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

Eleições 2020

Coronavírus continua avançando
Já são 60.194 mortos e 1.426.913 infectados no País até 1° de julho

Carlos Murta será candidato a Prefeito de Vespasiano
Já começou nos bastidores a disputa pela sucessão municipal.

Murta confirma que está legalmente apto para registrar a sua candidatura

O Congresso Nacional está votando a PEC
18/2020 que altera as datas das eleições neste ano de
2020. Na proposta em tramitação sugerem a mudança
do pleito para 15 de novembro em 1° turno que é o caso
da maioria das cidades brasileiras. Para o 2° turno, nas
cidades que houver, este será no dia 29 de novembro de
2020. Nas capitais e cidades com mais de 200 mil elei-
tores, haverá o 2° turno. A decisão será ainda nesta se-
mana.Alguns afirmam que a maioria dos Deputados são
contra a mudança, podendo não aprovarem o projeto.

Em Vespasiano, os pré-candidatos já estão nas
ruas. Já fazem o seu trabalho levando suas mensagens
aos eleitores. Sabe-se que serão candidatos o ex-pre-
feito Carlos Murta, a prefeita Ilce Rocha, o ex-candi-
dato André Luciano e o vereador Geraldo Magela.
Outros poderão surgir.

Carlos Murta foi prefeito por cinco mandatos, com
uma larga folha de serviços prestados em todas as áreas
do município. Ilce Rocha é a atual prefeita estando há
3 anos e meio à frente da Prefeitura.André Luciano foi

vereador e tem serviços prestados principalmente na
área social. Geraldo Magela é vereador e busca o apoio
dos evangélicos. É membro da Igreja Universal.

Biometria
De acordo com a Portaria CRE n° 007/2020 do

TRE/MG, foi suspenso o cancelamento dos títulos elei-
torais dos eleitores que deixaram de fazer a biometria
até a data de 6 de março de 2020.

Para o presidente do TRE/MG, Desembargador

Rogério Medeiros, a contaminação com o novo coro-
navírus, causador da Covid-19, que caracteriza uma
pandemia, dificultou a presença dos eleitores nos Car-
tórios Eleitorais inviabilizando a atualização dos ca-
dastros e a biometria.

Assim, eleitores de 62 municípios onde seria ob-
rigatória a atualização biométrica, entre eles Vespa-
siano, tal obrigação ficou suspensa e o eleitor poderá
votar normalmente mesmo que não tenha feito a bio-
metria.
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Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br

"Teatro do bairro Morro Alto: Murta deixou 
em fase final de acabamento"

No Brasil a situação é crítica.
Já são mais de 58 mil mortos.
Casos confirmados são 1.370.488
dos quais apenas 733.848 foram
recuperados. Em número de mor-
tos somos superados apenas pelos
Estados Unidos que já contabili-
zou mais de 500 mil. Trágica co-
locação.

Em Vespasiano, somente
neste mês de junho, os casos con-
firmados de 38 em 06 de junho su-
biram para 84, no dia 26. Mais 46
casos confirmados, isto é, mais que
o dobro em menos de um mês.
Foram confirmados os casos nos
seguintes bairros: Angicos 01; Bela
Vista 02; Bernardo de Souza 02;
Caieiras 06; Célvia 07; Fagundes

01; Gávea I e II 11; Jardim da Gló-
ria 02; Jardim Alterosa 03; Jardim
Encantado 01; Lar de Minas 01;
Maria José 01; Morro Alto 07;
Názia 03; Novo Horizonte 01;
Nova Pampulha 10; Nova York 01;
Santa Clara 07; Santa Maria 01;
Santo Antônio 02; São Damião 01;
Serra Azul 02; Serra Dourada 04;
Sueli 02; Vida Nova 03 e Vila Es-
portiva 02.

