vespasiano por
toda a Minas Gerais e pelo
Brasil afora, que sentimos a
vontade de criar um jornal
para levar os acontecimentos
da cidade a todos os cidadãos
vespasianenses e por todas as
partes do País. Conseguimos
sucesso. Contamos imediatamente com o apoio da Administração Municipal e do
Legislativo. Várias empresas
da cidade aderiram ao projeto.
Nós encaramos e em maio de
1979, circulava a primeira edição do Jornal Vespasiano em
Notícias.
O início, como em todo
projeto, não foi nada fácil. Trabalhamos buscando o apoio de
todos. Assim foram a primeira,
segunda e terceira edições. A
sociedade acreditou. A causa
ficou menos difícil.
Registramos aqui que,
quando nos encontramos com
jornalistas da Capital ou de
todo o interior mineiro, sempre
somos questionados: como
vocês conseguem manter um
jornal por 41 anos numa pequena cidade como Vespasiano? É simples. É ter
persistência. É ter seriedade. É
ter competência. É acreditar
nos parceiros. É ter amor ao
jornalismo. É amar a terra em
que vivemos.
O Jornal Vespasiano em
Notícias, há 41 anos no mercado, tem o respeito e admira-

Casal Paulo Diniz e Elzinha com os filhos Felipe e Karina
durante a cerimônia

CP Paulo Diniz agradeceu o
destaque ao Jornal Vespasiano
em Notícias e contou sua
história de 41 anos

ção de seus inúmeros leitores. Tem uma tiragem de oito
mil exemplares, que são distribuídos gratuitamente nas
cidades de Vespasiano,
Lagoa Santa e São José da
Lapa, além de mais de 200
exemplares que são postados
via correio para órgãos públicos, empresas e admiradores em todo o Brasil. Outros
500 exemplares são digitalizados e enviados por e-mail
aos nossos leitores. Um jornal que circula e que é lido.
Queremos agradecer
aos nossos leitores que sempre nos prestigiam. Queremos agradecer aos nossos
parceiros que sempre buscam publicar suas mensagens em nosso jornal.
Agradecemos até mesmo
aos críticos que nos alertam
para que possamos corrigir
os nossos erros e fazermos
um jornal cada vez melhor.
A toda comunidade vespasianense e a todos aqueles
que recebem e leem o Jornal Vespasiano em Notícias, a nossa gratidão e os
pedimos para que, em suas
orações, rezem por nós para
que continuemos com o
Ideal de Servir.
Nesta
oportunidade
queremos fazer um agradecimento muito especial aos
companheiros do Rotary
Club pela homenagem que
ora nos prestam. A nossa satisfação é imensa ao recebermos tal honraria deste
clube de representatividade
internacional que reconhece
o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa luta.
Muito obrigado a toda a
sociedade vespasianense,
muito obrigado a todos os
companheiros do Rotary
Club de Vespasiano.
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Elzinha Viana

Modo de preparo:
Tempere o peixe com o alho, o suco de limão,
sal, e pimenta. Em um refratário médio, faça
uma camada com metade da cebola, dos pimentões, do tomate e regue com metade do

Lombalgia

azeite. Faça uma camada com o peixe, cubra
com os legumes restantes e regue com o azeite
restante. Espalhe os ovos, a azeitona e cubra
com papel-alumínio. Leve ao forno médio,
preaquecido, por 40 minutos ou até dourar. Retire e sirva.

Gelado de abacaxi

Ingredientes:
2 latas de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 envelope de gelatina em pó sem sabor
1 xícara (chá) de suco de abacaxi
3 xicaras (chá) de abacaxi em calda picado
Coco ralado e abacaxi picado para decorar

Modo de preparo:
Coloque no liquidificador o leite condensado e
o creme de leite e bata por 1 minuto. Hidrate a
gelatina no suco de abacaxi e dissolva em
banho-maria. Despeje no liquidificador e bata
por mais 1 minuto. Transfira para uma tigela e

