Circula em Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa e região
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Coronavírus ataca em Vespasiano
Já são duas mortes
ANO XLII

- Nº 391

A pandemia não acabou.
As vítimas vem aumentando
em todo país. A população não
sabe que caminho tomar. Uns
defendem a vida, outros a economia. Mas é necessário conciliar.
As mortes continuam aumentando em todo lugar. Até o
dia 06 de maio, Vespasiano
não tinha nem um caso confirmado. Hoje já são 38. Não
tinha nem um caso de morte.
Hoje são duas. Repetimos: A
pandemia não acabou.
Os cuidados têm que continuar. O isolamento, o distanciamento, o uso de máscaras, o
uso de álcool em gel, a lavagem de mãos, tudo isso é necessário para evitar a
propagação e contaminação
pelo coronavírus. Fique em
casa.
É preciso registrar que os
governos Federal, Estadual e
Municipal fazem a sua parte,
mas, sem o apoio da população, eles, sozinhos, não vão
conseguir o resultado necessário. É preciso o apoio da popu-
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lação ou vai morrer muito
mais gente. É preciso que os
cidadãos e cidadãs se conscientizem para que cada um
faça sua parte, caso contrário,
será o caos. Ou todos se engajam nesta guerra ou o resultado será trágico. Entrem na
guerra. Defendam suas famílias, seus amigos, defendam o
próximo.
É preciso que cada um
faça a sua parte. É preciso que
cada um oriente os mais desavisados, os mais desatentos.
Existem pessoas que ainda não
acreditam nesse vírus. É preciso que as pessoas mais conscientes cobrem dos menos
responsáveis as medidas de
prevenção. Todos têm que trabalhar no combate ao coronavírus para que o resultado seja
menos trágico.
Mantenham o isolamento,
mantenham o distanciamento,
usem máscaras, usem álcool
em gel, lavem as mãos, fique
em casa. Vamos derrubar o
vírus dessa pandemia antes
que ele derrube nosso País.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Evolução do Coronavirus em Vespasiano, atualizado conforme
boletim da Secretaria Municipal de Saúde de 06/06/2020
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Bairros onde se encontram os 38 casos confirmados: Bela Vista 02; Bernardo
de Souza 01; Caieiras 03;
Célvia 03; Gávea I 04; Jar-

dim da Glória 02; Názia 01;
Novo Horizonte 01; Nova
Pampulha 03; Santa Clara
04; Santa Maria 01; São Damião 01; Serra Azul 02;
Serra Dourada 03; Sueli 02;
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*Um óbito ainda não consta do boletim da Secretaria Municipal de Saúde.
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Vida Nova 02 e Vila Esportiva 02.

Casos suspeitos

Bairros onde se encontram os 1.109 casos suspei-

tos: Angicos 15; Bernardo
de Souza 7; Boa Vista 3;
Bonsucesso 16; Caieiras 57;
Célvia 93; Cipriano 01;
Central Park 01; Centro 48;
Cruzeirinho 01; Gávea I 39;
Gávea II 51, Gran Park 02;
Imperial 13; Jardim Alterosa
08; Jardim Bela Vista 22;
Jardim da Glória 89; Jardim
Daliana 05; Jardim Encantado 15; Jardim Itaú 03; Jardim Paraíso 01; Jequitibá
02; Lar de Minas 11; Lourdes 02; Mangueiras 04;
Maria José 06; Morro Alto
144; Názia 16; Nova Pampulha 135; Nova York 07;
Novo Horizonte 32; Pouso
Alegre 05; Rosa dos Ventos
03; Ribeirão da Mata 02;
Santa Clara 64; Santa Cruz
04; Santa Maria 05; Santo
Antônio 06; São Damião 03;
Serra Azul 03; Serra Dourada 49; Sueli 29; Vale Formoso 12; Vida Nova 26;
Vila Esportiva 39; Vista
Alegre 16.

Justiça libera R$187 mil Prefeitura de Vespasiano
para o Hospital Vespasiano
realiza obras e ações

O Fundo Municipal de
Saúde de Vespasiano recebeu a
quantia de R$ 187.521,00 para
reforçar o combate à pandemia
de Covid-19. O valor foi destinado para a cidade a partir da decisão do juiz Fábio Gameiro
Vivancos, que detalhou que a
verba é oriunda do pagamento de
penas de prestação pecuniária –
como multas ou fianças, por
exemplo – aplicadas em processos criminais. A destinação
atende a um requerimento do Ministério Público estadual. “O MP
formulou um requerimento, que
foi por nós acatado, para destinação dessa verba para criação de
leitos de UTI do sistema de saúde
do município. A importância será
destinada para a compra de equipamentos que vão estruturar
esses leitos”, afirma o juiz.
O valor será utilizado para a
aquisição de equipamentos necessários para equipar oito leitos
de unidades semi-intensiva do
Hospital da Fundação Vespasianense de Saúde - FVS, que é
destinado a atender pacientes
com quadro grave de Covid-19.
A contribuição do Judiciário visa
aparelhar melhor o município,
que tem apresentado um crescimento no número de infectados
pela pandemia do Covid-19.
Atualmente, o município conta
com 49 leitos, três respiradores e
dois carrinhos de emergência no
hospital, além de sete leitos e três
respiradores na UPA 24 horas.
Segundo o juiz Fábio Vivancos, que atua na 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da

Juiz de Direito
da 2ª Vara
Criminal e
Execuções
Penais Dr.
Fábio
Gameiro
Vivancos

Comarca de Vespasiano, os magistrados mineiros têm se esforçado para atender às demandas
da população, principalmente as
mais urgentes, nesse momento
delicado. “São quase R$ 190
mil. Esses recursos devem reforçar a estrutura de saúde do município para preservar a vida da
população”, afirmou.
O repasse aconteceu em caráter emergencial, com base na
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 313/2020 e na
Portaria
Conjunta
nº
952/PR/2020, do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, contando com o aval do
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
do TJMG.
A prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, destacou que a parceria entre a Prefeitura – que
também destinou um valor de
R$ 100 mil para o Hospital da
FVS – e o Poder Judiciário vai
trazer melhores condições para a
cidade, especialmente no suporte

aos possíveis pacientes nas fases
iniciais e intermediárias da
doença
De acordo com o presidente
da Fundação Vespasianense de
Saúde, Wagner Barbalho, o encaminhamento dos recursos por
parte do juiz Fábio Vivancos foi
uma iniciativa extremamente importante para o município desde
o início da pandemia, considerando que o valor vai viabilizar a
expansão da capacidade de atendimento de portadores da Covid19 na cidade. “Esse recurso
oriundo do Poder Judiciário mineiro vai nos permitir adquirir
cerca de quinze monitores cardíacos, dez oxímetros de pulso e
três ventiladores mecânicos para
atender os portadores do Covid19. Essa importância veio em um
momento crucial para Vespasiano, que precisa estar preparado para atender a demanda de
pacientes com coronavírus. Ele
vai ajudar a criar uma estrutura
que ainda não tínhamos”, afirmou Wagner Barbalho.

no Município

A atual administração vem
realizando diversas obras e
ações, em todas as regiões da
cidade, para que Vespasiano
cresça cada vez mais e possa
proporcionar
aos
seus
cidadãos, mais qualidade de
vida e bem-estar. Nesses últimos 40 meses de governo a
Prefeitura de Vespasiano tem
trabalhado incansavelmente,
sempre com o objetivo de valorizar as pessoas, para a cidade
crescer. Afinal, quem trabalha
de verdade, realiza todo dia.

Lagoa do Morro
Encantado

Encanto, beleza, modernidade aliadas ao lazer e ao
esporte. Assim vai ser esse
grande ponto turístico de Vespasiano, a Lagoa do Morro
Encantado, no Bairro Morro
Alto. A revitalização já

começou com o total esvaziamento da lagoa. Em seguida,
foram realizadas a desmontagem e a demolição da antiga
quadra e colocado tapume em
toda a extensão do curso
d´água. A empresa já iniciou o
serviço de desassoreamento da
bacia da lagoa e da reconstituição da ilha.
A nova Lagoa do Morro
Encantado vai ser o cartão
postal do município, pois além
do ponto turístico vai ser uma
referência no lazer e nas atividades esportivas. A revitalização da lagoa vai contar com
um grandioso projeto arquitetônico, passeio em toda a
extensão, pista de caminhada,
complexo esportivo com
campo society, quadra coberta,
vestiários, academia ao ar
livre, pista de skate, assentos e
arquibancadas, bicicletário,

playground, mirante e anfiteatro.