Vespasiano conta ainda com
1.472 casos suspeitos (28/06) nos
bairros: Angicos 17; Bernardo de
Souza 7; Boa Vista 4; Bonsucesso
28; Caieiras 83; Célvia 112; Ci-
priano 02; Central Park 01; Centro
49; Cruzeirinho 01; Fagundes 01;
Gávea I e II 105, Gran Park 02; Im-

Cruz 08; Santa Maria 07; Santo
Antônio 11; São Damião 03; Serra
Azul 04; Serra Dourada 59; Sueli
44; Vale Formoso 15; Vida Nova
31; Vila Esportiva 47; Vista Alegre
18.

São 51 pessoas que tiveram
alta, 33 estão em acompanha-
mento. Os óbitos suspeitos são 07,
óbitos descartados 05 e óbitos con-
firmados 02. Os dados são da Se-
cretaria Municipal de Saúde, de
domingo, 26 de junho.

A pandemia avança; ela está
aí. É um grande risco para toda a
população que deve se unir aca-
tando as determinações das autori-
dades de saúde: o isolamento
social, o distanciamento, o uso de

máscaras, o uso do álcool em gel, a
lavagem das mãos e permanecer
em casa pelo maior tempo possí-
vel. Só assim a população vai con-
seguir ganhar esta guerra. Caso
contrário vai haver mais mortes. 

É pena que a teimosia de al-
guns coloque em risco a vida dos
outros. Alguns irresponsáveis
fazem questão de não usarem más-
cara; acham bonito fazer aglome-
rações; não fazem questão de, pelo
menos, lavar as mãos. É preciso
que as pessoas mais conscientes
orientem os menos esclarecidos ou
teimosos para que se consiga um
melhor resultado no combate a esta
epidemia. Vamos caminhar juntos,
vamos ganhar esta guerra.

perial 17; Jane 01; Jardim Alterosa
10; Jardim Bela Vista 31; Jardim
da Glória 105; Jardim Daliana 08;
Jardim Encantado 20; Jardim Itaú
03; Jardim Paraíso 01; Jequitibá
07; Lar de Minas 16; Lourdes 02;

Mangueiras 05; Maria José 07;
Morro Alto 221; Názia 18; Nova
Pampulha 196; Nova York 15;
Novo Horizonte 37; Pouso Alegre
06; Rosa dos Ventos 03; Ribeirão
da Mata 02; Santa Clara 82; Santa

São 85.931 eleitores aptos a votar
nas eleições de 2020 em Vespasiano

Carlos
Murta

Ilce
Rocha

Geraldo
Magela

André
Luciano

O ex-prefeito Carlos Murta é
pré-candidato à Prefeitura de Ves-
pasiano. Em entrevista exclusiva ao
jornal EM DIA, o político afirma
que está apto legalmente para con-
correr às eleições municipais.
Murta esclareceu também que estão
sendo divulgadas notícias mentiro-
sas, com conteúdo difamatório e
calunioso, e achou por bem por um
ponto final nessa situação e ‘acal-
mar o coração’ daquelas pessoas
que pedem o seu retorno ao Execu-
tivo Municipal.

“Quando uma pessoa decide
entrar para a política, ela fica visada
de todas as maneiras. Eu nunca
falei que não existem processos ou
denúncias contra a pessoa do Car-
los Murta. Aliás, todos os políticos
têm. Mas a justiça em nosso país é
muito lenta e essas denúncias e pro-
cessos vão se acumulando. Até pro-
var que não houve dolo, isso pode
demorar anos. A legislação contra
improbidade administrativa é muito
rigorosa com os políticos – e tem
que ser para colocar freios em
muita coisa errada que se pratica
Brasil afora. E aqueles que não têm
competência para conquistar os ci-
dadãos pelo carisma e pelo voto,
que não têm compromisso com a
sociedade, criam conflitos para per-
turbar o cidadão,” explica.

“Em 2016, ao encerrar o

quinto mandato como Prefeito de
Vespasiano, pensei que o meu papel
como administrador do município
tinha acabado. Mas, em minhas an-
danças pela cidade, eu tenho con-
versado com muitas pessoas e
percebido uma grande ansiedade
pelo meu retorno. A população co-
menta que está insatisfeita com a
atual gestão e que têm guardadas
nas lembranças o trabalho signifi-
cativo que realizei por todo o mu-
nicípio,” explica Murta.