Que dor nas costas

A coluna é uma grande engrenagem composta por vértebras, discos,
nervos, ligamentos, medulas e músculos. O desconforto indica que
uma peça saiu do lugar. Veja os principais incômodos

Peixe com Legumes

Ingredientes:
1 kg de cação em postas
4 dentes de alho picados
Suco de 1 limão
Sal e pimenta do reino a gosto
2 cebolas em rodelas
1 pimentão amarelo em rodelas
2 tomates em rodelas
½ xicara (chá) de azeite
2 ovos cozidos em rodelas
1 xicara (chá) de azeitona preta sem caroço

Saúde -

misture o abacaxi picado. Distribua em um refratário médio e leve à geladeira por 3 horas.
Decore com coco ralado e abacaxi ficado antes
de servir.

Dicas úteis para o Lar Dicas importantes no
preparo do bacalhau

Banana frita: Para deixa-la menos engordurada, basta passar os pedaços de banana em farinha de trigo antes de fritar. Humm!
Molho de tomate: Para diminuir a acidez do
molho, você pode colocar uma pitada de açúcar
ou pedacinhos de talo de salsão, que ainda dão
um sabor especial ao molho
Bife à milanesa: não importa se de frango ou
de carne vermelha, eles sempre ficam mais gostosos se passados na farinha de rosca misturada

com queijo parmesão ralado.
Peixe
assado: Ele não
grudará na fôrma
e nem perderá o sabor se você forrar a assadeira
com fatias de batata crua.
Purê de batata: Ele ficará mais fofinho se
você misturar uma pitada generosa de fermento
em pó quando ele ainda estiver no fogo.

O que é o tempo, senão uma sucessão
de acontecimentos,momentos promissores
para se pensar em construir a pazentre
povos e nações?
Mas, para que as sementes de paz germinem em toda a terra,é necessário encontrar semeadores de boa vontade,terreno
cultivável onde a justiça se desenvolvanum
clima que favoreça o eqüitativo crescimento de todos.
Portanto, é urgente se pensar na humanização dos povos enações, no respeito às
diversidade étnicas, costumes e crenças.No
estabelecimento de uma nova ordem mundial,fundamentada na compreensão e valorização dos seres humanos.
Como falar de paz quando se vive num
mundoque promove a guerra, que mutila e
mata,que gera ódio e vinganças, que cria
massa de gente faminta,de pobres esfarrapados, crianças assustadas, pessoas tristes,sem perspectiva de um futuro melhor?

Neste panorama quase sem esperança,sente-se, porém, que um novo mundo
está surgindo.E como aurora de paz renasce
a solidariedadee a partilha do amor entreos
diferentes povos.
É a paz que nasce dos escombros da
guerra! É o novo tempo e construir o que
foi destruído!É o convite para todos se unirem num mutirão de paz!Vamos dar as
mãos para ajudar aquelesque engrandecem
a existência humana,oferendo a nossa colaboração na tarefa de promovertantas vidas
que o egoísmo e a ambiçãomutilaram.
Sejamos artífices da paz, na luta para
engrandecera dignidade humana de quemfoi excluídopelo desamor e pela injustiça.
É tempo de sermos semeadores(as) de
paz!É tempo de convivermos em paz!

Mensagem - É tempo de PAZ

Maria Nogueira

A dor na região lombar, aquela
perto da bacia, atinge cerca de
50 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS). Ela é uma
das principais características
de que a musculatura está cansada, seja por má postura, seja
por sobrecarga. Mas, apesar do
incomodo, muitos pacientes
não levam o problema a sério e
o quadro evolui levando a sensação de coluna travada.

Cansaço

A falta de atividade física faz
com que o musculo não renove
o oxigênio suficiente para
manter seu funcionamento.
Com isso, sentimos fraqueza
da musculatura que leva a má
postura. Se há dor e ela irradia
e persiste, cuidado. A má postura causa escoliose e cifoses a
popular corcunda. Para preve-

nir, pratique algum tipo de
exercício, faça fisioterapia e
esforce-se para manter a postura ereta.

