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

Coronavírus chega a
Vespasiano - já são 10 casos
Depois de 55 dias sem ter confirmação de Coronavírus Vespasiano confirma os primeiros casos na cidade

Na segunda-feira, 18 de
maio, a Prefeitura de Vespasiano,
através da SecretariaMunicipal de
Saúde, confirmou os primeiros
casos do novo Coronavírus no
município. Trabalhando com
transparência em todas as ações a
respeito do COVID-19, tão logo
ficou sabendo das notificações, a
Prefeita Ilce Rocha juntamente
com o Secretário de Saúde, Luiz
Felipe Caram e o Diretor Munici-
pal de Vigilância em Saúde, Mar-
celo Henriques Alcântara, foram
para as redes sociais falar oficial-
mente sobre as notificações.

A Secretaria Estadual de
Saúde já notificou dez pessoas po-
sitivas para o COVID-19 sendo
em Vespasiano uma em cada
bairro a saber: SantaClara, Jardim
da Gloria, Novo Horizonte, Serra
Dourada, Vida Nova, e Vila Es-
portiva com um caso. Santa Clara
e Célvia te 2 casos confirmados
cada. Mesmo com a proximidade
com Belo Horizonte e as cidades
no entorno deVespasiano já terem
registrado positivo para o novo
Coronavírus, Vespasiano ficou 55
dias sem registrar nenhumcaso de
COVID-19.

De acordo com a Prefeita de
Vespasiano, Ilce Rocha, as ações
de combate e prevenção ao
COVID-19 foram pontuais. “Co-
meçamos a agir no tempo certo e
realizamos ações de prevenção e
combatemuito precisas para que a
cidade ficasse tanto tempo sem re-
gistrar positivo para o novo Coro-
navírus. O certo é que vamos
precisar juntos, poder público, po-
pulação e comerciantes, buscar-
mos a prevenção, através do uso
das máscaras, higienização das
mãos e evitarmos o convívio sol-
cial, para que o número de casos
registrados emnossa cidade seja o
mínimo possível”, ressaltou Ilce
Rocha.

Para o Secretário de Saúde,
Dr. Luiz Felipe Caram, não é hora

de afrouxar as ações de prevenção
e combate aoCOVID-19. “Temos
que redobrar as ações de preven-
ção como o uso damáscara e a hi-
gienização das mãos, além disso,
que puder, não saia de casa. Para
os próximos dias também vamos
colocarmais de 90 fiscais nas ruas
para orientar as pessoas e os co-
merciantes”, afirmou Dr. Luiz.

Mais ações
Para os próximos dias a Pre-

feitura de Vespasiano vai intensi-
ficar as ações de combate e
prevenção aoCOVID-19 vão para
as ruasmais de 90 fiscais. Eles vão
atuar em todo o município orien-
tando as pessoas quanto ao uso ob-
rigatório das máscaras, verifi-
cando se o comércio está seguindo
as regras de higienização e do dis-
tanciamento e, ainda, averiguando
se todos os estabelecimentos que
estão abertos têm, realmente, oAl-
vará liberado.

Também serão higienizados
os pontos de ônibus, frente da uni-
dades de saúde e agências bancá-
rias e principais vias públicas, das
regiões onde já apareceram casos
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confirmados, bem como as de
maior número de suspeitos.

Ações já realizadas e
que estão dando

resultado
As medidas de prevenção e

combate à disseminação do
COVID-19 começaram, no muni-
cípio, a partir do dia 17 de março
com a formação do o Comitê Ex-
traordinário do COVID-19 para
tratar das medidas de prevenção e
de combate ao Coronavírus na ci-
dade. Em seguida foram suspen-
sas por tempo indeterminado
todas as atividades escolares das
escolas públicas e privadas e das
oficinas e cursos realizados pelas
secretarias de Desenvolvimento
Social, Cultura e Juventude e Es-
portes. 

No dia 21 de março foram
suspensos todos os alvarás de fun-
cionamento dos estabelecimentos
comerciais que não eram conside-
rados essenciais, através do De-
creto nº 8.475. 

Depois de 15 dias da suspen-
são dos Alvarás e de NENHUM
caso confirmado de  COVID-19

na cidade, a Prefeitura de Vespa-
siano, o Ministério Público, a Po-
lícia Militar e a CDL Vespasiano
tomaram, em conjunto, a decisão
da reabertura gradativa do comér-
cio, sob a supervisão da equipe
de fiscalização, a partir do dia 13
de abril, de acordo com o Decreto
nº 8.482.    

A Prefeitura de Vespasiano
também se reuniu com os geren-
tes de bancos e proprietários de
casas lotéricas para falar sobre as
normas de segurança e prevenção.
Além disso, a equipe de fiscaliza-
ção fez a marcação (no chão), na
área externa, das instituições ban-
cárias e das casas lotéricas.   

No dia 17 de abril, a Prefei-
tura de Vespasiano determinou
também, através do Decreto nº
8.490, o uso obrigatório de más-
caras artesanais, em todo municí-
pio. Como medida de prevenção
também foram higienizadas as
principais vias públicas dos bair-
ros onde se tem um maior número
de casos suspeitos de COVID-19
em Vespasiano, de acordo com o
boletim epidemiológico diário.
Também serão higienizadas as
frentes da UPA 24h, do Laborató-
rio Municipal, CEME, Praça JK,
ponto de ônibus e as fachadas das
instituições bancárias.

Comunicação
em tempo real  

A informação tem sido uma
ferramenta fundamental utilizada
pela Prefeitura de Vespasiano no
combate e na prevenção ao
COVID-19. Todas as ações reali-
zadas pela Prefeitura de Vespa-
siano estão sendo divulgadas nas
redes sociais oficiais, pratica-
mente em tempo real. Além
disso, foram confeccionados ma-
teriais educativos, vídeos institu-
cionais e entrevistas explicativas
sobre as ações de prevenção ao
Coronavírus.

Prefeita de Vespasiano Ilce Rocha reunida com o Comitê Extraordionário COVID-19 e a diretoria da CDL.

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br

Praça JK sendo higienizada.

Fiscais orientando as pessoas nas ruas. 

Centro de Vespasiano
tem trânsito caótico
A população de Vespasiano está reclamando

bastante do trânsito na Av. Prefeito Sebastião Fer-
nandes, no Centro da cidade.

São caminhões e carretas que trafegam por
ali em direção a fábrica da Cimentos Liz. Dado ao
grande número desses veículos que transportam
30 toneladas ou mais, o congestionamento se
torna insuportável.

Segundo foi apurado, as fábricas de cimento

de Pedro Leopoldo e Matozinhos estão paralisa-
das para reforma de fornos. Assim os comprado-
res vieram para a fábrica de Vespasiano. São
cerca de 150/200 carretas por dia numa avenida
que não suporta este trânsito.

De acordo com uma fonte, a Prefeitura es-
tuda permitir o trânsito de caminhões e carretas
no centro da cidade apenas no horário de 18 horas
da noite até às 6 horas da manhã. Vamos aguardar.
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� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar 
Jornalista

Muito versátil, o mú-
sico Ailton Monteiro já
completou 35 anos de car-
reira e relembra quando co-
meçou a se interessar pela
música. “A música sempre
fez parte da minha vida, mas
aos 10 anos comecei a me
envolver mais com ela”. 

Ele conta que o pri-
meiro instrumento que
aprendeu a tocar foi o vio-
lão. Logo na sequência, aos
17 anos, aprendeu o contra-
baixo e a partir daí já foi
tocar em sua primeira
banda. Depois disso ainda
aprendeu a tocar bateria,
guitarra, teclado, percussão
e viola de 10 cordas.