O ex-prefeito conta que as re-
clamações mais frequentes que
vem recebendo são referentes à
área da SAÚDE. “Nós fizemos
uma revolução na saúde e a sua
funcionalidade hoje não é mais a
mesma. Dói o coração saber que o
trabalho que realizamos foi dissol-
vido. Levamos unidades de saúde
para todas as regiões do município.
Onde não havia, foram construídas.
As que já existiam foram reforma-
das e, muitas delas, também am-
pliadas. Tudo isso para que o
cidadão fosse atendido próximo a
sua casa,” explica. 

A primeira vez que Murta se
candidatou a prefeito, a sua priori-
dade foi a EDUCAÇÃO. “Eu me
revoltei ao ver pais e mães dor-
mindo na fila para conseguir matri-
cular o filho na escola e prometi
que essa situação iria acabar. E aca-

bou. Construí 33 escolas por todas
as regiões de Vespasiano. As crian-
ças, então, passaram a estudar perto
de suas residências; nossas escolas
eram referência para todo o Estado,
com ensino de qualidade, infraes-
trutura, prédios modernos, além da
merenda de qualidade. Uma das
mais belas escolas que entreguei foi
a E.M. José Silva. Escola de ensino
especial, totalmente adaptada, pro-
jeto moderno, com piscina, portas

automática e acessível para atender
a turma da educação especial.”

Além disso, Vespasiano não
tinha nenhuma quadra poliespor-
tiva coberta. Na gestão de Carlos
Murta, foram construídas mais de
30 para levar mais lazer e esporte
para as comunidades. “E isso, tenho
certeza, não sai da cabeça do
povo,” frisa Murta. A primeira foi a
quadra poliesportiva Raimundo
Cardoso da Fonseca, no Caieiras, e

como aconteceu com as escolas,
elas foram construídas em diferen-
tes regiões de Vespasiano. Cons-
truímos, ainda, a Liga Municipal de
Desportos com o objetivo de esti-
mular e incentivar o esporte ama-
dor em nosso município. 

Nós entregamos a maior obra
de SANEAMENTO BÁSICO.
Vespasiano conta com mais de 85%
de cobertura de rede de tratamento
de esgoto. “Nossa cidade deu um
salto no que diz respeito a sanea-
mento básico, porque apenas 36
municípios nas 100 maiores cida-
des do país têm menos de 60% da
população com coleta de esgoto.
Isso sem contar que o abasteci-
mento de água e energia elétrica em
muitas localidades foi a nossa ad-
ministração que viabilizou. 

Carlos Murta também contri-
buiu com a difusão da CULTURA-
pelo município. Vespasiano é uma
cidade rica em diversidades cultu-
rais e que tem como premissa a di-
vulgação das atividades produzidas
pelos vespasianenses. “Tudo come-
çou com o Circo que percorria toda
a cidade ensinando diferentes ativi-
dades culturais para as crianças e
jovens. Entregamos dois teatros
modernos (Capucho e Nair Fon-
seca Lisboa), importantes espaços
para a propagação da cultura, além
da Escola de Artes Capitão Caram-

bola que oferece cursos gratuitos de
artes visuais, teatro e música. No
último ano, deixei em fase final de
acabamento um terceiro teatro
construído na av. Existente, no
Morro Alto, mas que lamentavel-
mente, até hoje não foi entregue
para a população.”