Formigamento

Se os braços, as coxas ou as
pernas não têm a mesma força
de antes, devido à dormência,
a dor nas costas é decorrente
de hérnia de disco. O deslocamento do disco acontece por
desgaste ou esforço excessivo.
Ao sair da posição original ele
comprime o nervo, que causa
incomodo. A dor pode ser
tanto lombar quanto cervical,
que atinge a região do pescoço

Perda ou ganho de peso

A oscilação de peso não leva a
nenhum problema grave nas
costas. Entretanto a perda pode
estar associada ao quadro, e o
excesso piora os sintomas.
Tudo isso porque o sedenta-

rismo, assim como a obesidade, são inimigos de uma coluna saudável.

Ossos frágeis

Com o passar dos anos o desgaste nas articulações atinge
70% das pessoas com mais de
50 anos de idade. O processo é
acompanhado de inflamação e
dor. Após os 80 anos, o “bico
de papagaio”, que é a artrose
da coluna, e a osteoporose são
as causas do incômodo.

A dor pode ser constante

Há três classificações para o
problema. A primeira é a
aguda, que você sente ao permanecer muito tempo na
mesma posição. A segunda é a
subaguda. E interfere na vida
diária (como levantar objetos).
Já a terceira é a crônica,
quando o desconforto dura
mais de três meses.

Brasil: um país quase idoso

* Vanessa Arruda

Dia 27 de fevereiro comemorou-se o Dia do
Idoso. Considerando que
atualmente são quase 30
milhões de idosos brasileiros que correspondem a
13% da população; faz-se
necessário repensar ações
contundentes para este
grupo etário.
O enunciado peloIBGE
-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- aponta
que, se em 1980 Brasil era
considerado um páis jovem,
atualmente está em transição para se tornar um país
idoso e em curto espaço de
tempo.Em 2042, a projeção
deste Instituto é de que a
população brasileira atinja
232,5 milhões de habitantes, sendo 57 milhões de
idosos (24,5%).
Explica este fenômeno
a redução nas taxas de fecundidade e da mortalidade.
Ou seja, há acentuada diminuição na taxa de natalidade
e em contrapartida um aumento da expectativa de
vida.
Tais dados auxiliam na
criação de políticas públicas
que visem a qualidade de
vida dos que estão a envelhecer.É preciso criar condições adequadas que vão
desde a ambiência até o
bem estar em geral. Pensar
em fortalecimento de direitos já existentes e pô-los em
prática. Há de se pensar
também (e mais) na oferta
dos serviços de saúde e da

socialização para desenvolvimento de talentos. Segurança como prevenção de
acidentes e redução de custos com doenças e tratamentos.
O âmbito é bem maior
quando se trata do bemestar da Melhor Idade, incluindo aí a conscientização
dos familiares e cuidadores
da necessidade do trato com
respeito. Educação, respeito
e carinho vêm faltando em
muitos lares e casas de repouso. Fato explicado pelo
alto índice de abandono e
agressões aos idosos.
Por outro lado, indústria
e comércio também precisam repensar este grupo populacional como potencial
consumidor. Para Isabel
Marri, demógrafa do IBGE,
“se conseguirmos antever
esses desafios, podemos
aproveitar melhor essa característica da população
atual que envelhece.”
Ofertar acesso fácil e
seguro em qualquer ambiente, seja cinema, praça
de alimentação, clínicas,

de
besalão
leza,supermercados, bancos, domicílios e outros.
Oferecer banheiros com
barras de segurança, cadeiras confortáveis, produtos
compreços acessíveis, aparelhos fáceis de manusear,
serviços rápidos e com qualidade. Principalmente preparar profissionais que
saibam receber este grupo
em ascençãonúmerica.
É o mínimo a ofertar
para alcançar fidelização,
resultados em vendas e ao
mesmo tempo atender aos
apelos de outra classe consumidora que busca empresas que se preocupam com
a sociedade e não apenas
com os próprios lucros.
* Jornalista, Mestra em
Administração, Pós Graduada em Marketing Político, Master Coach,
Professora Universitária,
Poeta e Escritora