Durante sua carreira
Ailton já tocou em bandas
de baile, como a Skorpius,
banda Samantha e a banda
RG7, tendo se apresentado
em diversas festas na capital
mineira e por todo o estado.

Morador de Vespasiano
há mais de 25 anos, ele ex-
plica que logo que chegou à
cidade conheceu a banda
Hunimanos e foi convidado
a participar dela, onde ficou
por 20 anos. Até hoje se

apresenta com eles em shows
na cidade e arredores.

Hoje em dia seus traba-
lhos mais frequentes são a
dupla Ailton e Fabiel e no for-
mato solo, Aill Monteiro e
Banda. Nos dois formatos eles
costumam se apresentar nos
bares e eventos da cidade e por
toda a região metropolitana.
Também se apresentaram di-
versas vezes em shows pelo
estado da Bahia.

Durante cinco anos o mú-
sico se apresentou fixamente no
Bar Engenho, em Venda Nova,

Ailton Monteiro, show
com a Banda ou solo

todos os finais de semana.
Também foi presença garan-
tida muitos anos no Restau-
rante Fazenda Mineira,
também na região de Venda
Nova e no Restaurante Gruta
do Lapinha, em Betim.

Seus shows são sempre
muito animados e com inte-
ração do público. “Sou
muito alegre no palco, pro-
curo interagir bastante com a
plateia, por isso, eles costu-
mam gostar muito do meu
trabalho e prestigiar meus
shows”, afirma.

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental
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Moises Freire
Gestão Fundiaria
Colaborou Breno Diniz Geógrafo Ambiental

Trata-se de um conjunto de ações multidis-
ciplinares de acordo com a lei 13.465/17, onde
atuam profissionais dos segmentos jurídico, ur-
banístico, ambiental e social, com a finalidade de
integrar os assentamentos irregulares ao contexto
legal das cidades.

As ações necessárias à promoção da regulari-
zação de um imóvel incluem desde o levanta-
mento topográfico da área, averiguação da
situação física, avaliação do bem, características
ambientais, sociais, jurídicas, cadastros em órgãos
públicos como Prefeitura, INCRA e Receita Fe-
deral, análise de cadeia dominial registrada em
cartório, passando pelas etapas de diagnóstico, es-
tudos técnicos e fundiários, elaboração de parece-
res, proposituras para compatibilização à
legislação e outras assessorias específicas, de
modo a assegurar o cumprimento de todos os pro-
cedimentos formais e certificar a condição de con-
formidade legal e viabilidade da regularização.

A regularização fundiária além de trazer se-
gurança jurídica, garante ao proprietário do título
imobiliário, facilidades diversas como obtenção
de financiamentos habitacionais ou rurais, cria o
direito de sucessão aos seus herdeiros em casos
de morte, além de permitir o acesso aos serviços

básicos de saneamento, distribuição de água e
energia elétrica, inclusão dos lotes nos cadastros
municipais, proporcionando o endereçamento
oficial à essas moradias, entre outras:
�Atuação em processos judiciais e extrajudiciais

de usucapião, retificação, reintegração e ma-
nutenção de posse

� Estruturação de loteamentos
� Financiamentos de imóveis irregulares
� REURB
� Aprovações municipais e regularização de

áreas rurais
� Legitimação Fundiária
� Regularização fundiária de APP e áreas de re-

florestamento.
� Levantamento Topográfico
� Cadastro socioeconômico
� Cadastro documental
� Avaliação de bens imóveis
� Assistência técnica e jurídica em processos ju-

diciais e extrajudiciais
� Assistência técnica e jurídica em suscitação de

dúvidas de processos administrativos
� Assessoria na lavratura de instrumentos públi-

cos em nível nacional
� Análise e elaboração de contratos imobiliários
� Alguns procedimentos da Regularização Fun-

diária
� Negociação para aquisições de terras de em-

presas brasileiras e equiparadas à estrangeira.

O que é Regularização Fundiária?

Diversos pais estão bastante apreensivos com
as incertezas após o surgimento do COVID-19 no
Brasil. Obviamente, surgem inúmeras dúvidas,
dentre elas, a questão das mensalidades escolares.
Tenho que proceder com o pagamento integral do
valor? Sou obrigado a pagar a mensalidade mesmo
sem meu filho estar comparecendo à escola? Os
custos fixos da escola estão sendo reduzidos, por
que a mensalidade também não pode sofrer uma
redução no valor?

Pois bem. A primeira coisa que precisamos
nos atentar é em qual etapa da educação dos filhos
estão integrados, pois na Educação Infantil dife-
rentemente do ensino fundamental e ensino
médio não é admitida a modalidade de educação à
distância.

Dessa forma, o bom senso e a prudência se
convergem para a “suspensão” do contrato de
prestação de serviços até o término do período de
isolamento social e concomitantemente a elabora-
ção de uma proposta de revisão contratual a ser
discutida entre as partes com novos valores, dado o
fato que as escolas possuem despesas fixas que pre-
cisam ser adimplidas, dependendo obviamente do
pagamento das mensalidades, mesmo que de forma
parcial.

Cumpre destacar que já existem diversos Pro-
jetos de Lei em tramitação no âmbito Estadual e
Federal sobre o assunto, mas, lamentavel-
mente, ainda não temos nenhuma definição
legal de como os pais e as escolas devem proceder
diante desta situação delicada e atípica que estamos
vivendo.

Cumpre destacar, que o PROCON-MG, por
meio da Nota Técnica nº 01/2020 orientou que
as instituições privadas de educação básica, vin-
culadas ao Sistema de Ensino do Estado de Minas
Gerais adotem as seguintes providências:

a) conceder aos consumidores, um desconto
mínimo de 29,03% no valor da mensalidade de
março, relativo aos dias em que não houve a pres-
tação dos serviços, na forma contratada (23 a
31/03), ressalvada a hipótese de antecipação de fé-
rias no período, devendo esse desconto ser conce-
dido na mensalidade do mês de abril, caso a
mensalidade de março já tenha sido quitada no
valor integral originalmente previsto;

b) enviar aos seus consumidores, com exceção
das que se ocupem da educação infantil, proposta
de revisão contratual, para vigorar durante o pe-
ríodo de suspensão das atividades presenciais, com
a previsão de atividade escolares de forma remota
e respectivo valor mensal, para análise e concor-
dância dos mesmos, observando os termos da lei
aplicável ao caso (Lei n 9.870/1999), sendo que o
fornecedor deverá considerar a planilha de cálculo
apresentada no início do ano, com as despesas diá-
rias previstas, e compará-las com os custos acres-
cidos e reduzidos no período de atividades não
presenciais, informando-as, detalhadamente, aos
consumidores, com as necessárias comprovações;

c) suspender o contrato de educação infantil
até o término do período de isolamento social, em
face da impossibilidade de sua execução na forma
não presencial, situação essa que deve ser levada
em consideração pelo fornecedor ao apresentar
sua proposta de revisão contratual;

d) velar, sempre, pela qualidade do ensino,
bem como preferencialmente pela reposição das
atividades escolares presenciais, como recomenda
o Conselho Estadual de Educação (CEE-MG);

e) considerar que, em caso de reposição inte-
gral de aulas presenciais, o equilíbrio econômico
e financeiro do contrato deverá ser restabelecido
e que implicará na retomada dos valores contra-
tados, mediante negociação com os consumido-
res;

f) observar que a opção do consumidor de res-
cindir o contrato, caso não concorde com a pro-
posta de revisão contratual, sendo motivada por
caso fortuito ou de força maior, ocorrido poste-
riormente à realização da avença, não pode ser
considerada como inadimplemento contratual, e,
assim, nada podendo ser cobradoa esse título (Lei
nº 8.078/90, arts. 6º, V, e 46; Código Civil,
arts. 393 e 607).