Ao final da conversa, Murta
falou sobre o projeto da construção
da nova avenida que irá retirar o
trânsito pesado do centro da cidade.
“Esse foi um projeto aprovado em
comum acordo entre a Prefeitura de
Vespasiano, o Governo Estadual e a
Cimentos Liz. Na época nós reali-
zamos todas as desapropriações
(com o pagamento imediato das de-
vidas indenizações). Organizamos
toda a documentação referente ao li-
cenciamento ambiental para a exe-
cução da obra. No projeto original,
a antiga rodoviária (hoje CEO) seria
destruída para a construção da via
pública; para isso, a Liz construiu
uma rodoviária nova ao lado da
UPA e seria a responsável pelas des-
pesas para a construção da rodovia,
que era para ser finalizada em 2020,
sem qualquer custo para o municí-
pio. Mas deram outro andamento ao
projeto, e a obra não saiu do papel.
A Prefeitura pediu autorização para
realiza um grandioso empréstimo,
onerando, assim os cofres públicos
e aliviando a Liz dessa despesa.
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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

� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

Com influências de artistas como o
Grupo Revelação, Arlindo Cruz, Jorge Ara-
gão, Raça Negra e Pixote há cerca de três
anos surgiu em Vespasiano o Grupo Ami-
gos de Fato, composto por Flávio (Tiza), no
tantan e voz; Jardel, no pandeiro; João, no
surdo e percussão; Vagner (Vaguinho), no
cavaquinho e voz e Sebastião (Thião), no
reco reco e voz.

“Na verdade, montamos o nosso pro-
jeto do grupo para descontrair aos finais de
semana com a família e amigos, não era
para ser nada sério. Chegamos a nos reunir
duas, três vezes para resenhar até receber-
mos o convite para o aniversário do nosso
amigo Torrão (ex-integrante da Banda Ko-
reto Samba Show, aqui da cidade) e
quando resolvemos levar esse projeto a
sério”, revelam.

A partir daí as apresentações começa-
ram a acontecer e a deixar de ser apenas em
resenhas de amigos. O grupo começou a ser
chamado para se apresentar em festas parti-
culares por toda a cidade e também em ci-
dades próximas como Lagoa Santa, Santa
Luzia, Caeté e Serra do Cipó, além da capi-
tal mineira.

Em Vespasiano, se apresentaram no
Festival de Inverno, de 2017 a 2019; no
Festival da Associação Atlética Alface, no

mesmo período; no desfile da Bateria Ter-
remoto Show, no Carnaval deste ano e no
Santa Farra, nos anos de 2018 e 2019. Tam-
bém eram presença garantida na feirinha da
orla da lagoa de Lagoa Santa e na feira do
Mineirinho, em Belo Horizonte.  

Em seu repertório, o grupo mescla su-
cessos de artistas consagrados mais anti-
gos e também recentes. “Acompanhamos
muito os grupos de samba e pagode das
antigas e da atualidade, em cd, dvd e redes
sociais. Então escolhemos as músicas, le-
vamos para o ensaio e nos preparamos,
montando alguns tipos de repertórios di-
ferentes uns dos outros para não ficar tão
repetitivo”.

Eles ressaltam que o carinho recebido
pelo público em suas apresentações real-
mente é o que fez e faz o grupo conquistar
espaço nos lugares onde se apresentaram e
aproveitam para agradecer a algumas pes-
soas responsáveis por esse apoio durante
esses três anos. “Agradecemos à Tia Si-
mone, Margô, Karola, Carlos Augusto (Gu-
tinho), Zezé, as Amigas de Fato, em
especial à Marli e todo mundo que sempre
acreditou no nosso trabalho e torceu pela
gente”, finalizam.

Para quem quiser acompanhar o grupo
pelas redes sociais:
Facebook: Grupo Amigos de Fato
Instagram: Grupo Amigos de Fato Oficial
Youtube: Grupo Amigos de Fato

Grupo Amigos de Fato

O auxílio emergencial trouxe
alívio financeiro para mais de 50
milhões de trabalhadores informais,
microempreendedores individuais,
autônomos e desempregados. Há,
no entanto, casos de pessoas que
dizem se enquadrar nas regras para
receber o auxílio, mas tiveram o
benefício negado. 

A análise de elegibilidade é rea-
lizada com base na lei 13.982/2020
que estabelece os critérios de quem
tem direito a receber o auxílio. Pelo
aplicativo e site disponibilizado
pela Caixa é feito a coleta dos
dados que serão enviados à Data-
prev para avaliação dos requisitos.
A Dataprev então verifica e in-
forma à Caixa quem são os cida-
dãos elegíveis e qual o valor do
benefício a ser pago, bem como
quais não foram aprovados e o mo-
tivo da reprovação.