Fonte: Revista Retratos
IBGE, no. 16 – Fev 2019
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 ARTISTAS DA TERRA

Lucas Cruz é a cara da Banda

Colaborou Pamella Aguiar
Jornalista

Clarinetista há oito
anos, Lucas Cruz conta que
começou a se interessar pelo
instrumento quase que por
acaso. Em 2012, foi fundada
a Banda Jovem de Vespasiano, com o propósito de
formar novos músicos e alimentar a Corporação Musical Nossa Senhora de
Lourdes.
“Fiquei sabendo sobre a
formação da banda na escola onde estudava e decidi
tentar. A princípio, minha
intenção era tocar saxofone,
porém, a alta demanda fez
com que não tivessem mais
vagas para mim. Foi então
que me sugeriram tocar clarinete, instrumento que naquela época eu nem
conhecia. Contudo, aceitei a
sugestão e não me arrependo”, enfatiza.
Lucas conta que na
Banda Jovem aconteciam
aulas de iniciação à teoria
musical, antes da escolha de
qualquer instrumento. Depois dessa etapa, só aí chegava a hora da escolha dos
instrumentos e as aulas particulares com professores
específicos de cada um
deles. É importante ressaltar
que os professores da Banda
eram membros da Corporação Musical Nossa Senhora
de Lourdes.
O artista revela que,
embora na infância não
tenha tido tanta ligação à
música, depois que começou a estudar e a tocar sua
vida se transformou. “De-

pois que comecei a tocar, meu
envolvimento com a música
alcançou níveis cada vez
maiores, inclusive, comecei a
tocar em outros lugares, como
em um dos corais da Paróquia
Nossa Senhora de Lourdes”.
Após um ano de aprendizado e participação na Banda
Jovem, o professor de clarinete
de Lucas sugeriu que ele entrasse para a Corporação Musical Nossa Senhora de
Lourdes, para que ele se desenvolvesse ainda mais como
instrumentista. Hoje, além da
Corporação ele é um dos coordenadores do JEMusic, o coral
dos Jovens em Missão da Paróquia Nossa Senhora de
Lourdes.
Com a Corporação, o artista costuma se apresentar nas
procissões da Paróquia e em
convites diversos que chegam
até eles, como os da Prefeitura
de Vespasiano, encontros de
bandas, entre outros. Além
disso, os projetos da banda variam.
Em 2014 a Corporação

realizou uma turnê pela Alemanha – uma parceria, entre
a Corporação e a Kreisjugendorchester SÜW – que
foi finalizada com um
grande concerto. Nos anos
de 2018 e 2019 o projeto
principal da Corporação foi
a Retreta com Convidados,
que acontecia todo primeiro
domingo no Palácio das
Artes de Vespasiano.
Considerando que sua
vida foi transformada pela
música, Lucas revela que se
considera um membro participativo da Corporação. “Ela
me fez crescer enquanto cidadão e em responsabilidades, além de me propiciar
oportunidades únicas, seja
de vida ou de aprendizado e,
por isso, faço questão de trabalhar sempre por ela, para
que ela cresça muito. A Corporação é a cara daqueles
que a compõem e representa
nossa mineiridade em nome
de Vespasiano. Vamos todos
valorizar esta autoridade cultural de nosso município”.

Coluna Jurídica
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*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Novo coronavírus: Aumento do preço
do álcool gel e das máscaras