Registra-se que, caso as recomendações apre-
sentadas na Nota Técnica emitida pelo PROCON-
MG sejam desrespeitadas, caberá ao Ministério
Público instaurar ações civis públicas para investi-
gar as condutadas adotadas pelos estabelecimentos
particulares de ensino.

Todavia, de forma completamente diversa, foi
a Secretaria Nacional do Consumidor Coordena-
ção Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado
por meio do Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor – DPDC que publicou a Nota Téc-
nica n.º 14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/
MJ, recomendando que os “consumidores evitem
o pedido de desconto de mensalidades a fim de não
causar um desarranjo nas escolas que já fizeram
sua programação anual, o que poderia até impac-
tar o pagamento de salário de professores, aluguel,
entre outros. Sugere-se, de conseguinte, a conci-
liação entre fornecedores e consumidores no mer-
cado de ensino para que ambos cheguem a um
entendimento acerca de qualquer uma das formas
de encaminhamento da solução do problema su-
geridas acima (oferta de ferramentas online e/ou
recuperação das aulas, entre outras), sem que haja
judicialização do pedido de desconto de mensali-
dades, possibilitando a prestação de serviço de
educação de acordo com as diretrizes do Ministé-
rio da Educação”.

Feitas referidas considerações tem-se que a
melhor alternativa para solução do caso em co-
mento é uma composição amigável entre as partes,
ou seja, equacionar e dividir o problema econômico
que estamos vivendo, valendo-se dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que
cada caso é literalmente um caso específico.

Coluna Jurídica

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

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

*Dra. Danielle Barbosa - advogada 

Como ficam as mensalidades das
escolas após o CORONAVÍRUS?

Vanessa Arruda*

Mudança de hábito implica em mudança de
vida e de mentalidade. Estar aberto às novas al-
ternativas significa sair do comodismo rumo a di-
ferentes experiências. Quando fazemos por opção
é ótimo. Agora, mudar no meio da tempestade é
uma tragédia, principalmente para as crianças que
estão confinadas.  Um verdadeiro tormento.

Exatamente o que está acontecendo com a
maioria das pessoas ao ter que se adequar ao iso-
lamento social, que significa isolamento físico.
O novo coronavírus chegou para intimidar, ame-
drontar e impor um novo estilo de vida sem pre-
conceitos de classe social, cor, escolaridade etc.

Chegou causando, sendo o único capaz e
com forças suficientes para fechar fronteiras.
Todo o mérito que a globalização conquistou – a
partir do século IXX -   de aproximar pessoas,
culturas, mercado, enfim, a ideia de aldeia global
interligando povos foi por água abaixo. Foi
sendo minimizada, com exceção do tecnológico,
já que Chefes de Estado foram fechando suas
fronteiras afim de impedir a propagação do vírus.
Também afetou e muito a economia mundial.

O fato é que a mudança de comportamento
transformou culturas e modo de viver. O Abraço,
ah o abraço, assim como aperto de mãos e o fa-
moso três beijinhos brasileiro ficaram disponí-
veis somente no virtual. Almoços na casa da
vovó, passeios, excursões, festas, baladas, mis-
sas, cultos e uma infinidade de atividades foram
transferidos para depois. Velar entes queridos,
nem pensar. Missa de Sétimo Dia somente no
Youtube. Visitar doentes, idosos, creches tam-
bém sabe se lá, quando. 

Este é o “x” da questão. Quando? 
Até lá é preciso fazer o dever de casa. Lavar

as mãos a todo momento. Este fato leva à estra-
nheza pois faz parte do asseio, da higiene, da se-
gurança na saúde e já devia estar incorporado na
rotina em geral. Em pleno século XXI ensinar
lavar mãos? Triste mas é verdade e real, muito
real. 

Fomos obrigados a usar máscaras, a ficar em
casa, a deixar sapatos na porta de casa, tirar a
roupa que estava sendo usada na rua, não parti-
lhar talheres, copos e garrafas de outros. Shows,
somente através de live. Aí se tem uma vantagem
a de não pagar ingressos cujos valores eram
exorbitantes. 

Anteriormente as pessoas reclamavam que
não tinham tempo para seus filhos. O tempo che-
gou e hoje reclamam que tudo está sem graça,
estão com responsabilidade de ensinar dever de
casa, de educar os próprios filhos, de manter diá-
logos, de serem pacientes, de terem de cozinhar.
Vejam só! Todos se voltaram para o convívio fa-
miliar, ainda que forçadamente. Era o desejo de
muitos e agora foi realizado.

Este é um dos lados positivo do confina-
mento. Assim como o aflorar da solidariedade.
Muitos ajudando muitos.

Recentemente recebi uma mensagem que
dizia assim “se vamos nos contagiar de algo, que
seja de fé, esperança e amor.” Pois bem, façamos
de nossos lares uma benção, um santuário de es-
perança, fé e amor para sempre. Não apenas nos
períodos de pandemia.

*Mestre em Administração, Jornalista,
Pós Graduada em Marketing, Master Coach,
Professora Universitária, Poeta e Escritora.

Mudanças de hábito
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Justiça destina mais de 180 mil reais para
o combate à pandemia em Vespasiano

Um decisão judicial do
juiz Fábio Gameiro Vivancos
destinou a quantia de R$
187.521,00, oriunda do paga-
mento de penas de prestação
pecuniária aplicadas em pro-
cessos criminais, ao Fundo
Municipal de Saúde para re-
forçar o combate à pandemia
de Covid-19 na cidade de Ves-
pasiano. O valor é oriundo do
pagamento de penas de pres-
tação pecuniárias aplicadas
em processos criminais, e a
destinação atende a um reque-
rimento do município e do
Ministério Público estadual.

A medida faz parte da

contribuição do Judiciário
para o enfrentamento da pan-
demia em todo o País. O valor
será utilizado para a aquisição
de equipamentos necessários
para equipar oito leitos de
unidades semi-intensiva do
Hospital da Fundação Vespa-
sianense de Saúde, que é des-
tinado a atender pacientes
com quadro grave de Covid-
19. Atualmente, o município
conta com 49 leitos, três res-
piradores e dois carrinhos de
emergência no Hospital de
Vespasiano e sete leitos e três
respiradores na UPA 24 horas.

Para o juiz Fábio Vivan-

cos, que atua na 2ª Vara Cri-
minal e de Execuções Penais
da Comarca de Vespasiano,
neste momento delicado, os
magistrados mineiros estão
trabalhando para atender às
demandas da população, prin-
cipalmente as mais urgentes.
“A destinação desses recursos
visa reforçar a estrutura de
saúde do município para pre-
servar a vida da população”,
afirmou.

A destinação foi realizada
em caráter emergencial, com
base na Resolução do Conse-
lho Nacional de Justiça nº
313/2020 e na Portaria Con-

junta nº 952/PR/2020, do Tri-
bunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, contando com
o aval do Grupo de Monitora-
mento e Fiscalização do Sis-
tema Carcerário do TJMG.

A prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, destacou que, com
a parceria entre a Prefeitura e
o Poder Judiciário, a cidade
tem condições de dar suporte
aos possíveis pacientes nas
fases iniciais e intermediárias
da doença. De acordo com a
prefeita, para o poder público
municipal, é importante con-
tar com a ajuda de todos os
poderes constituídos, de em-

presários, pessoas físicas, co-
merciantes, instituições filan-
trópicas e sociais, para
conseguir vencer essa pande-
mia. “Afinal, o mundo está
passando por sérias dificulda-
des no enfrentamento da
Covid-19, e só vamos conse-
guir vencer esse difícil
momento com a ajuda e cola-
boração de todos”, disse Ilce
Rocha.