Via Expressa

Os vespasianenses sonham, há anos, com a retirada
do tráfego pesado de caminhões e carretas da região central da cidade, pois além da
poluição sonora e do ar, ainda
deixa o trânsito mais lento e
pesado. A execução dessa obra
está sendo viabilizada pela
atual gestão que vai construir
uma Via Expressa, que vai
ligar a Rua Francisco Lima à
Rodovia MG 010, pelo Bairro
Caieiras. A via pública vai ter
1,3 km de extensão e vai
garantir maior mobilidade urbana e agilidade no percurso,
acabando com os constantes
engarrafamentos ocasionados
pelos caminhões.
Continua na página 3

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

Lagoa do Morro Encantado está sendo totalmente revitalizada e será o cartão postal de Vespasiano
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Índice de Qualidade do Ar
Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

O Índice de Qualidade do Ar
(IQA) são amplamente utilizados
desde o início da década de 80 pela
agência ambiental americana, criado
com a finalidade de apresentar de
maneira fácil as informações sobre a
qualidade do ar de uma determinada
localidade para a população. Este índice é uma comunicação diária, onde
classifica-se a qualidade do ar a partir das concentrações dos poluentes
registradas no período em cinco diferentes níveis, que variam entre boa
e péssima e que retratam quais os riscos e efeitos adversos para a saúde a
população está exposta.
O IQA é um valor numérico,
compreendido entre 0 e 300. Quanto
maior o valor que expressa, maior é a
poluição do ar, e consequentemente
maior será a preocupação com a
saúde. Por exemplo, um valor de 50
para o IQA representa uma boa qualidade do ar com pouco ou nenhum
potencial para afetar a saúde pública,
enquanto um valor de IQA maior que
300 representa uma qualidade do ar
ruim com uma maior possibilidade
de afetar a saúde da população. O índice é dividido nas seguintes categorias, com diferentes níveis de impactos na saúde: - Boa: O valor do
IQA está compreendido entre 0 e 50.
A qualidade do ar é satisfatória e

Estação de Monitoramento IQA - Localizada à\
Av. Thales Chagas - a altura do número 1651

apresenta pouco ou nenhum risco
para a saúde da população. - Regular:
Compreende a faixa de IQA entre 51
e 100. Nesta faixa, a qualidade do ar
é aceitável, porém as concentrações
existentes no ar podem causar uma
preocupação moderada à saúde para
um número muito pequenos de indivíduos. Pessoas com extrema sensibilidade ao ozônio e ao material
particulado podem experimentar problemas respiratórios. - Inadequada:
Valores de IQA entre 101 e 199.
Os membros de grupos sensíveis podem ter efeitos na saúde, mas
a população em geral não é afetada.
Pessoas com doença pulmonar,
doenças cardíacas, crianças e idosos

são considerados como grupos mais
sensíveis e portanto de maior risco. Má: Faixa de IQA compreendida
entre 200 e 299. Toda a população
começa a sentir os efeitos na saúde
quando os valores estão compreendidos nesta faixa. - Péssima: Valores
de IQA acima de 300. Quando estes
valores são atingidos, deve ser dado
um alerta à população, pois todos
podem experimentar os mais graves
efeitos na saúde. A tabela abaixo
apresenta as faixas de concentração
dos poluentes e respectiva classificação, bem como as cores utilizadas
para ilustrar os índices de qualidade
do ar. Faixas de concentração dos
poluentes para cálculo do IQA:

Coluna Jurídica
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Em Cantar, uma grande banda

Pamella Aguiar
Jornalista

Criado há oito anos, o
Grupo Em Cantar é daquelas
coisas que dão orgulho à Vespasiano. Os músicos trazem
um estilo formatado para casamentos e o que predomina é
um trabalho de altíssimo nível,
onde a delicadeza de instrumentos como violino, violão,
percussão e teclado se soma à
linda voz da cantora Karen.
Moradores da cidade, o grupo
é composto por seis integrantes: Karen Schoeber (voz),
Edmar Carvalho (violão), Jeff
Reis (teclado), Will Santos
(cajon) e Cleidiane Bruno (violino), além de Lette, que é a administradora e responsável pela
banda.
Segundo Karen, a relação
que o Em Cantar tem transcende o lado profissional e a
história existente entre os integrantes fortaleceu vínculos que
já eram muito fortes entre eles.
“Edmar e Lette são meus pais,
mas todos nós da banda nos conhecemos há muitos anos.
Somos uma família. Jeff e Will
são como irmãos que convivem conosco há muito tempo.
Cleidiane chegou em 2016 e se
tornou um membro muito querido para todos nós também.
Nossa relação é antiga, profunda e verdadeira. Isso se reflete nas nossas apresentações, pois transmite nossa sintonia e harmonia.”
A ideia de montar o grupo
começou com uma participação informal de Karen no casamento de uma amiga. A
empreitada deu tão certo, que
na própria cerimônia outros casais convidaram a cantora e os
músicos que a acompanhavam.
“Isso nos incentivou a criar um
grupo especializado em ceri-

Violência doméstica: entenda o conceito

Mesmo protegidas pela lei, muitas pessoas sofrem com a violência doméstica. Em inúmeros
casos, agressões dentro do lar ocorrem porque as
vítimas desconhecem seus direitos. Pensando
nisso, o “Vespasiano em Notícias” traz informações para esclarecer o que é a violência doméstica
e o que se pode fazer quando ela ocorre.

O que é violência doméstica?
É toda agressão ocorrida no contexto familiar.
Pode ser física, psicológica ou socioeconômica. A
física é aquela em que há o uso da força, como,
por exemplo, por meio de tapas, socos, empurrões
e abuso sexual. A psicológica envolve o uso de
palavras ofensivas, ameaças e até mesmo gestos
que insinuam uma agressão física – quando se levanta o braço ameaçando dar um tapa, por exemplo. Já a socioeconômica pode consistir no
controle sobre a vida social da vítima e também

de seus recursos econômicos, para que ela se torne
dependente financeiramente do agressor.

Quem é vítima?
Todos os que sofrem agressão por parte de
seus parentes naturais (pai, mãe, irmãos, filhos,
entre outros) ou parentes civis (esposa, marido,
padrasto, sogro, por exemplo). Os perfis geralmente são de: crianças e adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais e as mulheres.
Geralmente, as crianças e os adolescentes sofrem com as palmadas e surras dadas por seus pais
e com abuso sexual. Já os idosos e portadores de
necessidades especiais geralmente são vítimas de
maus-tratos. No caso das mulheres, geralmente
são vítimas de agressões físicas por seus companheiros. Forçar a esposa a realizar o ato sexual,
por exemplo, é uma forma de violência.
É preciso lembrar que muitas mulheres tam-

mônias de casamento. Foi assim
que a ideia surgiu. Depois de vários elogios, decidimos criar o Em
Cantar”, revela a cantora.
Atualmente o Em Cantar se
apresenta não apenas em Vespasiano, mas em BH e região metropolitana, seja em cerimônias como
em recepções dos casamentos.
“Tocamos muito em Vespasiano,
em muitos eventos em BH, interior de Minas e até fora do estado,
como em São José dos Campos –
SP”, explica Karen. A cantora
conta que toda apresentação marca
o grupo de um jeito particular e detalha a cumplicidade que acontece
entre banda, noivos e convidados.
“Todas as cerimônias em que participamos são muito importantes
para nós. Cada uma tem seu valor
e significado. Sempre nos emocionamos, pois trabalhamos para
realizar sonhos. Nos envolvemos
com a história do casal e isso faz
com que cada apresentação seja
única e especial.”
O repertório do grupo, além
de extremamente rico e vasto, é
versátil. Do Pop contemporâneo
ao Rock, passando por clássicos
da MPB, o Em Cantar passeia por
nomes como Elvis Presley, Tiago
Iorc, Adriana Calcanhoto, Alceu
Valença e até Kiss! Tudo com
uma roupagem delicada e muito
bem executada, para não faltar

opção para os casais. “Gostamos de auxiliar os noivos no
momento da escolha das músicas, considerando seu gosto
musical, história e perfil. Para a
cerimônia, temos uma lista
enorme de músicas que já tocamos. Participamos e auxiliamos
em todo o processo”, detalha a
cantora.
Karen credita o sucesso de
grupos com o formato do Em
Cantar à riqueza musical do
Brasil, principalmente Minas
Gerais. Para ela, o estado é um
berço da boa música e isso naturalmente reflete no surgimento de grupos de grande
qualidade. “Essa imensidão do
nosso estado se manifesta também nas nossas influências, que
são muito particulares. Vai de
bossa nova, samba, jazz, pop,
clássico, rock até o sertanejo”.
Para o futuro, o Em Cantar
pretende seguir com o trabalho
trazendo emoção a cada vez
mais casais apaixonados. Para
acompanhar o grupo, os contatos estão nas principais redes
sociais: no Instagram é
@em_cantar; no Facebook é
“Em Cantar Músicos para Casamento” e no Youtube é “Em
Cantar Músicos para Casamento”. O e-mail é emcantar@outlook.com.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

bém são agredidas por suas companheiras e que
muitos homens também são vítimas da violência
doméstica.