Após a conclusão do processo
de análise as informações são sepa-
radas em lotes de milhões de ins-
critos. Cada lote de informações
passa pela homologação do Minis-
tério da Cidadania e depois é enca-
minhada de volta à Caixa, que
então está apta a realizar o paga-
mento aos aprovados. Vale lembrar
que os beneficiários do Bolsa Fa-
mília possuem avaliação de elegi-
bilidade automática. Quem tiver
direito ao auxílio receberá o crédito
conforme o calendário regular.

Mas o que fazer quando esse
benefício é negado?

Desde o mês de abril o aplica-
tivo do Auxílio Emergencial passou
a disponibilizar ao trabalhador a
possibilidade de fazer uma nova so-
licitação ou de contestar o resul-
tado da análise efetuada pela
Dataprev.

Como contestar?
De acordo com a Caixa, se a

resposta ao pedido do benefício for
por “dados inconclusivos”, será
permitido realizar nova solicitação.

Se o resultado for “benefício não
aprovado”, o cidadão poderá con-
testar o motivo da não aprovação
ou realizar a correção de dados por
meio de nova solicitação.

Para fazer a contestação, no site
auxilio.caixa.gov.br, o interessado
vai clicar em “Acompanhe sua soli-
citação”; informar o CPF; marcar a
opção “não sou um robô” e clicar
em continuar. É preciso informar
ainda o código enviado por SMS
para o celular do beneficiário. Após
esse passo, vai aparecer a mensa-
gem “Auxílio Emergencial não
aprovado”, sendo informado tam-
bém o motivo da não aprovação.
Logo abaixo, são disponibilizados
dois links. No primeiro, é possível
“Realizar nova solicitação”, no
caso de ter informado algum dado
errado. No segundo, o cidadão deve
“Contestar essa informação”, caso
julgue que informou os dados cor-
retamente, mas não concorda com
o motivo da não aprovação.

Esclarece-se que nos casos de
“dados inconclusivos” não existe a
opção de editar as informações já
apresentadas, pois uma vez finali-
zado o cadastro no aplicativo, os
dados são guardados para verifica-
ções com as bases de dados admi-
nistrativas federais. De acordo com
a Caixa, os motivos da inconclusão
do cadastro podem ser: (i) marca-
ção como chefe de família sem in-
dicação de nenhum membro; (ii)
falta de inserção da informação de
sexo; (iii) inserção incorreta de
dados de membro da família, tais
como CPF e data de nascimento;
(iv) divergência de cadastramento
entre membros da mesma família;
(v) inclusão de alguma pessoa da
família com indicativo de óbito.

Após ter feito a contestação, e
ainda assim o benefício for negado,
e você acreditar preencher todos os
requisitos legais, é possível ingres-
sar com ação pleiteando a sua con-
cessão.

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 

Meu auxílio emergencial foi
negado. O que eu faço agora?



Junho - 2020   3EEEEMMMM    NNNN OOOOTTTT ÍÍÍÍ     CCCCIIIIAAAA SSSS

Rotary libera R$ 8,5 milhões
para o combate ao coronavírus

O STF, a quebra da ordem constitucional
e o “senhor feudal”

�ROTARY INTERNATIONAL

Renato Sant’Ana
Advogado e psicólogo 
Jornal da Cidade

Eu, e só eu, determino os di-
reitos de vassalagem, entendeu?
Você esquece que posso castigá-lo
quando e quanto quiser?”, dizia
Llorenç de Bellera, um senhor feu-
dal, personagem de Ildefonso Fal-
cones no romance “A catedral do
mar”, que virou série na Netflix.

Mas a prepotência do persona-
gem está em conformidade com a

lei de seu tempo. Aliás, suas pala-
vras foram pronunciadas depois de,
com amparo da lei, ter desvirginado
a noiva de um pobre camponês.