A pandemia de COVID-19 tem levado ao aumento da busca por álcool gel
e máscaras em drogarias e outros estabelecimentos, como supermercados e lojas
de conveniência, uma vez que ambos os
produtos são essenciais para evitar a propagação do vírus, auxiliando na higienização das mãos e prevenção no contato
com pessoas idosas.
Essa alta demanda já era esperada
desde quando se começou a falar nos riscos trazidos pela doença, mas os preços
abusivos assustaram os consumidores
que, por sorte, ainda conseguiram encontrar os produtos nas prateleiras.
Importante frisar, no entanto, que
essa conduta é completamente abusiva,
conforme destaca os incisos V e X, do art.
39, do CDC, que reza o seguinte:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
[...]
V - exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva;
[...]
X - elevar sem justa causa o preço de
produtos ou serviços.
Pensando nisso, a Comissão Externa
da Câmara dos Deputados vai defender o
tabelamento de produtos essenciais para
enfrentar o COVID-19, em especial o álcool em gel, como medidas de emergência para enfrentar a pandemia. A

iniciativa faz parte de um pacote de medidas apresentadas durante reunião realizada no dia 17 de março, e que será
levado ao presidente da Casa para discussão entre os líderes partidários.
É importante que o consumidor tenha
em mente que, nesses casos, ele deve denunciar e recorrer ao Procon de seu estado ou cidade. O aumento abusivo no
preço de produtos, ou seja, a venda por
um preço muito acima do praticado naturalmente no mercado sem justificativa, é
uma infração as normas de proteção ao
consumidor.
Em casos mais complexos, também é
possível recorrer ao artigo 187 do Código
Civil, que diz que“também comete ato
ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Vender álcool gel e máscaras por
preços exorbitantes, portanto, configura
abuso de direito.
Logo, quando um comerciante vende
produtos com preços impraticáveis, ele se
torna passível de investigação ou punição
pelo órgão responsável por sua fiscalização.
Fique ligado e defenda seus direitos!
Em Minas Gerais é possível fazer
uma reclamação através do site:
https://www.procononline.com.br/procon
-mg/.

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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Edital de seleção para cadastramento de entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, com finalidade social e para atividades de

caráter essencial à cidadania, da comarca de Vespasiano, estado de Minas Gerais, interessadas no acolhimento de prestadores de serviços

gratuítos e ao recebimento de recursos provenientes de prestações pecuniárias, executadas no âmbito do juízo criminal, para o ano de 2020

Vacinação contra influenza
começou na segunda-feira, 23

Março - 2020

E M N OT Í CI A S

9

Campanha foi antecipada para auxiliar profissionais de Saúde a descartarem a doença na triagem
de casos para coronavírus. Municípios devem adotar estratégias para evitar aglomerações

O início da 22ª Campanha
Nacional de Vacinação contra a
influenza foi antecipado para a
última segunda-feira (23/3). Dividida em três fases, a campanha tem como objetivo auxiliar
os profissionais de Saúde a descartarem a influenza na triagem
de casos para o novo COVID19, acelerando o diagnóstico e
minimizando o impacto nos serviços prestados. A meta é imunizar 90% do público prioritário
da campanha, composto por
aproximadamente 7 milhões de
pessoas em Minas Gerais.
De acordo com a coordenadora estadual do Programa de
Imunizações da SES-MG, Josianne Dias Gusmão, vacinar
primeiro os idosos e os trabalhadores da Saúde faz parte das
estratégias de proteção do grupo
que está mais suscetível ao
vírus da influenza. “Os sintomas da influenza são semelhantes aos do coronavírus e essa
antecipação visa diminuir a
carga da circulação de influenza
na população. Em Minas, 2,3
milhões de pessoas fazem parte
do grupo com 60 anos ou mais
de idade e do grupo de profissionais de Saúde são 460.500
pessoas. A vacina contra a gripe

reduz as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pela influenza,
por isso é fundamental que este
público compareça às Unidades
Básicas de Saúde nessa primeira etapa”, afirma.
A segunda fase da campanha começa no dia 16 de abril e
tem como foco os professores
das escolas públicas e privadas,
profissionais das forças de segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas não
transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Já na
terceira fase, que começa no dia
9 de maio, deverão receber a vacina crianças de seis meses a
menores de seis anos, gestantes,
puérperas, povos indígenas,
adolescentes e jovens de 12 a 21
anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema
prisional e adultos de 55 a 59
anos de idade.
A campanha termina no dia
22 de maio e as etapas ocorrerão
simultaneamente em todos os
municípios mineiros. O público
da campanha está maior neste
ano, abarcando os adultos de 55
a 59 anos, que não recebiam a
vacina nos anos anteriores. Estu-

 LAGOA

dos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a
45% o número de hospitalizações por pneumonias, de 39% a
75% a mortalidade global e em,
aproximadamente, 50% nas
doenças relacionadas à influenza. “A vacina é a medida
de prevenção mais importante
para proteger contra a doença”,
aponta Josianne Gusmão.