Mas porque ela ocorre?
A falta de uma estruturação na família também é recorrente nesses casos. A dificuldade em
lidar com pequenas frustrações que aparecem no
decorrer do cotidiano é uma das principais razões
para um comportamento violento. O perfil do
agressor é caracterizado por autoritarismo, impaciência, irritabilidade, e em alguns casos acompanhados do uso de drogas lícitas, principalmente
o álcool, ou ilícitas.
A violência doméstica não é só praticada por
homens. A agressão à criança também pode ser
praticada por mulheres, no caso as mães. Seja por
problemas psíquicos ou por outros motivos como
uma doença, hospitalização ou mesmo por não ter

aceitado a gravidez,
em que há uma quebra
do vínculo afetivo para
com o filho, nascendo desse modo às agressões.

O que fazer?
Caso a violência seja destinada à mulher, ela
deve procurar uma Delegacia da Mulher mais próxima e relatar o ocorrido, fazendo um boletim de
ocorrência. Se a agressão foi física será preciso
fazer um exame no Instituto Médico Legal, que só
pode ser realizado com guia expedida por autoridade policial.
No caso dos idosos, também existem delegacias próprias para atendê-los. Entretanto, eles
podem registrar a ocorrência em qualquer delegacia. Já no caso das crianças deve-se denunciar
ao Conselho Tutelar mais próximo, ou a um Juiz
da Infância e da Juventude e a polícia.

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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Prefeitura de Vespasiano realiza obras e ações no Município
E M N OT Í CI A S

Prolongamento da Avenida Prefeito
Sebastião Fernandes

Outro anseio dos vespasianenses, que está
sendo atendido pela Prefeitura de Vespasiano, é
o Prolongamento da Avenida Prefeito Sebastião
Fernandes até a Rodovia MG-010, o que vai resolver o fluxo de veículos no centro da cidade. A
obra terá uma extensão de 660 metros.

Pista de Cooper e Ciclovia

disso, é totalmente adaptada para as crianças e
pessoas com deficiência.

UBS Vida Nova

A comunidade do Bairro Vida Nova e região
do Sueli recebeu, no último dia 20 de fevereiro
de 2020. A prefeitura construiu a Unidade Básica
de Saúde Otília Levinda Costa Matos, com capacidade para duas equipes de ESF - Estratégia
Saúde da Família, que juntas podem realizar
mais de 7 mil atendimentos. A UBS conta com
total infraestrutura e conforto para funcionários e
moradores da região.

Centro de Especialidades
Odontológicas é realidade

Projeto da pista de cooper e ciclovia na
Avenida das Nações

A Avenida das Nações, no Distrito Industrial, é o local que o vespasianense escolheu para
realizar suas caminhadas diárias e praticar atividade física ao ar livre, porém o local não é adequado para a prática esportiva, pois a
movimentação de veículos é muito grande, não
possui passeios em toda a sua extensão e acaba
sendo perigoso para as pessoas,que fazem atividades físicas. A Prefeitura de Vespasiano vai construir uma pista de caminhada/cooper e uma
ciclovia na região. A pista vai contar com 2,5 km
de extensão chegando até a Praça das Nações

Vespasiano tem hoje uma das mais modernas unidades do CEO, Centro de Especialidades
Odontológicas Vereador José Mansur, da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. A unidade de
saúde, que foi inaugurada no dia 19 de outubro
de 2019, conta com 10 consultórios individuais e
separados por especialidades, com equipamentos de última geração e uma equipe técnica altamente qualificada. Tudo para oferecer os
melhores e mais modernos serviços de odontologia gratuitos à população.

Construção de duas farmácias

Creche-escola no Bairro Gávea

Farmácia Central

Creche Danieli Tercete
Para atender a demanda do Bairro Gávea e
região, a prefeitura inaugurou no dia 15 de
fevereiro de 2020, na Rua 27, a Creche Escola
Municipal Danieli Dias Tercete. A unidade escolar atende crianças de 4 e 5 anos - Ensino Infantil, e tem capacidade para 400 alunos. Moderna e
colorida, a creche conta com uma área de lazer
ampla e com diversos brinquedos e possui nove
salas de aula, biblioteca e escovódromo. Além

Parque Municipal Ecológico Oswaldo
Magalhães

Dois novos prédios destinados às farmácias
foram entregues à comunidade vespasianense,
um na área central do município e outro no Bairro
Morro Alto. A nova sede da farmácia central está
localizada ao lado do CEME e a outra unidade
está localizada no Bairro Morro Alto, próximo a
policlínica Gonçalo de Moura. As novas unidades
de saúde estão oferecendo um melhor atendimento e mais comodidade para as pessoas.

Região do Morro Alto irá receber um
moderno teatro

Está em fase final de acabamento, no Bairro
Morro Alto, o maior teatro da cidade ao lado da
Escola Municipal Nazinha Conrado Silva. A
unidade cultural tem uma área de 1.277,47 m²,
com capacidade para mais de 350 pessoas

Projeto da entrada do parque ecológico

As obras de construção do Parque Ecológico
Oswaldo Magalhães estão bem adiantadas. O
complexo, localizado no Bairro Caieiras, irá contar com espaço de lazer e de prática esportiva. O
espaço vai conter: academia da saúde, área livre
para oficinas e eventos, playground, auditório
para 72 pessoas, espaço para lanchonete e loja de
souvenirs, lagoa, bicicletário, estacionamento,
além de uma grande área verde, com trilha para
caminhada, ponte pênsil e lago.

Reforma da Praça de Esportes

As obras de reforma da Praça de Esportes
Crispim Jacques Bias Fortes, no Bairro Jardim
Itaú, estão a todo vapor. A prefeitura está realizando no espaço de lazer a reforma das piscinas
e colocação de mais uma, com a instalação de
barras de apoio para a prática de atividades na
água, construção de um novo muro para cercar a
área da piscina, uma cobertura na área do restaurante, uma nova pista para caminhada em volta
do campo society e a colocação de novos brinquedos na área do playground.

Reforma do Hospital

Inúmeros foram as melhorias que a
Prefeitura Municipal realizou e vem realizando
para o Hospital Vespasiano. O prédio recebeu
nova pintura, foram doados R$ 200 mil em
móveis e materiais de grande importância para
uma melhor funcionalidade da Unidade de
Saúde. A próxima etapa será a troca de todo o
piso do Hospital, que irá levar mais conforto e
segurança para pacientes e funcionários.

Cemitério Velho

Cozinha Comunitária

A comunidade do Bairro Célvia, em breve,
vai receber a Cozinha Comunitária ao lado do
CRAS. A unidade culinária já está sendo
equipada e vai contar com um refeitório para 50
pessoas, instalações sanitárias, sala de distribuição, despensa, sala de pré-higienização e
vestiários masculino e feminino. O prédio
público também vai ser todo adaptado para os
portadores de necessidades especiais.

Secretaria Municipal de Saúde

A nova Secretaria de Saúde foi construída ao
lado do Centro de Especialidades Odontológicas
Vereador José Mansur. O prédio vai abrigar
todos os setores da área da saúde. Além disso,
terá um amplo salão para receber as pessoas, que
necessitam marcar consultas e exames médicos.
O objetivo é acabar com as filas e oferecer mais
conforto aos usuários.

Novos Prédios Escolares
Escola Santa Clara II

Em uma área de 5.410,32 m², no Bairro
Santa Clara II, vai ser construída a maior, mais
completa e moderna escola de Vespasiano. A
unidade escolar vai ter capacidade para atender
800 alunos e vai oferecer Educação Infantil (1º
ao 3º período) e Ensino Fundamental I (1º ao 5º
ano). A escola vai contar, dentre outras coisas,
com quadra coberta, 15 salas de aula, laboratório
de informática e de ciências, além de um auditório com capacidade para 416 pessoas.

Escola Imperial

O Bairro Imperial foi escolhido para receber
a segunda maior e mais moderna escola do município. Em uma área de 2.063,34 m², a escola vai
ter capacidade para atender mais de 700 alunos,
para os ensinos fundamental I e II (1º ao 9º ano).
A unidade escolar vai contar com 14 salas de
aula, sala para informática e quadra poliesportiva.