Para o presidente da Fun-
dação Vespasianense de
Saúde, Wagner Barbalho, a
destinação dos recursos por
parte do juiz Fábio Vivancos
foi uma das iniciativas mais

importantes para o município
desde o início da pandemia,
uma vez que o valor vai via-
bilizar a expansão da capaci-
dade de atendimento de
portadores da Covid-19 na ci-
dade. “Esse recurso oriundo
do Poder Judiciário mineiro
veio em um momento crucial
para o município, que precisa
estar preparado para atender à
demanda de pacientes com
coronavírus. Ele vai ajudar a
criar uma estrutura que ainda
não tínhamos. Portanto, é com
muita alegria e gratidão que
recebemos esse repasse”, afir-
mou Wagner Barbalho.

O Supremo Tribunal Federal
(STF) rejeitou nesta quinta-feira
(14) uma ação direta de inconsti-
tucionalidade (ADI 6359) que
pedia a suspensão de vários pra-
zos relativos às eleições munici-
pais de outubro. O Senado
participou do julgamento através
da sua Advocacia, defendendo
que cabe ao Congresso tomar de-
cisões dessa natureza.

A ação foi proposta pelo Pro-
gressistas (PP). Nela, a legenda
argumenta que a situação de ca-
lamidade pública desencadeada
pela pandemia de covid-19 justi-
fica a suspensão dos prazos para
mudança de domicílio eleitoral,
filiação partidária e desincompa-
tibilização de cargos. Como esses
prazos venceram em abril, a ação
faria com que eles fossem reaber-
tos. A manutenção das datas no
atual cenário impediria que mui-
tas pessoas as cumprissem, o que
violaria direitos políticos e prin-
cípios constitucionais de sobera-
nia popular. Em decisão liminar, a
ministra Rosa Weber - que é a
atual presidente do Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE) - já havia
indeferido o pedido.

A Advocacia do Senado ar-
gumentou que a ADI não conse-
guiu demonstrar os danos que
apontava, uma vez que os poten-
ciais prejudicados são “apenas
uma parcela, presumivelmente
pequena” dos possíveis candida-
tos nas eleições municipais: aque-
les que deixaram para regularizar
suas situações no final do prazo.

“Filiação partidária e domi-
cílio eleitoral são situações jurí-
dicas habitualmente estáveis. A
mudança é a exceção, não a
regra”, diz a fundamentação assi-
nada pelo advogado-geral do Se-
nado, Fernando Cesar de Souza
Cunha. A nota também destaca
que a prerrogativa para decidir
sobre mudanças em regras eleito-
rais cabe ao Congresso Nacional,
que não interrompeu suas ativi-
dades durante o estado de cala-
midade.

Para Fernando Cesar Cunha,
a decisão do tribunal reafirmou a
competência do Congresso para
decidir sobre lei eleitoral e pre-

servou a independência entre os
Poderes.

— O Supremo Tribunal Fe-
deral reconheceu que a legislação
eleitoral somente pode ser alte-
rada pelo Poder Legislativo, que
é quem tem competência consti-
tucional para editar e alterar leis,
naquilo que os parlamentares,
que foram as pessoas eleitas legi-
timamente pelo povo, avaliarem
necessário.

Adiamento das eleições
O Senado tem discutido o

adiamento do próprio pleito de
2020, em função da crise sanitá-
ria e econômica gerada pela pan-
demia. Para os senadores que
defendem a ideia, as verbas desti-
nadas à organização das eleições e
ao financiamento das campanhas
poderiam ser destinadas a ações
de prevenção e combate à covid-
19. Nesse caso, os prefeitos e ve-
readores com mandato vigente
ficariam por mais dois anos, e a
renovação se daria em 2022.

Fonte: Agência Senado

Com a pandemia do Coro-
navírus, o que resultou com a
suspensão das atividades esco-
lares por tempo indeterminado,
a Prefeitura de Vespasiano,
através da Secretaria Munici-
pal de Educação, distribuiu, ao
longo do mês de abril, os Kits
de Alimentação Escolar. Os
kits foram adquiridos com os
recursos da merenda escolar e
complementados com a verba
do município e foram distri-
buídos para os alunos da Rede
Municipal de Ensino cuja fa-
mília está inscrita no Programa
Bolsa Família. 

A distribuição do Kit de
Alimentação escolar está de
acordo com a resolução nº 2,
de 9 de abril de 2020, publi-

cada no Diário Oficial da
União, no dia 13/04/2020, edi-
ção 70, seção 1, página 27, du-
rante o período de estado de
calamidade pública, reconhe-
cido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020, e
da emergência de saúde pú-
blica de importância interna-
cional decorrente do novo
Coronavírus – Covid-19, está
autorizada, em caráter excep-
cional, a distribuição de gêne-
ros alimentícios adquiridos
pelo PNAE às famílias dos es-
tudantes.

Distribuição 
A Secretaria de Educação

estudou uma maneira para en-
tregar os Kits de Alimentação

Escolar para que não aconte-
cesse uma aglomeração de pes-
soas nas unidades escolares.
Os kits foram entregues às fa-
mílias nas escolas referências
de cada região, de acordo com
o cronograma divulgado pela
Prefeitura de Vespasiano.

Sem cadastro
A Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social ex-
plica que, as famílias que não
estão cadastradas no CadÚnico
e Bolsa Família, mas que se
encontram em situação de vul-
nerabilidade social, poderão
procurar a sede da Secretaria,
onde serão atendidas por As-
sistentes Sociais de plantão
para analisarem caso a caso.

Kit de Alimentção
Escolar sendo
entregue nas

unidades
escolares do
município.

Os kits foram
adquiridos com
os recursos da
merenda
escolar e
complementados
com a verba do
município.

STF rejeita pedido para mudar prazos
relativos às eleições municipais

Alunos da rede municipal
de ensino recebem Kit de

Alimentação Escolar

O presidente do STF,
Dias Toffoli e a
ministra Rosa Weber,
em sessão remota
nesta quinta
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� FASEH
Formar, treinar e doar
Faseh adota ações de combate à pandemia

A Faseh realizou a solenidade de
colação de grau virtual dos alunos do
curso de enfermagem. A formatura
antecipada, como a dos alunos de
Medicina que foi feita no último dia
16, segue orientação da portaria do
MEC do dia 13 de abril, estabele-
cendo critérios para a antecipação
que visa a disponibilização de mais
profissionais de saúde para o enfren-
tamento da pandemia da Covid-19.

No mesmo dia 30 à tarde, entre
15 e 17 horas, os alunos foram, de
carro ao campus da Faculdade em
Vespasiano, buscar o certificado de
conclusão do curso para levar ao
Conselho Regional de Enfermagem
e efetuar o registro profissional que
é necessário para o trabalho. A en-
trega dos documentos será feita,
por drive-thru, assim como foi com
os formandos da Medicina.

Em tempo de pandemia da Co vid-19 e diante da medida
de contenção do vírus, com isolamento social, a Faseh im-
provisou para garantir a colação de grau antecipada dos alu-
nos de Medicina e prepara as de Enfermagem e Fisioterapia.
3 dias após a publicação da Portaria do MEC flexibilizando
a atuação de graduados antecipadamente dos cursos da
saúde, a faculdade montou um esquema de formatura virtual
online e de drive-thru, para entrega, aos alunos, dos certifi-
cados de conclusão de curso, no estacionamento do campus.

Colação virtual e certificado em drive-thru
Na quinta, dia 16 de abril, foi realizada a solenidade de

formatura, por conferência ao vivo, pela internet. Na sexta,
17, os formandos foram de carro buscar os certificados, em
horários agendados, em sequência. Eles entravam no esta-
ciona- mento da faculdade e, pelas janelas dos veículos, re-
cebiam a ata da colação, para assinatura, o certificado e um
canudo simbólico com fotos de lembrança da turma. De lá,
foram para o CRM (Conselho Regional de Medicina), para
fazer o registro profissional e poder começar a trabalhar nas
frentes de atendimento a vítimas do novo coronavírus.