Recomendações

Diante dos casos do Covid19, o Ministério da Saúde recomenda que os municípios
adotem uma série de estratégias
para evitar aglomerações durante a vacinação nas Unidades
Básicas de Saúde. Cada município terá autonomia para defi-

SANTA

Fiscaliza Lagoa Santa oferece
serviço mais rápido e online

Um novo sistema de fiscalização que trará mais efetividade
para o município é realidade. A
partir de agora, o cidadão poderá
utilizar de maneira mais rápida e
online. Através da implantação de
um software de alta precisão, os
fiscais poderão averiguar as demandas e analisar as informações
com tecnologia.
Trata-se de um sistema que
utiliza a plataforma Software as a
Service (SaaS), um sistema totalmente personalizado e que mantém a estrutura da legislação e da
realidade da cidade. Durante quatro meses, o sistema passou por
um processo de adequações e
hoje, funciona dentro de uma plataforma online regulamentado
por lei.
Mais rapidez, flexibilidade,
compatibilidade, precisão na base
de dados e segurança passível de
ser controlado a distância. O programa consegue emitir individualmente os resultados em
tempo real do trabalho realizado
por cada fiscal.

Atualmente, a Prefeitura trabalha com 26 fiscais das áreas de
Meio Ambiente, Obras, Posturas
e Transportes, que serão avaliados conforme efetividade e produtividade, e assim, dar mais
transparência aos recursos públicos.
A expectativa com a implementação deste sistema gerencial
é garantir um retorno às demandas de maneira efetiva e rápida,
capaz de gerar um processo de
fiscalização avaliado por demanda específica.
Tal medida possibilitará ao
município uma economia real nos

processos, formulários, tempo e
autuação. Em apenas um mês de
funcionamento, mais de 800 processos de fiscalização foram realizados, o que corresponde a 50%
a mais de efetividade se comparado ao procedimento realizado
manualmente.
O caminho para usá-lo é
muito fácil, o cidadão poderá entrar em nosso site para denúncias
ou reclamações, inserir os seus
dados e as informações e pronto.
Imediatamente, receberá o protocolo de serviço que permite o
acompanhamento de todo o processo até a sua conclusão.

nir quais medidas irá adotar, de
acordo com sua realidade e cenário epidemiológico. Contudo,
é recomendado que diferentes
formatos de organização do
processo de trabalho das equipes sejam adotados.
Entre as estratégias recomendadas está o estabelecimento de parcerias locais com
instituições públicas e privadas
a fim de descentralizar o máximo possível a vacinação para
além das Unidades Básicas de
Saúde (UBS). Entre os possíveis parceiros estão os serviços
de assistência social, instituições de ensino superior, as Forças Armadas e a extensa rede de
farmácias privadas do país,
entre outros.

Causada por diferentes

tipos de vírus, a gripe é uma infecção viral aguda que afeta o
sistema respiratório. Sua capacidade de transmissão é considerada alta, com tendência a se
disseminar facilmente em epidemias sazonais. Para se prevenir é fundamental a adoção de
hábitos simples como lavar as
mãos frequentemente com água
e sabão, evitar tocar a boca,
nariz e olhos, limpar e desinfetar superfícies que podem estar
contaminadas, manter os ambientes bem ventilados, além de
evitar contato físico com outras
pessoas.
Se não for tratada a tempo, a
gripe pode causar complicações
graves e levar à morte, principalmente nos grupos de alto risco,
como pessoas com mais de 60
anos, crianças menores de cinco
anos, gestantes e doentes crônicos. Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória e há necessidade de hospitalização. Nesta situação, denominada Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG), é obrigatória a notificação às autoridades de Saúde.
Os principais sintomas são febre,
dor no corpo, dor de cabeça e
tosse seca.