Creche no Bairro Nova Pampulha

Ampliação e reforma do Cemitério Campo
Santo - Cemitério Velho

O cemitério velho (Campo Santo) foi reformado e ampliado. A capela velório existente foi
ampliada e foram construídas duas salas de conforto da família e mais uma capela velório. Todo
o local recebeu cobertura. Foram reformados
também os banheiros, o velório, a copa e área administrativa.

Reforma e ampliação do campo do
Morro Alto

Estádio Darcy Isaías - antigo campo do
Morro Alto

O Campo do Morro Alto foi transformado
no Estádio Municipal Darcy Isaias! A arena
passou por uma grande obra de reforma e ampliação realizada pela Prefeitura de Vespasiano.
Foram
reformados
os
vestiários,
bar/lanchonete, banheiros, telhado, pintura
geral, revisão hidráulica, elétrica, iluminação
do estádio e refez todo o alambrado. Além
disso, o estádio recebeu ainda tribuna para imprensa, tribuna de honra, novos vestiários, bancos de reservas cobertos e fechamento lateral
com alambrado.

Reforma das Escolas

Futuras instalações da Creche Escola no
Bairro Nova Pampulha

Para atender a demanda do Ensino Infantil
no Bairro Nova Pampulha, a Prefeitura de Vespasiano está construindo uma nova creche escola, com capacidade para 400 alunos. Com as
obras bem adiantadas, a unidade escolar vai contar com nove salas de aula, biblioteca, sala de informática e quadra com arquibancada.

Desde 2017 as unidades escolares municipais estão passando por grandes reformas e
ampliações. Pela primeira vez na história do
município as diretoras das escolas foram ouvidas e seus pedidos atendidos em prol da necessidade de cada comunidade escolar. Já
foram entregues 13 escolas totalmente reformadas para a comunidade vespasianense em
todas as regiões da cidade. Em 2020 a
prefeitura irá entregar as obras de reforma de
mais 14 unidades escolares, confirmando que
a educação vespasianense está a cada dia mais
de cara nova.
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 FASEH

Faseh disponibiliza plataforma para
reuniões e eventos de prefeituras

Parceiras da faculdade podem usar o recurso digital durante o isolamento da pandemia

A Faseh colocou, à disposição das prefeituras parceiras,
como a de Vespasiano e Lagoa
Santa, uma plataforma para internet,das mais modernas,
usada por instituições de ensino
e empresas, no mundo todo. O
programa Blackboard Collaborate, oferecido gratuitamente,
já está auxiliandoórgãos da rede
pública, como secretarias de
saúde, em reuniões, ações e
eventos virtuais, durante este
período de isolamento devido à
pandemia.
Lagoa Santa foi a primeira
a aproveitar o recurso para
uma série de lives, de palestras
e debates com profissionais de
saúde. No mês passado,a programação foi sobre saúde
mental, dentro das comemorações do mês de luta antimanicomial. O espaço virtual
também é usado para reuniões
com os funcionários de unidades que atendem pacientes
com suspeita da Covid-19 e
acadêmicos dos cursos de
saúde da Faseh em internato.

Ponte para a gestão

O secretário municipal de
saúde, Gilson Urbano, des-

bas, São José da Lapa, Pedro
Leopoldo, além de Lagoa
Santa.

Colaborando para o
debate

O programa Blackboard Collaborate já é usado pelas prefeituras de Vespasiano e Lagoa Santa

taca a importância da parceria com a faculdade, principalmente, neste momento
difícil. “Nesta questão da
pandemia, nós temos tido o
apoio da Faseh para uso da

plataforma disponibilizada
para o nosso processo de comunicação. Isto tem sido o
diferencial, porque aquilo que
a gente planeja, aquilo que a
gente está realizando chega

Gilson Urbano
- Secretário de
Saúde de
Lagoa Santa

de forma mais rápida às nossas equipes de saúde. Então,
esta ferramenta efetiva a
nossa parceria e tem sido uma
ponte entre a assistência e a
gestão”.

Professores especialistas
em recursos digitais da Faseh
auxiliam no acesso à plataforma que também está à disposição das prefeituras de
Vespasiano, Caeté, Jaboticatu-

Segundo a diretora acadêmica da Faseh, professora Dra.
Hérica Soraya Albano, mesmo
antes da pandemia, a faculdade
já havia anunciado às prefeituras parceiras que a plataforma
estava à disposição. O BlackboardCollaborate pode ser
usado como ferramenta de comunicação, em teleconferências, reuniões, publicação de
informativos e outros.
“A plataforma permite que
isso possa ser compartilhado
entre trabalhadores e gestores
e também com pacientes da
saúde, de forma organizada e
planejada. Além do evento de
luta antimanicomial, Lagoa
Santa realizou também a Semana Virtual de Enfermagem.
Isto está contribuindo bastante
para que as ações e atividades
previstas não parem, podendo
ser realizadas e transmitidas ao
vivo, com a troca de experiências entre os participantes”,
explica a diretora.

Professionais
da Saúde usam
a plataforma
digital

Paulo Diniz em Sociedade
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Sr. Luiz e Dona Nívia

É com muito prazer que registramos aqui o
aniversário de casamento do senhor Luiz Ribeiro
dos Santos e senhora Nívia Fortini dos Santos.
São 65 anos de feliz união conjugal. As comemorações acontecendo no dia 11 de junho.
O casal teve sete filhos: Vanda, Vani (in memoriam), Rosilene, Luiz Henrique (in memoriam), Rogério, Adriano e Flávio. Senhor Luiz e
Dona Nívia têm 15 netos e 1 bisneto, o Rafael

que comemora seu primeiro aniversário exatamente no dia do aniversário de casamento dos
vovós: 11 de junho.
Os familiares estão estudando como serão as
comemorações pois a turma é grande e não pode
acontecer aglomeração. Mas, dá-se um jeito.
Desejamos felicidades ao casal e a toda família. Muita paz sob as bênçãos de Deus. Um
abraço a todos.
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A N IV E R S A RI A N T E S D E J U N H O

Dia 1: MarceloViana, Mércia Silva, Carlos Moura Murta, Beatriz Correa Campos,
Valtair José Ribeiro; Dia 2: Elizabete Conceição Viana; Dia 3: Pamella Aguiar Fonseca, Elaine Gomes de Bastos, Reginaldo de Almeida Lima; Dia 5: Ieda Dione Albano, Francine de Oliveira Silva; Dia 8: Sílvia Sueli Bauerfeld; Dia 9: Vera Lúcia de
Morais; Dia 11: Marina Marta Viana Fonseca, Yuri Bessa e Silva, Glauber Eduardo
Ramos; Dia 12: Antônio Geraldo Rodrigues Reis; Dia 13: Luiz Gustavo Braga da Paixão; Dia 14: Sandra Maria Campos Silva, Reginaldo Antônio Alves; Dia 15: Maria das
Graças Tolentino Drumond; Dia 16: Elair Lopes Viana, Ubaldo de Oliveira Lima Júnior; Dia 17: Leonardo Reis Ribeiro, Anderson Fernandes de Oliveira; Dia 18: Marcelo Sebastião Brasileiro; Dia 19: Aline Cristina Batista Rodrigues, Jaqueline Souza
Fonseca; Dia 21: José Antônio Araújo Rocha; Dia 22: Marcos Vinicius Salomão; Dia
23: Felipe Araújo, Luciene Maria Fonseca, Moema Marta Araújo, Cláudia Prazeres
Araújo; Dia 24: João Flávio Elias Cruz; Dia 25: Marcelo de Paula Pereira,Edmeia
Silva; Dia 26: José Vinícius Cerqueira Costa, Elza Aguiar Viana Cruz; Dia 27: Andréia
Fernandes de Oliveira Novi; Dia 28: Ana Paula Ferreira, Lina Aparecida Oliveira
Gomes, Daniela Rocha Rezende, Senhorinha Maria Pena, Silmar Paulo Moreira Rates;
Dia 29: Flávia Martins da Costa, Adriana Fernandes Oliveira Freitas, Adriano Vitória
Fonseca, Haidee Salomão Araújo; Dia 30: Pedro Dionízio Soares Fonseca, Sônia Lúcia
Rocha, Mauro Vercesi Santos.