Sim, no medievo, a lei legiti-
mava o senhor feudal como potes-
tade apta a acusar, julgar e castigar
os “servos” do feudo, inclusive
com a pena de morte.

Ambientada no século XIV, a
obra de Falcones permite ao leitor
um claro vislumbre do sistema feu-
dal e da lei que regia a sociedade à
época, ensejando-lhe reconhecer e

valorizar esta inestimável conquista
do processo civilizatório do oci-
dente: o “direito acusatório”. 

No “direito inquisitório”, uma
única instituição (é o caso do se-
nhor feudal), uma só cabeça con-
centra todos os papéis: de produzir
provas, de acusar, de julgar e de
executar a pena - o que torna inviá-
vel a defesa do acusado. 

Mas a humanidade é a mesma.
Foram as instituições que mudaram
desde a idade média até hoje. Em
boa parte do planeta, como concre-

tização de uma visão moderna de
democracia, vigora o “direito acu-
satório”, em que, num processo
criminal, são dados a órgãos dife-
rentes os papéis de “investigar e
produzir provas”, “acusar”, “defen-
der” e “julgar”. 

Note-se que, sem essa separa-
ção de papéis, vira letra morta o que
há na Constituição brasileira (art.
5º, LV), em que se prevê, para todo
e qualquer acusado, direito ao “con-
traditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”.

Todo cidadão deveria não só
conhecer, mas sempre ter presente a
diferença entre “direito inquisitó-
rio” e “direito acusatório”. Mas, se
a maioria dos bacharéis em Direito
desleixa esse conhecimento, tão
caro à ordem democrática, será que
se pode esperar mais dos outros? 

O desleixo da maioria - ora
por ignorância, ora por egoísmo –
cria ambiente favorável no país
para que ministros do STF (Su-
premo Tribunal Federal) tenham
rompantes de senhor feudal. É
como se conduz Alexandre de Mo-
raes no inquérito das fakenews em
desbragada ilegalidade. 

Em flagrante agressão à Cons-
tituição, com a conivência de ou-
tros nove ministros, Moraes age, a
um só tempo, como delegado de
polícia, Ministério Público e juiz,
comportamento que levou a ex-pro-
curadora-geral da República, Ra-
quel Dodge, a comparar o STF a
um tribunal de exceção, caracterís-

tico de regimes totalitários. 
Ou seja, o STF, em vez de

zelar pela Constituição (sua tarefa
precípua), está transformando-a
num livrinho inútil: o que cada um
pode dizer ou fazer, o direito, a lei,
o rumo do país é ditado por senho-
res feudais togados. Haverá, neste
momento, algo mais grave aconte-
cendo no Brasil? 

A Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público e a
Associação Nacional dos Procura-
dores da República tiraram nota
contra Alexandre de Moraes, que
riscou o inciso I do art. 129 da
Constituição e afirmou que todos
os tribunais podem abrir investiga-
ções criminais. É falso!

O ministro do STF, Marco Au-
rélio Mello, foi voz isolada: “Inqué-
rito das FakeNews fere a Consti-
tuição. O Supremo não é absoluto”,
disse. E criticou Dias Toffoli, presi-
dente do STF, pela instauração sigi-

losa do procedimento, sem conheci-
mento do colegiado, “em afronta à
constituição e ao sistema acusató-
rio”. E refutou a designação de
Alexandre de Moraes, para ele “es-
colhido a dedo e desrespeitando o
sistema de distribuição automático,
regra do Supremo.” 

E ainda tem outro pormenor:
Alexandre de Moraes está investi-
gando também pessoas cujo foro não
é o STF, atropelando o princípio do
juiz natural, o que configura abuso
de poder e gera insegurança jurídica.

E, para completar, há o covarde
silêncio (ou calculada omissão?) dos
presidentes do Senado e da Câmara,
Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia,
chancelando a quebra da ordem
constitucional e a supressão do sis-
tema acusatório, não ligando para a
advertência de Rui Barbosa:

“A pior ditadura é a do Poder
Judiciário. Contra ela, não há a
quem recorrer.”