Treinamento especial

Professores da FASEH, especialistas em atendimento de
urgência e emergência, estão treinando outros profissionais de
saúde, alunos e médicos residentes para o atendimento a pa-
cientes do novo coronavírus. As aulas teóricas e práticas, com
os médicos Guenael Souza, Armando Monteiro e o enfermeiro
Daniel Fernandes, atendem ao protocolo da Covid-19.

Profissionais da UPA de Vespasiano e da Fundação Ves-
pasianense de Saúde têm participado dos módulos. “Eles
aprendem o uso correto e seguro de EPI (Equipamento de
Proteção Individual), com vestimenta, máscaras e luvas es-
peciais para atendimento de pacientes com suspeita ou con-
firmação da doença. Também treinam PCR (Parada
cardiorrespiratória), ventilação mecânica e abordagem de via
aérea das vítimas com insuficiência respiratória aguda”, ex-
plica o professor Dr. Armando Monteiro.

Os treinamentos estão sendo realizados no laboratório
de simulação realística da FASEH. O espaço é equipado com
modelos e aparelhagem que reproduzem o ambiente de
UTIs, para aprendizagem dos primeiros-socorros dados a pa-
cientes de urgência e emergência.

Doando segurança
Professores e alu-

nos das Engenharias
da Faseh fabricaram
300 máscaras de ace-
tato também usadas na
proteção de profissio-
nais de saúde da frente
de atendimento a pa-
cientes do novo coro-
navírus.  Elas serão
entregues a estudantes
dos cursos de saúde e
profissionais, nas uni-
dades de atendimento
conveniadas.

Os estudantes da
Faseh, através do D.A.
(Diretório Acadêmico)
realizaram uma campanha para arrecadar material de limpeza
para a população carente de Vespasiano. Eles montaram 122

kits - com água sanitá-
ria, desinfetante, sabo-
nete em barra e
líquido, detergente e
álcool em gel - que
foram distribuídos por
um grupo de 10  alu-
nos da faculdade em
parceria com Agentes
Comunitários de Saú -
de do Morro Alto.

FASEH forma Enfermeiros

O laboratório de simulação realística da
Faseh, recebeu, no período de 27 a 29 de
abril, novas turmas de profissionais da saúde
pública, para o treinamento de atendimento
de emergências da Covid-19. Desta vez,
estão sendo treinados profissionais da UPA
e do Hospital Vespasiano.

Dois professores da faculdade, especia-
listas em primeiros-socorros e urgência e
emergência, deram as aulas teóricas e práti-
cas que usam as salas de metodologia ativa
e o laboratório que simula ambiente de UTI,
com todo o equipamento e manequim hu-
mano responsivo.

FASEH treina profissionais da
UPA e do Hospital Vespasiano

Entrega certificado Medicina drive-thru

Treinamento Covid com o prof. Guenael

Fabricação máscaras Engenharia

Treinamento Covid com o prof. Daniel LabSim Doação de kits de limpeza D.A

Doação de kits de
limpeza D.A

Colação virtual Medicina Faseh

Treinamento de progissionais da UPA e do
Hospital de Vespasiano prof. Armando

Treinamento de progissionais da UPA
e do Hospital de Vespasiano

FASEH  forma enfermeiros

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
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  MMAAIIOO
Dia 01 –Amaurita Helena Valle Fernandes; Dia 02 – Marco Aurélio Dada Durães, Marcos Lúcio Nassif, José da Paixão, José Luiz
Durães; Dia 03 –Dércio Soares Fonseca; Dia09 – Herbert Andrade Prudente Aquino, Marcela Sachetto Guimarães Fonseca Costa;
Dia 10 - Armando Beghini; Dia 11 – Luiz Cláudio Fonseca; Dia 12 – Rosângela Oliveira Machado; Dia 13 – Sebastião Rodrigues
Bastos Filho, Marilúzia Fonseca Silva, Neli das Graças Santos Alves; Dia 14 – Regina Ângela Rios Fonseca; Dia 16-Aécio Batista
Alves JuniorDia 17 –Vânia Luzia Oliveira Carvalho; Dia 18 – Edmundo Rocha, Amarildo Cruz, DelmaDrumond dos Santos, João
Pedro Rocha Felipe; Dia 20 – Viviane Andréa Vieira, Cláudio Pimenta Murta Jr; Dia 23 – Marilda Fonseca Satiro; Dia 24 – Laís
Fonseca Lima, Ângelo Xavier Fonseca; Dia 25 –Nivaldo Gelmini;  Dia 26Luciana Fischer Oliveira; Dia 27- Marcelino Ferreira Ne-
toDia 28 –Marco Antônio Costa Diniz, Antônio Machado Rocha; Dia 29 –Jackson Oliveira Felipe; Dia 30 –Maria Cristina Viana;
Dia 31 – João Batista Peirotti Guimarães, Gabriela Fonseca Satiro, Elaine Pereira.

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

Vanessa Arruda
comemora
aniversário

Nossa colu-
nista está em festa
pelo seu aniversá-
rio no dia 1º. de
maio e por isto o
Jornal Vespasiano
em Notícias lhe
presta uma home-
nagem falando um
pouco sobre sua
vida:

Sempre de bem
com a vida, Va-
nessa adotou Ves-
pasiano como sua
cidade e aos longos
dos trinta e cinco
anos de carreira
escolheu praticar
ações voltadas para os menos favorecidos do município.

Isto lhe valeu vários reconhecimentos, dentre eles, em
2005 o Troféu Luiz Issa como Mulher Destaque de Vespa-
siano, através de Pesquisa de Opinião Pública. Em 2006 es-
colhida como Personalidade Dez do site xpromocoes/Rádio
Vespasiano FM.

Em 2016, juntamente com os idealizadores do Projeto
Muro da Gentileza Dona Pequetita, o Prêmio Estadual Gen-
tileza Urbana.

Formada em Jornalismo, Mestra em Administração, Es-
critora, Poeta, Master Coach, Professora Universitária, mãe
de dois filhos e avó de um lindo neto, que é seu bem maior;
em 2015 teve dois poemas publicados na coletânea “Faces
Não Reveladas” no concurso de Excelência Literária.

À nossa amiga e parceira desejamos um feliz aniversá-
rio e muito sucesso.

Nasceu Isabela
Nasceu muito linda a garotinha Isabela, filha de João

Aviz Salles e Fernanda Lopes, em 14 de abril de 2020. Ela
é neta dos companheiros Aurelio Salles e Sheila Regina Aviz
Salles. À garotinha nosso desejo de muita paz e saúde. Feli-
cidades à todos!!!

O batizado de Amanda
Na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Ves-

pasiano, foi celebrada a cerimônia de batismo de
Amanda, filha de Cidinha Aquino e Leonardo Ana-
nias. O evento aconteceu em 15 de março último.

Foram padrinhos: Carlos Silva e Marlene Martins. A
celebração presidida pelo pároco Padre Lauro Elias de
Oliveira. Que Deus abençoe a linda garotinha
Amanda.

Mirim
Almir Xavier, mais conhecido como Mirim, aniver-

sariou em 22 de abril. Apesar da pandemia, a turma se
reuniu no dia 24 para comemorar a data. Foi muito chur-

rasco e cerveja além daquela animação que é peculiar
das turmas do Alface e Juventude. Felicidades ao Mirim.
Que Deus lhe proteja!!!

Nardi e Maria Helena comemoram
bodas de diamante

Comemoradas em 14 de maio as Bodas de
Diamante do casal Nardi Moreira de Oliveira e
Maria Helena Fischer de Oliveira, nossos compa-
nheiros do Rotary Club. São 60 anos de feliz
união conjugal. O casal tem quatro filhos: Laura
Helena, Fanny, Rodolfo e Luciana e nove netos e
quatro bisnetos.