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

 ROTARY

CLUB

Rotary Club entrega Título Paul Harris
e admite nova companheira

Durante reunião solene
realizada no dia 1° de junho, o
Rotary Club de Vespasiano
emplacou mais uma sócia:
companheira Sheila Regina da
Aviz Sales e entregou a mais
alta Comenda do Rotary International ao companheiro José
do Nascimento Bicalho Filho,
o Título Paul Harris.
Em face da epidemia do
coronavirus, a reunião aconteceu de forma presencial e virtual, tendo os sócios e autoridades rotárias participado nas
duas situações.

O Rotary International
vem desenvolvendo uma campanha com o objetivo de ampliar o quadro de sócios em
todo o mundo e o Clube de
Vespasiano vem dando sua
parcela de contribuição, a cada
ano, pois tem o orgulho de
estar entre os clubes do Distrito 4521, que mais tempo
mantém um sócio em Rotary,
tendo um grande percentual de
média de sócios.
Aberta a reunião pelo presidente Aurelio Henrique
Sales, com as formalidades de

praxe, passou-se à apresentação do currículo da nova companheira Sheila Regina de
Aviz Sales que foi feita pela
companheira Elane Fonseca
Oliveira. A cp Elane destacou
que, apesar de estar agora se
tornando uma rotariana, há
tempos Sheila participa da família rotária. Foi uma das fundadoras do Rotaract Club de
Vespasiano, foi presidente da
Casa da Amizade, entidade
formada por esposas dos rotarianos e agora membro efetiva
do Rotary Club de Vespasiano.

Cp. Bicalho
recebe Título
Paul Harris
das mãos dos
companheiros
José Luiz
Durães e Aurelio
Henrique Sales

Falou de sua formação acadêmica destacando que é formada em Relações Públicas
pela Faculdade Newton Paiva
e sua atuação nesta área.
Agradecendo a honraria a
Cp. Sheila Sales afirmou:
Estou muito feliz por estar entrando novamente como sócia
na família rotária. Em 1986 fui
sócia fundadora do Rotaract
Club de Vespasiano e ajudei a
desenvolver vários projetos
em prol da comunidade, cito
como exemplo as gincanas
para arrecadar alimentos e roupas para as famílias mais necessitadas.
Hoje,
sendo
admitida como sócia, tenho a
certeza de que o lema dar de si
antes de pensar em si vai continuar presente em minhas
ações, concluiu a Cp. Sheila.
Em seguida, o companheiro José do Nascimento Bicalho Filho, foi convidado
para receber o Título Paul

Presidente
Cp. Aurelio
Sales entrega o
certificado de
admissão à
sua esposa Cp.
Sheila de Aviz
Sales

Harris. A Cp. Tâmara Marani
Albano leu o seu currículo
destacando o seu profissionalismo nas áreas de advocacia
e contabilidade. Destacou
ainda que Bicalho começou a
trabalhar acompanhando o seu
pai Bicalino até ao Mercado
Central em Belo Horizonte,
onde vendiam o famoso Pó
Bicalino. Em 1966 foi para o
Banco do Comércio de MG,
depois Liquigás e Prefeitura
de Vespasiano; Formado em
Direito e Contabilidade, nunca
abandonou estas profissões.
A Cp. Tâmara destacou
ainda a atuação do homenageado na área esportiva no
Vespasiano Esporte Clube e na
equipe do Agrimisa e religiosa
tendo sempre colaborado na
parte jurídica da Paróquia
Nossa Senhora de Lourdes.
Agradecendo a honraria o
Cp. Bicalho disse que estava
muito orgulhoso, naquele mo-

mento em que recebia a comenda Paul Harris, a maior
honraria com a qual todo rotariano sonha ser homenageado;
uma emoção sem igual é ser
escolhido por seus próprios
companheiros como merecedor deste maravilhoso prêmio;
não tem preço. Lamento a ausência nesta cerimônia das
pessoas que não puderam
comparecer devido a situação
que estamos vivendo hoje da
Covid-19, minha companheira
Márcia, meus filhos, Alexandre, Roberta, Rejane e Ângelo,
meus netos, Letícia, Rubens,
Breninho, Maíra, Marina,
Eduarda, Bernardo e Prieto,
assim como alguns companheiros e amigos. Fica aqui o
eterno agradecimento aos
companheiros do Rotary Club
de Vespasiano, que me indicaram para receber esta inesquecível e sonhada homenagem,
finalizou Bicalho.
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VN MULHER
Culinária

Pavê de Amendoim com doce de leite

Ingredientes
2 colheres (sopa) rasas de maisena
2 latas de leite (use a lata de leite condensado para medir)
1 lata de leite condensado
1 gema peneirada
1 colher (chá) de essência de baunilha
½ lata de creme de leite
½ xicara (chá) de amendoim torrado e triturado
2 pacotes de biscoito maisena (400g)
Amendoim torrado e triturado para decorar
Cobertura
1 xicara (chá) de doce de leite cremoso
½ lata de creme de leite
Modo de preparo:
Leve panela ao fogo baixo com a maisena dissolvida no leite, o leite
condensado, a gema e a baunilha, mexendo até engrossar. Desligue e
misture o creme de leite e o amendoim. Em um refratário médio, intercale camadas de creme e de biscoito, terminando em biscoito. Cubra
com os ingredientes de cobertura misturados, decore com amendoim e
leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Amendoim crocante

Ingredientes:
500g de amendoim cru
2 xicaras (chá) de açúcar
1 xicara (chá) de água
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
½ colher (sopa) de fermento em pó
1 colher (café) de canela em pó
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes em uma panela grande e leve ao fogo
médio até dissolver o açúcar. Abaixe o fogo e cozinhe, mexendo bem,
até açucarar. Despeje em uma fôrma grande, espalhando bem e leve ao
forno médio, preaquecido por 15 minutos. Retire, deixe esfriar e sirva.

Saúde -

Cansaço

Ele não aparece apenas quando você trabalha
demais. Alterações no clima, dormir em excesso,
problemas hormonais ou infecções também
provocam fadiga intensa

Fico exausto após passar horas no computador: Atividades
mentais que exigem raciocínio e concentração consomem energia e cansam. Mais de três horas em frente ao computador pode
acarretar dores pelo corpo; ombros, costas, mãos e punhos, provocando sensação de fadiga, exaustão visual e aumento do estresse.
 Eu descanso, mas estou sempre cansado: Nesse caso, pode ser
fadiga crônica ou depressão. É importante observar se há outros
sintomas como esquecimento, ansiedade, insônia ou sonolências e cefaleias. O cansaço ocorre devido a alterações hormonais ou efeitos colaterais de medicamentos.
 Antes do infarto eu tive fadiga extrema: O infarto por si só
pode causar cansaço, e este sinal já poderia ser considerado um
sintoma preliminar. Mas atividades estafantes também podem
provocar um ataque no coração em pessoas com obstrução coronarianas. Mulheres relatam com maior frequência terem vivenciado alguma sensação de fraqueza ou fadiga antes de
apresentar um infarto.
 Senti cansaço, e o médico disse que era infecção: Durante quadros infecciosos o organismo reage promovendo essa sensação.
Nas infecções crônicas como tuberculose o sintoma se manifesta
e o paciente sente-se cansado e indisposto. A febre também provoca a exaustão física.
 Durante o ano minha disposição muda: O ritmo circadiano
pode ser influenciado pelo ambiente, pelo clima ou alterações
de horários (fuso horário). No frio há maior consumo de energia,
o que pode justificar o sintoma. Já nas estações mais quentes,
como o verão, a transpiração excessiva causa leves desidratações e acarreta cansaço.
 O cansaço surgiu após problemas hormonais: Esses distúrbios podem apresentar diversas manifestações clinicas. Uma
delas pode ser o hipotireoidismo, que é a diminuição das funções da tireoide, e o indivíduo não tem energia para realizar suas
atividades diárias. Também pode ocorrer durante o período do
climatério: menopausa ou andropausa.
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Elzinha Viana

Dicas úteis para o Lar
No tempo certo

Você precisa preparar seu
pavê com antecedência, mas não
quer correr o risco de deixar sua
sobremesa ressecada ou com uma
textura estranha? Então, fique
atenta:
Não exceda 2 dias entre o
preparo e o momento de servir;
Umedeça bem os biscoitos na hora de montar as camadas;
Ao preparar o creme, prefira deixa-lo com uma textura um
pouco mais mole, já que, quando gelado por muito tempo, ele
tende a endurecer bastante;
Não se esqueça de cobrir o pavê com filme plástico para evitar que crie uma película ressecada por cima;
Lembre-se de que receitas que levam frutas naturais não
podem ser preparadas com antecedência.

Mensagem - Conte até dez e vá à luta!