O seu cadastro é fundamental para melhorar a qualidade da saúde em sua cidade.

Informações: 0800 095 5155 de segunda a sexta-feira, de 7h
às 16h30.

A organização das UBS
com horário de funcionamento
estendido também está entre as
recomendações, garantindo a
oferta de vacinação na hora do
almoço, bem como nos horários
noturnos e finais de semana.
Unidades com mais de uma
equipe podem se organizar em
escalas de trabalho flexíveis a
fim de garantir o quantitativo de
profissionais necessários para
assegurar o acesso da população
à vacina durante todo o horário
de funcionamento do serviço.
Outra recomendação é a disponibilização de um local específico na unidade de Saúde para
vacinação do idoso, pessoas
com comorbidades, gestantes e
puérperas, separado do local de
vacinação direcionado aos demais grupos.
Realizar a vacinação extramuro, em locais de convivência
social (supermercados, centro
de idosos, igrejas, escolas etc)
em locais abertos e ventilados e,
inclusive, em Unidades Móveis
da Saúde também integra as recomendações do Ministério da
Saúde.

Gripe

Cadastramento do SUS

A partir de agora, todo recurso pago pelo Ministério da
Saúde aos municípios será baseado no número de usuários
cadastrados no sistema do SUS.
Para se adequar às novas exigências, a Prefeitura de Lagoa
Santa lança a campanha para
cadastramento de usuários do
SUS residentes no município.
Em Lagoa Santa, a Prefeitura está mobilizada para atingir 100% da população
cadastrada no sistema. Isso garantirá a totalidade dos recursos, e consequentemente, a
manutenção da rede de saúde e
mais medicação, exames, atendimentos e vacinas.Para isso, a
Administração Municipal conta
com a participação de toda a
população no sentido de realizar o cadastro. Faça a sua parte.
É rápido e fácil.O cadastro
pode ser feito em qualquer Unidade de Saúde Cuidar, de segunda a sexta-feira, de 7h às
16h30 e aos sábados de 7h às
13h.
É importante levar os seguintes documentos:
 Comprovante de endereço;
 Documento de identidade;
 CPF e
 Certidão de Nascimento.
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Liga suspende Campeonato
Amador da Segunda Divisão

A Liga Municipal de Desportos, de Vespasiano, suspendeu por tempo indeterminado,
o campeonato amador da 2ª Divisão (serie B).
O presidente Daniel Afonso tomou esta decisão em função das determinações governamentais em face da pandemia que assola o
país.

O campeonato já está na fase das semifinais. Quatro equipes disputam o título. No dia
8 de março jogaram: Cascalheira 0 x Santa
Cruz 3; Grêmio Morro Alto 0 x Cruzeirinho 1.
As partidas de volta agradam a liberação
das autoridades levando-se em conta a situação de combate ao Coronavírus.

O Cruzeirinho está presente também na segunda divisão já participando das semifinais
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Coluna do Pescador

Paulo Diniz

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

Rio Xingú

Das pescarias no Rio Xingú, ninguém volta sem um bom peixe. Podemos afirmar que lá em toda apoitada você pega um peixe. É um pintado, cachara, trairão,
pirarara, jaú ou qualquer outro. Parou, pegou.

Marquinho Faria exibe uma pirarara que
pegou quando pescando no Rancho
do Alison no RioXingú

Ilvinho Marani curte com sua pirarara
de 26 quilos. Rio Xingú, também
no Rancho do Alison

Numa noite, Carlos Murta
“deitou e rolou”.
Foram 1 jaú, 1 pirarara,
4 cacharas. Rio Xingú,
perto da Fazenda Primavera

João Pancada examinava
a ponte para passagem
do caminhão, em plena selva
em direção ao Rio Xingu

Flávio Ribeiro e
Paulo Diniz navegando pelo
Rio Madeirinha – Amazônia

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