Aos companheiros desejamos que esta vida re-
pleta de realizações se prolongue por anos e anos.
Que Deus lhes dê muito amor, saúde e paz. Que
sejam como sempre, muito felizes. Um abração!!!



O colesterol é um tipo de
gordura encontrada natural-
mente em nosso organismo,
fundamental para o seu funcio-
namento normal. Nosso corpo
usa o colesterol para produzir
vários hormônios, vitamina D
e ácidos biliares que ajudam na
digestão das gorduras. 

Quando em excesso (hi-
percolesterolemia), o colesterol
pode se depositar nas paredes
das artérias, que são os vasos
que levam sangue para os ór-
gãos e tecidos, determinando
um processo conhecido como
arteriosclerose. Quando acon-
tece esse depósito nas artérias
coronárias, pode ocorrer an-
gina (dor no peito) e infarto do
miocárdio. Se ocorrer nas arté-
rias cerebrais pode provocar
acidente vascular cerebral (der-
rame).

Quais são os tipos de
colesterol?

LDL colesterol (lowdensi-
tylipoprotein) também cha-
mado de “mau” colesterol, que
promove o depósito da gordura
nas paredes das artérias po-
dendo até entupi-las. Quanto
maior o LDL, maior o risco de
problemas. 

O HDL colesterol (high
densitylipoprotein), também
chamado de “bom” colesterol,
tem a função de carregar dos
vasos o mau colesterol.

Como posso controlar
meu colesterol?

Através da alimentação
balanceada; 

Perda de peso (se você for
obeso);

Realização de exercícios
físicos.

Lembre-se que qualquer
uma dessas condutas só poderá
ser tomada junto com o seu
médico.

Fatores que você não
pode controlar:

Sexo: Homens tem maior
risco de apresentar colesterol
(mau) elevado que as mulheres

Idade: O colesterol (mau)
aumenta com a idade. Nos ho-
mens isso ocorre a partir dos
45 anos e nas mulheres a partir
dos 55 anos.

Hereditariedade: Às ve -
zes, apesar de tudo isso, o co-
lesterol pode permanecer
elevado. Poderá então ser ne-
cessária a administração de
algum medicamento redutor de
colesterol, que somente poderá
ser prescrito pelo seu médico. 

Dicas para reduzir o
consumo de colesterol
na sua alimentação
Prefira peixes, aves, sem a

pele, carnes magras, sem a pre-
sença de gordura visível, leite
e iogurte desnatado ou semi-
desnatado e queijos magros,
como os frescos, ricota etc;

Escorra a gordura depois
de dourar a carne e remova a
gordura endurecida na superfí-
cie de sopas e molhos de carnes
gelados antes de aquecê-los;

Evite o consumo de vísce-
ras (fígado, rins miolos);

Limite o uso de gordura de

origem animal (banha, creme
de leite, nata, manteiga, etc) no
preparo dos alimentos;

Substitua 1 ovo inteiro por
2 claras em suas receitas e
evite consumir mais de 3
gemas por semana;

Escolha sorvetes de frutas
ao invés de cremosos;

Evite preparações que
contenham grande quantidade
de ovos, como bolos, quindins,
pudins, fios de ovos etc;

Use quantidade reduzida
de manteiga e maionese nos
molhos e temperos;

Prefira os molhos a base
de iogurte desnatado ao invés
de molhos a base de maionese;

Evite gordura de coco. Dê
preferência aos olhos vegetais;

Escolha leite e derivados
pobres em gorduras (desnatado
ou semidesnatado);

Leia atentamente a lista de
ingredientes no rotulo dos ali-
mentos, para averiguar o tipo
de gordura presente. 

Os óleos e vegetais são
boas fontes de gordura,
mas não abuse deles...

Use quantidades pequenas
de óleo vegetal em frituras;

Use óleo vegetal ao invés
de banha em receitas de assa-
dos, como bolos;

Use quantidades pequenas
de óleo de canola em carnes
em conserva ou fritas;

Prepare massas quentes ou
frias, molhos e saladas com
óleo de canola;

Use azeite de oliva para o
tempero de saladas.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

Carne macia e saborosa: 
Peça: quando a carne tiver nervuras e for

dura, como costela, musculo ou paleta, deixe
descansar no tempero por 12 horas com um
pouco de suco de abacaxi.

Bife: ao fritar, evite furar a carne com o
garfo. Use uma escumadeira, assim o suco é
preservado e a carne não fica dura. Outro
truque é acrescentar 1 colher (sopa) rasa de
açúcar na hora do cozimento. Isso ajuda a
carne ficar mais douradinha. 

Empanado mais gostoso:
Experimente misturar à farinha para em-

panar queijo parmesão ralado, manjericão
seco, orégano, pimenta calabresa ou caldo
de galinha em pó.

Mousse furadinha:
Para conseguir mousses bem aeradas,

adicione as claras em neve por último, antes

de levar ao
doce à gela-
deira. Misture
bem delicada-
mente para in-
corporar, tendo
cuidado para
não desfazer as
“neves”. 

Frango no ponto:
Quando for assado, cubra o frango com

papel-alumínio e leve para assar em forno
médio por 50 minutos. Retire o papel-alu-
mínio e volte ao forno até dourar.

Carne-seca:
Para dessalgar a carne-seca mais rapida-

mente, lave-a em água corrente, coloque em
uma panela com água fervente por 15 minu-
tos, escorra e repita o processo por mais 3
vezes.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  --  

Ingredientes
1 pacote de macarrão tipo ta-
lharim (500g)
Queijo parmesão ralado a gosto
para polvilhar
Salsa picada para polvilhar

Molho
4 colheres (sopa) de margarina
4 colheres (sopa) de farinha de
trigo
4 xicaras (chá) de leite
Sal e noz-moscada a gosto
200g de presunto em cubo
1 xicara (chá) de ervilhas
200g de queijo mussarela picado 
100g de queijo provolone picado

Modo de preparo:
Cozinhe o macarrão com água e sal. Reserve.
Em fogo médio aqueça a margarina, coloque a
farinha e frite por 1 minuto. Acrescente o leite,

aos poucos, mexendo sempre, para não empe-
lotar. Coloque a noz-moscada e deixe engros-
sar. Adicione o presunto e cozinhe por 3
minutos. Acrescente a ervilha, os queijos e
deixe ferver. Acerte o sal. Coloque o  macarrão
em uma travessa, regue com o molho, polvi-
lhe com queijo ralado e salsa. Se desejar, de-
core com folhas de salsa.

Ingredientes:
4 xicaras (chá) de bolo pronto
sabor baunilha esfarelado
300g de chocolate meio
amargo picado
1 xícara (chá) chantilly
1 xícara (chá) de creme de
leite
500g de morangos fatiados
Raspas de chocolate ao leite
para decorar

Modo de preparo:
Espalhe o bolo esfarelado em um refratário
médio e aperte com os dedos. Reserve. Mis-
ture o chocolate com o chantilly e o creme
de leite até homogeneizar e espalhe no refra-
tário sobre o bolo. Leve à geladeira por 2

horas. Cubra com os morangos fatiados, de-
core com raspas de chocolate e sirva. 
Dica: você pode substituir o bolo de baunilha
por bolo de chocolate esfarelado e trocar os
morangos por  uvas Thompson para um
sabor diferente. Experimente!

SSaaúúddee  --  Colesterol

Macarrão cremoso

Torta de chocolate e morango

MMeennssaaggeemm  --  Você é feliz?

O que é colesterol?