Dicas para você deixar de lado o mau-humor

Tem dias que você acorda com o pé esquerdo, dá tudo errado. Ai vem logo aquela frase em mente: hoje não é o meu dia.
A situação é ainda pior se você está desanimada, desiludida
com a vida, sem vontade de fazer nada. Você olha no espelho e
percebe que poderia perder uns quilinhos a mais, mudar o visual,
pintar as unhas, cortar o cabelo, renovar o guarda-roupa, mas
não encontra. Tem dias que você acorda com o pé esquerdo, dá
tudo errado. Ai vem logo aquela frase em mente: hoje não é o
meu dia.
Sai dessa, menina! Como já diz o ditado: “Não deixe para
amanhã o que se pode fazer hoje”. Parece tudo pura teoria, não
é mesmo? Mas, definitivamente, não é. Se você quer mesmo dá
uma reviravolta na sua vida, é importante seguir algumas recomendações imprescindíveis. Que tal seguir o conselho do poeta
Paulo Roberto Gaefke e Recomeçar? “Recomeçar é dar uma
nova chance a si mesmo... é renovar as esperanças na vida e o
mais importante... acreditar em você de novo”

Fique de bem com a vida

Harmonize seu lar: Abra portas e janelas e comece uma limpeza. Inicie pelo guarda-roupa e armários, tire tudo e só guarde
o que for realmente preciso.
 Coma bem: Respeite os momentos das suas refeições. Preste
atenção no que está fazendo. Evite falar sobre problemas enquanto se alimenta ou ver televisão. No momento em que estiver alimentando dedique-se somente a isso.
 Preste atenção em você: Perceba os seus pensamentos. Ao
longo do dia você tem milhares deles - negativos e positivos.
Apesar de você não ser os seus pensamentos, eles têm uma
enorme força sobre a sua vida. Mude a qualidade dos pensamentos.
 Tenha objetivos: Tenha objetivos materiais e espirituais. Busque sempre melhorar a sua condição financeira, planeje comprar bens, faça investimentos, realize viagens e busque tudo
que tiver vontade, mas lembre-se: nunca dependa dessas conquistas.
 Faça exercícios: Escolha um exercício que lhe agrade - caminhar, dançar e nadar são os mais recomendados. Os exercícios
estimulam o fluxo de energia vital, gerando além de um melhor
condicionamento físico, uma ótima sensação de bem-estar.
 Utilize seus talentos: Você tem dons e talentos. Descubra quais
são eles e comece a colocá-los em prática. Procure fazer tudo
o que lhe traz coisas boas. Esse passo é importante!
 Medite, medite e medite: A meditação é a medicina do corpo
e da mente mais poderosa do mundo. Além de terapêutica é a
melhor ferramenta para o crescimento pessoal e espiritual.
Aprendendo a meditar, você descobre a diferença do que é ou
não importante para sua vida.
 Aceite a vida: Pare já de reclamar. Volte sua mente para o que
a vida oferece de bom. Aceite viver nesse planeta azul e curta
a viagem da melhor maneira possível. Lembre-se que ela tem
fim, então faça bom proveito.
 Visite a natureza: Coloque essa meta em sua vida. Pelo menos
uma vez por mês, faça uma visita à mãe natureza. Ela tem o
poder de purificar as células e acalmar o espírito.
 Converse com Deus: Os gregos espiritualistas evitavam dizer
o nome de Deus, pois achavam seu vocabulário muito limitado para expressar a grandeza Dele. Então todas as vezes que
tinham que falar sobre Deus usavam a expressãoo TODO.
Aprenda estar em sintonia com o TODO, que está ao redor e,
principalmente, dentro do seu coração.


Como transformar
“água em vinho” no
mundo dos negócios
pós-pandemia

Por Erik Penna
Colaborou Vanessa Arruda

Segundo pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 89% dos micros e
pequenos negócios foram impactados e tiveram redução do
faturamento em 2020, em comparação ao mesmo período
de 2019 (1º quadrimestre do ano). Isso é preocupante, mas
como um negócio pode se reinventar num momento tão
conturbado e se preparar para o pós-pandemia?
Realmente o mercado está difícil e, muitas vezes, desmotivador. De toda forma, por mais complicado que seja o
momento, é importante lembrar que se trata apenas de um
período. O caminho pode estar penoso, mas não é eterno, é
só um pedaço do trajeto.
A seguir, alguns passos que contribuem na reconstrução de resultados e comportamentos:
 Propósito: o primeiro passo na busca por reinventar o negócio é pensar qual o verdadeiro propósito dele. Por
exemplo: um buffet não pode, por enquanto, realizar festas presenciais, mas é possível rever a missão e ofertar
momentos felizes. Afinal, se os clientes não podem ir até
o salão, o buffet pode propiciar uma festa na casa do
cliente, levando brinquedos, infláveis, bolo, doces, salgados e criando uma festa virtual com convidados e monitores. Essa ideia é válida para inúmeros negócios,
principalmente aqueles que ainda não descobriram outras
formas de perpetuar a empresa.
 Dor: é preciso refletir sobre qual tem sido a nova dor do
consumidor. Esse foi o caso de uma gráfica que vendia
impressos e formulários e viu as vendas despencarem. A
partir daí, o diretor percebeu que a venda de embalagens
para delivery poderia resolver a dor de muitas empresas,
que começavam a operar com entregas, e estavam em
busca de embalagens para acondicionar produtos.
 Siga o dinheiro: pesquisar no Google Trends (ferramenta
gratuita que permite acompanhar a evolução do número
de buscas por uma determinada palavra-chave ao longo
do tempo) as palavras mais buscadas, é outra dica. Assim,
será possível descobrir o interesse desses possíveis compradores e para onde o dinheiro deles está indo.
 Marca: se mesmo com todas as ideias e iniciativas não
for possível fazer venda, há chances de fazer marca. Cuidar da presença online da empresa, produzir posts criativos e divulgar ações na internet, são algumas ações
inteligentes. É preciso se manter bem posicionado na cabeça do cliente.
 Qualificação: é importante treinar a equipe de forma online, aproveitar que agora existe tempo disponível para
capacitar todo o pessoal para servir, atender um novo perfil de cliente com maestria e sem fricção, destacando o
protagonismo que cada um pode exercer numa eventual
economia de baixo contato que vem por aí.
 Clientes: * Cauteloso: com a segurança, como medo e
maior zelo com a saúde. Portanto, não basta ser, é preciso
parecer, ou seja, mostrar e comunicar aos clientes internos
e externos todas as medidas sanitárias adotadas; * Conectado: muito bem informado e digitalizado pós-quarentena em casa, full time na internet; * Decaído: pode-se
preparar combos e ofertas para que, se o cliente chegar
com menos dinheiro no bolso, seja possível fazer negócio
com ele.
 Ansiedade: o momento é de muita ansiedade e a pergunta
que se destaca é: “Quando tudo isso vai acabar?”.
Segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde, o
Brasil é o país mais ansioso do mundo. E com a pandemia,
essa ansiedade aumentou. Inclusive, um estudo recente da
UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro apontou
que os casos de depressão dobraram entre os entrevistados,
enquanto as ocorrências de ansiedade e estresse tiveram um
aumento de 80% nesse período de coronavírus.
Não se sabe exatamente quando a pandemia irá terminar. Mas é possível minimizar a ansiedade e melhorar o dia
mudando o foco e a pergunta para: “O que se pode fazer de
melhor hoje?”.
Então, menos ansiedade, mais alegria e paixão pelo
hoje!
Site: www.erikpenna.com.br
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Municípios receberão
verba para área de cultura

Com contribuições da Confederação Nacional de Municípios
(CNM), o Projeto de Lei (PL)
1075/20 foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados em
26 de maio. A proposta destina R$
3 bilhões a todos os Estados e Municípios, que deverão utilizar os recursos em ações emergenciais de
apoio ao setor cultural por meio de
pagamento de auxílio aos trabalhadores, subsídios para manutenção
de espaços e em instrumentos
como editais e prêmios.
O movimento municipalista,
representado pela CNM, participou de diversas reuniões e colaborou na construção do substitutivo.
A entidade comemora que foi contemplada sua sugestão de divisão
meio a meio do montante entre
todos os Entes estaduais e municipais - uma das versões previa 60%
para Estados e 40% para Municípios e restringia o repasse às cidades com mais de 50 mil habitantes.
Depois de muitos debates
acerca da distribuição dos recursos, ficou estabelecido que 20%
será de acordo com os critérios de
rateio do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e do Fundo
de Participação dos Estados (FPE)
- o que a CNM defendia como totalidade - e 80% pela população.

Articulação

De acordo com o substitutivo
da relatora, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), será repassado
pela União R$ 1,5 bilhão aos Municípios, que, por sua vez, destinarão os valores para garantir ações
de socorro ao setor cultural local.
A previsão é que as prefeituras recebam a verba até 15 dias após a
publicação da Lei. Antes da votação, houve grande mobilização de
agentes culturais e entidades ligadas ao setor pela aprovação. Durante a leitura do parecer, a relatora
agradeceu todas as contribuições.
A CNM reuniu gestores municipais de cultura no dia 8 de maio
para definir as primeiras contribuições aos textos dos PL
1.075/2020 e PL 1.089/2020. No

dia seguinte, entregou sugestões
para aprimoramento da redação à
relatora e também à presidente da
Comissão de Cultura e uma das autoras do primeiro projeto, deputada
Benedita da Silva (PT-RJ). Além
disso, a CNM reivindicou à relatora que metade do montante previsto no projeto fosse destinado
aos Municípios, o que foi incorporado ao substitutivo.
Menos de uma semana depois, houve webconferência voltada ao debate do substitutivo com
conselheiros estaduais e municipais de cultura; e, no dia 18, a relatora promoveu uma segunda
transmissão com secretários estaduais e municipais de cultura.
Ambas tiveram participação de
Ana Clarissa Fernandes, analista
técnica de Cultura da CNM, que,
nessa segunda reunião virtual, defendeu que todos os Municípios
deveriam ter acesso aos recursos, e
não apenas os com mais de 50 mil
habitantes.
Além de atuar pelos critérios
e pela divisão justa e descentralizada dos R$ 3 bilhões, o presidente
Glademir Aroldi articulou diretamente com a deputada Jandira
Feghali para que o texto deixasse
claro que o prazo de 60 dias para
destinação dos recursos pelos Municípios se referisse à programação
da utilização da verba. Assim, o PL
determina dois meses para que os
valores sejam destinados ou tenham sido objeto de programação.
“A CNM compreende o potencial histórico que o projeto tem
para o setor cultural e para o fortalecimento das políticas públicas
municipais de cultura, ainda mais
neste momento que estamos vivendo. A garantia de recursos para
todos os Municípios é uma conquista”, afirma Aroldi. A proposta
segue para o Senado com a sugestão da relatora de que a Lei derivada da proposta seja chamada
Lei de Emergência Cultural Aldir
Blanc.
Por Amanda Maia
Da Agência CNM de Notícias
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O Circo não sorri
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Trupes de mais de 60 circos mineiros estão sem comida,
água, luz e acesso a postos de saúde

Sem comida, água, energia
elétrica e lugar para ficar. Esse é o
retrato de grande parte dos circos
de Minas, proibidos de se apresentar devido à pandemia do
novo coronavírus. Os recursos
para salvar os artistas do picadeiro
já foram prometidos pelos órgãos
públicos, mas a ajuda ainda não
chegou da forma esperada.
“Eles estão isolados, sem
poder fazer cadastro em posto de
saúde nas cidades [por falta de endereço fixo] ou recorrer ao auxílio emergencial do governo
federal”, lamenta Sula Mavrudis,
presidente da Rede de Apoio ao
Circo, diretora da área no Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversos de Minas
Gerais e membro da Comissão
para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Minas Gerais.
Ela é autora de um levantamento que identificou, pelo
menos, 65 circos do Estado que
estão em situação de fome.
“Podem ser mais, com certeza.
Listamos apenas os que estão associados à Rede. Todos eles têm
em comum a falta de ajuda das
prefeituras, que cortam água e luz
após o vencimento do prazo de
uso provisório, quase que expulsando-os das cidades”, explica.
Em boa parte, ressalta, são
famílias inteiras que não têm para
onde ir. “Ali estão todas as gerações de uma mesma família,
povos nômades que mudam de cidade a cada semana, mas que, por
causa da pandemia, tiveram que
parar. Eles têm o direito, pela lei,
de serem assistidos onde estiverem”, observa Sula.

Sem auxílio emergencial

Quase todos os artistas tiveram o pedido de inclusão no plano
de auxílio emergencial recusado,
por não se enquadrarem nos critérios exigidos pelo programa. Ou-

tros não sabem manusear os aplicativos. O governo do Estado, segundo Sula, tentou ajudar
enviando cestas básicas, mas elas
não têm chegado a todos, devido,
principalmente, à dificuldade de
logística.
“De uma família de 18 pessoas, somente quatro conseguiram”, lamenta Silvânia Soares da
Silva, do circo Mundial, sobre os
pedidos para o auxílio emergencial. Segundo ela, vários tiveram
os pedidos negados ou continuam
em análise. “Estamos sobrevivendo da doação de cestas básicas, além da venda de maçãs do
amor e algodão doce, quando dá
para sair”, registra.
O circo está localizado num
terreno cedido pela Prefeitura de
BH, no bairro Milionários, onde
se apresentaram pela última vez,
em março. “Desmontamos a lona,
deixando só a estrutura de ferro,
as carretas e as moradias”, explica
Silvânia, frisando que o circo já
está na quinta geração de sua família.
“O futuro é incerto. Já sei de
muita gente que vai para casa, que
vai parar com o circo. Também
estou me sentindo desamparada,

mas não posso desistir. É a única
coisa que sei fazer”, assinala a integrante do Mundial.
Moisés, o Rei do Pedal, que
está à frente do circo de mesmo
nome, já teve que vender uma caminhonete de R$ 45 mil por R$ 27
mil para manter a estrutura. “Há
dois meses que não ganho nada.
Só estou gastando”, detalha. Ele e
sua trupe estão no terreno de um
sítio em Contagem, no bairro Estâncias Imperiais. No local, também estão integrantes do Montenegro e de outros circos.
“Se ficar mais tempo (parado), não sei se vou aguentar”,
avalia Moisés, que trabalha com
diversos tipos de bicicletas em
suas apresentações.”Os governos
deveriam olhar para nós. O circo
é a diversão mais antiga do mundo
e não pode acabar”, ressalta.
Procurada pela reportagem, a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) enviou
nota explicando que “está articulando com órgãos e entidades estaduais ações para atendimento
integral de famílias de povos tradicionais em situação de vulnerabilidade”.
A principal ação destacada

O que vai por Minas Gerais

Aprovadas licenças para maior usina

O primeiro passo para que o Jaíba abrigue o
maior projeto de energia fotovoltaica do Brasil
já foi dado. O governo de Minas aprovou o licenciamento do empreendimento que vai gerar
emprego e renda para o Norte de Minas. A usina
vai contar com investimentos da ordem de R$ 6
bilhões. O projeto deve começar a ser construído
no segundo semestre de 2020 e vai ter capacidade total instalada de cerca de 1.357 megawatts.
A expectativa é a de que possa gerar cerca de 40
mil empregos diretos e indiretos. (Jornal O
Norte- Montes Claros).

Botânico quer reintroduzir na natureza

Botânico quer reintroduzir na
natureza - Sinningia Striata

Entre as espécies da flora do planalto de
Poços e região, uma foi identificada pelo Jardim
Botânico, a Sinningiastriata (Fritsch) Chautems,
planta endêmica de afloramentos rochosos tida
como vulnerável quanto ao risco de extinção. A
intenção da equipe técnica e científica é a criação
de protocolo para reintroduzi-la na natureza.”A
Fundação Jardim Botânico tem como foco principal a conservação das espécies vegetais na região do planalto de Poços de Caldas. (Jornal
Mantiqueira- Poços de Caldas).

Cemig e Ufmg contra queimadas

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

pela Sedese é justamente a distribuição de cestas básicas, feita em
parceria com a Defesa Civil, prestando atendimento a cinco mil famílias - além dos artistas de circo,
estão quilombolas, indígenas, ciganos e vazanteiros.
“A Sedese busca também
novas parcerias junto à iniciativa
privada para atender a demanda
dessas famílias que estão com dificuldades em acessar benefícios
emergenciais que garantam sua segurança alimentar”, conclui a nota.
Leônidas Oliveira, secretário
de Cultura e Turismo do Estado,
afirma que o primeiro desafio é
levar assistência básica às comunidades tradicionais. “Os artistas
de circo são pessoas que vivem do
dinheiro que ganham no dia anterior e estão numa situação crítica”,
afirma.
Segundo ele, um primeiro
movimento a ser feito, junto com
a sociedade civil, é formar um
grande grupo “para que possamos
cuidar dessa emergência inicial,
que é levar alimento e ajudar com
recursos para pagar água e luz”.
A ideia também é ajudar os
artistas a ingressarem no plano de
auxílio emergencial.