Durante um seminário para casais, pergun-
taram a uma das esposas:”Seu marido lhe faz
feliz?” Neste momento o marido levantou seu
pescoço, demonstrando total segurança. Mas,
para a surpresa geral ela respondeu com um so-
noro “Não! Não, o meu marido não me faz
feliz”. Neste momento, o marido já procurava a
porta de saída mais próxima.” Ele nunca me fez
feliz e não me faz feliz. Eu sou feliz! O fato de eu
ser feliz ou não, não depende dele; e sim de mim.
Eu sou a única pessoa da qual depende a minha
felicidade.

Eu determino ser feliz em cada situação e
em cada momento da minha vida, pois se a
minha felicidade dependesse de alguma pessoa,
coisa ou circunstância eu estaria com sérios pro-
blemas. Tudo o que existe nesta vida muda cons-
tantemente: o ser humano, as riquezas, meu
corpo, o clima, meu chefe, os prazeres, os ami-
gos, minha saúde física e mental. Poderia citar
uma lista interminável. Mas eu decido ser feliz!
Se tenho hoje minha casa vazia ou cheia; sou

feliz! Se vou sair acompanhada ou sozinha: sou
feliz! Se meu emprego é bem remunerado ou
não: eu sou feliz! 

Sou casada, mas era feliz quando estava sol-
teira. Eu sou feliz por mim mesma. Claro que
existem coisas difíceis. Quando alguém que eu
amo morre, eu sou uma pessoa feliz em um mo-
mento inevitável de tristeza.

Aprendo com as experiências passageiras e
vivo as que são eternas como amar, perdoar, aju-
dar, compreender, aceitar, consolar. Amo a vida
que tenho, mas não porque minha vida é mais
fácil do que a dos outros. É porque eu decidi ser
feliz e me responsabilizo por isso!

Quando eu tiro essa obrigação de qualquer
outra pessoa a vida de todos fica muito mais
leve. Portanto, nunca deixe  nas mãos de nin-
guém uma responsabilidade  tão grande quanto a
de assumir e promover sua felicidade! Esse pri-
vilégio é só seu”. 

Fonte: programa “Mais Você”
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� LAGOA SANTA

�ROTARY CLUB
Rotary Club em Ação

CP Aurelio é o Governador 2022/2023

Apesar da crise da pandemia do coronavirus que assola o país, o Rotary Club de Vespasiano continua
o seu trabalho pela comunidade. Suas reuniões acontecem às segundas-feiras através de vídeo conferência.

A Secretaria Municipal de
Educação disponibiliza ativi-
dades não presenciais, desde o
dia 13 de abril, segunda-feira,
para os alunos da rede munici-
pal de ensino.

Essa atitude visa minimi-
zar os impactos causados pela
suspensão temporária das
aulas, devido ao Coronavírus
e pretende garantir aos alunos

da rede municipal de ensino as
matérias para o ano letivo de
2020.

Os mais de 8 mil alunos
da  rede receberão suas ativi-
dades, elaboradas diretamente
pelo professor(a) da sua
turma, conforme especificação
de cada série.

No primeiro momento, re-
ceberão exercícios de revisão

e fixação, com atividades
adaptadas para os alunos com
Necessidades Educacionais
Especiais.

Os pais de todos os alunos
estão sendo contactados dire-
tamente pela escola para que
possam escolher a melhor
forma de receber as ativida-
des, de acordo com sua reali-
dade.

Os pais dos alunos foram
consultados sobre qual a me-
lhor forma de receberem os
conteúdos das aulas e assim, a
partir da resposta desses pais,
ficou definido que as ativida-
des serão disponibilizadas
pela plataforma digital (em
elaboração), por e-mail, what-
sapp ou de forma presencial na
escola, mas nesse caso, com

agendamento prévio para que
não aconteça aglomeração.

Todo esse processo está
sendo acompanhado pelas
equipes de cada escola e
equipe pedagógica da Secreta-
ria de Educação.

Nesse momento, todos os
educadores estão empenhados
para garantir o melhor pro-
cesso de aprendizagem de

forma não presencial. Para
isso, a parceria pais e escola
será essencial para que os alu-
nos possam receber o melhor
ensino nesse momento de pan-
demia.

Em caso de dúvida, os
pais podem entrar em contato
diretamente com a escola,
onde os profissionais orienta-
rão da melhor forma.

A Governadora 2019/ 2020 do Distrito
4521 de Rotary International, Cláudia
Maria Lello Scaglioni, com base nas Nor-
mas de Procedimento para a indicação de
Governador do Distrito que a Comissão de
Indicação aprovou elegeu o candidato CP.
Aurelio Henrique Salles, apresentado pelo
Rotary Club de Vespasiano, como Gover-
nador Distrital para o período 2022/2023. 

No período, o CP. Governador Aurelio
Salles e esposa Sheila, estarão visitando os
90 clubes de 64 cidades de Minas Gerais.

Rotary Club e CREAS participam
do Projeto Vivência em Contos
O projeto “Vivência em

Contos” é um instrumento de
prevenção, intervenção e
aprendizado, para potenciali-
zar as habilidades cognitivas,
motoras, afetivas, sociocultu-
rais e do fortalecimento de vín-
culos familiares dos seus
participantes, crianças, adoles-
centes e jovens, que se encon-
tram com seus direitos
violados. 

As atividades ocorrerão
no CREAS – Centro de Refe-
rência Especializado de Assis-
tência Social, da SMDS –
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social da Pre-
feitura de Vespasiano, e terá o
acompanhamento de profissio-
nais especializados na condu-
ção e acompanhamento dos
atendidos, semanalmente, em
grupos e, individualmente,
quando for necessário. 

Por meio do projeto Vi-
vências em Contos, crianças,
adolescentes e jovens, tomam
consciência aprofundada de
suas histórias e suas potencia-

lidades, experimentam como
podem intervir para melhorar
o meio em que vivem e convi-
vem. 

A concepção da arte, da
música e o brincar no espaço,
implica numa expansão do
conceito de cultura e de toda e
qualquer produção e maneiras
de conceber e organizar a vida
social, possibilitando aos par-
ticipantes que se tornem atores
de seu próprio aprendizado na
sua construção, transmissão e
participação social. 

Atualmente, por meio de
uma determinação judicial,

todos os municípios terão que
ter um local destinado, especí-
fico, para o primeiro acolhi-
mento a esses jovens e
crianças de maneira a não co-
locá-los em situação de expo-
sição. Esse projeto está
atendendo a essa determina-
ção, sendo o município de Ves-
pasiano, o primeiro a se
adaptar a essa determinação,
que foi viabilizada pela parce-
ria com o Rotary Club de Ves-
pasiano, por meio dos valores
disponibilizados pelo Subsídio
Distrital e recursos do clube
com a Prefeitura Municipal.

Doação de Fraldas
Outra atividade promovida

neste mês pelo Rotary Club de
Vespasiano foi a  doação de vá-
rios pacotes de fraldas descar-
táveis a uma pessoa carente da
cidade. Cada um dos compa-
nheiros rotarianos doaram um
valor e com o total arrecadado,
adquiriram os pacotes das fral-
das que foram doados. Mais
uma bela ação dos rotarianos.

Educação em casa
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� ESPORTES Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

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

Pantanal

Enderson detalha planos para volta das atividades
no Cruzeiro e diz que treino técnico é desafio

Treinador projeta, inicialmente, avaliação física, seguida de recondicionamento e,
posteriormente, trabalhos individuais para os jogadores na Toca da Raposa

Borussia Mönchengladbach vai preencher arquibancada com ‘bonecos’ dos torcedores

O grande astro do futebol, Zico – o Galinho, foi recebido em
Vespasiano por Carlos Murta e Buião. Todos pelo Esporte!!!

A Toca da Raposa II está rea-
berta, após autorização da
Prefeitura de Belo Horizonte,
que fez exigências a serem cum-
pridas em tempos de pandemia da
Covid-19.Após exames médicos,
o clube vai avaliar data para a re-
tomada dos trabalhos no local. O
técnico Enderson Moreira fará um
planejamento inédito na carreira.
Toda a preparação terá de se adap-
tar às restrições do momento. En-
derson já tem algumas ideias.

+ Notícias do Cruzeiro
Primordialmente, o Cruzeiro

vai cumprir todos os protocolos de
saúde. Qualquer tarefa a ser cum-
prida terá as normas médicas
como referência. Diante disso,
Enderson planeja inicialmente
uma avaliação física dos atletas.

- Tudo é novo para todos. O
que a gente tem de tentar é seguir
os protocolos da saúde, dos espe-
cialistas, que têm um conhecimento
muito maior do que nós, para que a
gente possa fazer esse retorno da
melhor forma possível, mantendo
sempre uma distância de segurança,
fazendo os exames necessários. À
medida que a gente tiver essa pos-
sibilidade, a gente inicia com os tra-
balhos físicos primeiro. Na

verdade, o primeiro passo é a ava-
liação física, para termos ideia de
como esses atletas estão após mais
de 60 dias (sem treinar) - disse, em
entrevista à TV Globo.

A parte técnica, ou seja, trei-
nos com bola só virão em um se-
gundo momento. Tudo indica que,
preliminarmente, de uma maneira
limitada.

- A partir desse momento, a
gente começa traçar um roteiro de
atividades mais de forma indivi-
dual, para ir avançando à medida
em que as coisas forem melho-
rando um pouco.

E é justamente a parte técnica
e tática que vai exigir soluções
originais das comissões técnicas.

Como fazer treinos com bola em
grupos reduzidos? O exemplo da
Alemanha, que já reiniciou os
campeonatos, pode auxiliar os
treinadores no Brasil.

Questionado sobre os moti-
vos de retornar aos treinamentos
sem que haja um perspectiva de
retomadas das competições, En-
derson Moreira deu sua opinião:

- A gente, de alguma forma,
precisa iniciar os trabalhos,
mesmo que essa parte das compe-
tições não tenha uma definição.
Porque acho que faz bem para
todos reiniciarmos esse trabalho
de uma forma controlada, com
proteção. É um momento de a
gente também passar para todos
que vamos ter de conviver com
esse vírus por muito tempo. A
gente, de alguma forma, tem de
dar um exemplo de retorno, de
continuidade. É um momento ex-
tremamente deprimente para
todos. Você ficar em casa sem ter
uma perspectiva, é terrível. Com
segurança, respeitando as normas
dos especialistas de saúde, a gente
tem de alguma forma enfrentar
essa pandemia. Para o atleta, é
muito importante. Ele está acostu-
mado a fazer atividade física todo
dia, de uma forma muito intensa.

Atlético pode usar ideia de time alemão para ter
receitas em jogos sem público na retomada do futebol

Ao longo da última semana,
funcionários, comissão técnica e jo-
gadores do Atlético passaram por
testes de COVID-19 antes
de retornarem às atividades na Ci-
dade do Galo nos próximos dias.
Agora, o desafio da diretoria é de-
senvolver maneiras para captar re-
cursos quando a volta do futebol for
autorizada. Para isso, o Galo pode
se inspirar em uma iniciativa
do Borussia Mönchengladbach e
gerar receita nos jogos sem público.

A ideia do clube alemão sur-
giu através de uma ação promovida
por torcedores. Enquanto os jogos
forem disputados com portões fe-
chados por conta da pandemia do
novo coronavírus, as arquibancadas
serão preenchidas com “bonecos”
dos fãs, que pagarão para ter seus
manequins nas partidas. Os objetos
custam 19 euros (cerca de R$ 120),
além dos 2,50 euros (quase R$ 16)
equivalentes ao “ingresso”.

Mesmo que a temporada do
futebol em Minas Gerais não tenha
data definida para voltar, o Atlético
já trabalha em soluções para
quando os campeonatos retornarem
efetivamente. Em entrevista à TV

Galo, o presidente Sérgio Sette Câ-
mara disse que o clube estuda a
possibilidade de replicar a inicia-
tiva do Borussia Mönchenglad-
bach, além de outras ações, para
gerar receitas.

“Uma das saídas (para a crise)
é a de buscar receitas novas. E eu
conto com a torcida do Atlético
para isso. Tenho certeza que ela não
vai deixar de nos apoiar neste mo-
mento. (...) Vamos ter outras ativa-
ções, incluindo jogos sem
torcedores, a exemplo daquilo que
a gente viu acontecer lá na Alema-
nha, onde um clube vai voltar a
jogar e, como os torcedores não
podem estar no estádio, eles vão

cobrar ingressos... Logicamente,
vamos fazer alguma coisa parecida,
com valores bem em conta. Vamos
lá, fazer um painel, uma foto, al-
guma coisa que depois a gente
possa até levar para o nosso
museu”, disse o dirigente.

“Daqui a uns anos vão olhar
para trás e vão ver (os efeitos da
pandemia de COVID-19), mas com
certeza vão entender quão grande e
apaixonada essa torcida sempre foi,
é e será. Tenho absoluta certeza que
ela comparecerá para nos ajudar a
ultrapassar este momento de difi-
culdade. Quero dizer que vamos vir
aí com várias promoções e ativa-
ções buscando, sim, receitas novas
neste período. Para que a gente
possa manter nosso clube minima-
mente de pé, até passarmos por esta
crise e alcançarmos voos bem mais
altos”, concluiu o presidente.

Sem jogos desde março, a Fe-
deração Mineira de Futebol (FMF)
já informou que não haverá parti-
das no mês de maio no estado.
Além disso, a entidade trabalha, ao
lado do governo estadual, em um
protocolo de segurança para todos
os envolvidos no esporte.

A turma do Pé-de-Pano estava com tudo
pronto para a pescaria no Pantanal. Iam para a
Pousada Piquiri às margens do rio do mesmo
nome. Pousada reservada. Passagens aéreas
compradas. Micro ônibus contratado. Ansiosa-
mente, contando os dias, aguardavam a partida
em 16 de junho. 

Mas usando o bom senso, e em face da
pandemia do novo coronavirus que assola todo
o país, houveram por bem adiarem a pescaria.
Medida acertada pois na turma de 12 pescado-

res, apenas 3 têm menos de 60 anos. Não seria
conveniente irem para o coração do Pantanal,
as quase seis horas de viagem até Cuiabá-MT. 

A Pousada já está reservada para o período
de 19 a 26 de junho de 2021. Estão acertando
com a Azul a transferência do voo para esta
nova data. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.

Para o ano que vem, outros companheiros
estão se manifestando e demonstrando o inte-
resse de irem. Tem vaga. Podemos aumentar a
turma.

Pescaria do Didica
Fernando Didica está com a pescaria marcada para junho no Rio Paracatu.Vão perto de

Brasilândia, onde o rio é mais largo e tem mais água.
Região muito boa para pesca de dourado, piaus e pacús. Peixes de couro também tem

muitos.

Rancho do Nilão
Vandinho e sua turma estão lá no Rancho do Nilão, às margens do Rio Paracatú. O Paulo Si-

queira também está por lá. As notícias são boas. Estão pegando muitos curimbas, matrinchãnse
dourados. O rio melhorou muito para a pesca. Temos que ir lá.

Ilvinho Marani e uma
pirarara pegada
no Rio Xingu

O Giovane Salomão Bastos, irmão do
Vandinho, pegou um belo dourado no
Rio Paracatú/Rancho do Nilão

Estão saindo muitos curimbas. É fazer a seva e jogar os peixes dentro do barco