A Cemig e a Universidade Federal de Minas
Gerais lançam na Semana Mundial do Meio Ambiente a página de Internet Apaga o Fogo!
(www.apagaofogo.eco.br), que tem o objetivo de
reduzir as interrupções no fornecimento de energia elétrica causadas por incêndios e de auxiliar
na preservação de áreas de proteção ambiental.
A aplicação dessa tecnologia deve representar
um importante aliado no combate e prevenção de
futuros focos de incêndio nas áreas monitoradas.
(Rede Sindijori).

44% não pagam IPVA

Mesmo com o aumento no número de
veículos tributáveis em Uberlândia, o número
de inadimplentes cresceu de 2019 para 2020.
No ano passado, de janeiro a 15 de maio,
63,59% da frota estava com o Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) quitado, enquanto esse ano a porcentagem está em 55,64%. Atualmente, Uberlândia tem uma frota de 395.729 veículos de
todas as categorias e a receita estimada pelo
Estado era de R$ 288,5 milhões. (Diário de
Uberlândia).

Hotéis poderão hospedar

A prefeita Célia Cavancanti informou que
vai trabalhar junto a rede hoteleira de São Lourenço em um protocolo para reabrir os hotéis
da cidade com o intuito de atenderem apenas
duas classes específicas, são elas: os profissionais da saúde e de pessoas em situações de
trabalho que precisarem se hospedar no município. Segundo Célia, os profissionais que se
enquadrarem nestas classes só vão poder permanecer hospedados por 3 dias. (O PopularSão Lourenço).
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Cruzeiro busca acerto com Lucas
Romero e precisa de patrocinador

O Cruzeiro alimenta o sonho
de ter um dos argentinos que mais
se identificou com o clube nos últimos tempos: Lucas Romero. E
conta com a pré-disposição do
próprio jogador de tentar chegar a
um negócio que seja bom para ele,
para a Raposa e o Independiente,
clube que investiu cerca de R$ 6
milhões, ano passado, para o jogador. Um sonho que pode se tornar
realidade.
A Raposa sabe que o clube
argentino só negocia o volante se
houver compensação financeira.
Tanto o Rojo, como o Cruzeiro
estão em dificuldade financeira.
Mas a nova direção cruzeirense
acredita que pode viabilizar o retorno de Romero por meio da
ajuda de patrocinadores e investidores do clube. A posição não é
prioridade, mas é uma peça que
seria útil a Enderson Moreira.
Uma oportunidade que pode se
abrir e não será negligenciada.
Na Argentina, o jogador recebe em dólar e precisa adequar a
remuneração à realidade do clube
mineiro. E aí que está o ponto
chave e que conta a favor do
Cruzeiro. Se os clubes entrarem
em um acordo, Lucas Romero já
confidenciou a familiares e pessoas próximas que está disposto a
discutir uma readequação do seu
salário para voltar.
O jogador sabe da situação
do Cruzeiro, mas tem uma identificação grande com o clube. Cu-

Vinnicius Silva Cruzeiro

Jogador confidenciou a familiares e amigos que está aberto
a uma negociação, caso o Independiente o libere; Raposa
mantém sonho, apesar de posição não ser prioridade
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Coluna do Pescador

Paulo Diniz

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

Recordar boas pescarias
é muito bom

Lucas Romero comemora gol do Cruzeiro

riosamente, um dos motivos para
voltar a Argentina foi o nascimento do seu primeiro filho, com
a motivação de ficar mais próximo da família. Neste momento,
Romero reconsidera a possibilidade do retorno ao clube mineiro.
Mas depende do aval do Independiente, clube em que está feliz
e satisfeito de atuar, segundo informaram pessoas próximas do
jogador.
Tanto que tem conversado
constantemente com Deivid, o diretor técnico de futebol do Cruzeiro. A ele, o jogador já repassou
informações da sua situação. Deivid foi treinador de Romero em
2016, no Cruzeiro, logo na chegada do argentino em Belo Horizonte. Agora, os dois, caso a
situação avance, podem trabalhar

novamente juntos.
Lucas Romero é titular absoluto do técnico Lucas Pusineri e
um dos jogadores mais valorizados do atual elenco do Independiente. Mas não é um jogador
inegociável pelo clube argentino,
que precisa fazer caixa. Caso chegue uma proposta, ela será avaliada.
O jogador foi negociado por
pouco mais de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 6 milhões) pelo
Cruzeiro, em agosto do ano passado, em um acordo para pagamento à vista. Além disso, ficou
acertado o perdão da dívida do
clube mineiro com o Independiente pela compra do meia MatíasPisano, em 2015, que girava
em torno de 600 mil dólares (em
torno de R$ 2 milhões).

Por duas vezes fomos ao Rio Madeirinha. Na foto, o Bar do Jorge no Km 150 da Rodovia
Transamazônica. Daí até a beira do rio, mais 170 km reconstruindo estradas e pontes

Do Rio Madeirinha vieram
muitos Cacharas, Jundiás
e outros peixes. Foram
1.000 quilos

Atlético-MG, de Sampaoli, tem pausa
como trunfo para correr atrás de “times
prontos” e retoma os treinos

“São várias equipes com as
ideias assimiladas. Vamos começar do zero, temos que armar tudo
rápido, para conseguir alcançar
equipes em um campeonato muito
exigente, que é o Brasileirão”.
A frase acima foi dita por
Jorge Sampaoli no dia 9 de março,
há
praticamente
três
meses, quando foi apresentado
oficialmente, na Cidade do Galo,
como treinador do Atlético-MG.
O argentino, que chegou com a
missão de brigar pelo título do
Brasileirão, admitiu que não era
uma missão simples assumir uma
equipe no meio da temporada e
fazê-la alcançar o mesmo patamar
tático e técnico dos concorrentes
mais fortes. Mas o cenário mudou.
A paralisação do calendário
do futebol, em função da pandemia de Covid-19, virou aliada importante do “profe”. Também na
apresentação, ele mencionou que
o fato de o Galo ter apenas o Brasileirão, para disputar, poderia ser
positivo, já que o tempo de preparação entre os jogos seria maior. É
bem provável que esse tempo
entre as partidas não seja grande
(até pelo calendário “espremido”
quando o futebol voltar), mas,
apesar disso, Sampaoli ganhou
uma intertemporada forçada na
Cidade do Galo - que, naquela
época, não era uma possibilidade
imaginada.

Pedro Souza - Atlético-MG

Argentino, na sua apresentação, citou a dificuldade que teria para
brigar em pé de igualdade com equipes “com ideias assimiladas”;
paralisação e volta “rápida” do Galo podem facilitar processo

Treino do Atlético-MG na Cidade do Galo

O Atlético voltou a treinar
em campo no dia 19 de maio.
Apenas dois clubes da Série A
voltaram antes: Inter e Grêmio
(ambos em 4 de maio). Dos outros
17, nove ainda nem voltaram às
atividades nos CT’s: Bahia, Botafogo, Corinthians, Fluminense,
Goiás, Palmeiras, Santos, São
Paulo e Sport.
- A gente não conhecia o trabalho do Sampaoli. (A intertemporada) vai nos dar tempo para
conhecer o trabalho dele, a forma
como ele quer trabalhar. Nesse
sentido, a gente sai na frente. Mas
os outros treinadores já estavam
(em seus clubes), já têm sequência de trabalho. Por ter um tempo
maior de trabalho agora, como se

fosse uma pré-temporada, vai ser
benéfico para a gente - disse Hyoran, que completou:
- Ele tem cobrado bastante. É
um treinador que gosta das coisas
específicas, da forma que ele
gosta de jogar. A gente vem se
adaptando a isso. Ele cobra, mas a
gente entende, porque a forma de
jogar que ele tem é um pouco diferente dos outros. Estamos
usando o tempo para nos adaptar a
ele.
O Galo, que informou a seis
jogadores que eles estão fora dos
planos para o segundo semestre, já
fechou as contratações dos volantes Léo Sena e Alan Franco e negocia com o Vasco para comprar
o atacante Marrony.

Já em Vespasiano,
Paulo Diniz (de camisa de
botão, sapato e meia e calça
jeans) mostra o maior
Cachara que ele pegou no
Madeirinha

Rio Paracatu

Neste feriado, Rogério Satiro e família, Paulo Diniz e Marquinho vão para o Rancho do Nilão.
Vão atrás dos dourados e matrinchãs. O Vandinho veio de lá e disse que do Rio Paracatu estão
saindo muitos peixes. Dourado está “correndo sem parar”. Vamos lá conferir.