O Rotary International,
organização humanitária
presente em todo o mundo,
destinou cerca de R$ 2 mi-
lhões para testagem do novo
vírus em quase 10 mil ido-
sos que vivem em casas de
repouso de vários estados do
país, além de camas, EPI’s,
máscaras, aventais, atc.

Hospitais de Minas Ge-
rais, do Rio Grande do Sul e
de Mato Grosso receberam
equipamentos de proteção
individual, como máscaras
do tipo N95, aventais, ócu-
los e outros itens destinados
aos profissionais da saúde.

A organização também
doou 10 camas com coman-
dos elétricos e um aparelho
de raio x digital para o hos-
pital estadual de Ponta
Grossa, no Paraná.

No total, o Rotary já
destinou mais de R$ 8,5 mi-
lhões para ações contra a
Covid-19 por meio de doa-
ções de associados e da
Fundação Rotária.

A organização também
participa do programa Co-
rona Zero, um conjunto de
ações com o objetivo de
proteger a população mais
vulnerável na pandemia –
os residentes das Institui-
ções de Longa Permanência
para Idosos (ILPIs) ou asi-
los e casas de repouso (bem
como os que trabalham
nelas). 

Asilos de Vespasiano e
São José da Lapa
O Rotary Club de Ves-

pasiano já efetuou o cadas-
tro dos Asilos de
Vespasiano e São José da
Lapa no programa e segue
acompanhando a resposta
para a inserção dos mesmos
neste projeto, que tem como
objetivo identificar a pre-
sença do vírus, prestar trata-
mento precoce para a
doença e garantir o isola-
mento dos pacientes para
que os asilos sejam mini-
mamente afetados.
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� FASEH

Reforço na pandemia: novos médicos da FASEH integram
equipes de saúde da prefeitura em Vespasiano

As unidades de saúde de
Vespasiano ganharam um re-
forço nas equipes médicas
valioso, há cerca de 2 meses.
6 novos médicos formados
antecipadamente, pela Faseh
e com autorização do MEC
para trabalhar no combate à
pandemia do novo coronaví-
rus, integram as frentes de
trabalho nos postos e UBSs
da prefeitura.

Paulo Ali é um dos novos
médicos. Ele foi contratado
para a UBS do Morro Alto
que tem 3 equipes de saúde,
com médicos, enfermeiros e
técnicos em enfermagem,
além de agentes de saúde. “O
pessoal me recebeu muito
bem aqui, eles me ajudam
muito”.

O médico ressalta o tra-
balho das agentes comunitá-
rias de saúde que, em meio a
esta pandemia, são responsá-
veis por informar, instruir a
população. “Elas atuam no
controle de acesso à unidade

que está com o atendimento
reduzido, para evitar aglome-
rações, e também na dissemi-
nação das medidas de
isolamento, higiene, equipa-
mentos de proteção. Cons-
cientizam as pessoassobre a

necessidadedas medidas de
controle da Covid-19, adota-
das pela prefeitura, que a
gente recebe periodicamente
e vai atualizando a equipe. É
um trabalho em conjunto
com o nosso e muito impor-
tante”.

Paulo também destaca o
trabalho da UPA para onde
vão os casos mais urgentes e
graves da Covid-19, para que
a unidade básica possa man-
ter o atendimento a outros
pacientes nas consultas de
puericultura, pré-natal, ma-
nejo de doenças crônicas e
outros. “A população tam-
bém me recebeu muito bem e
eu fico muito grato!”

O colega dele, Yan Ra-
poso, começou a trabalhar,
no último dia 11 de maio, no
PSF (Posto de Saúde da Fa-
mília) no Serra Dourada, jun-
tamente com o Welber
Rabello, também ex-aluno da
Faseh. Eles explicam que lá
houve redução na escala de
consultas eletivas e adia-
mento nas marcações de dia-
béticos e hipertensos, por
segurança, já que estes são
dogrupo de risco alto,caso

contraiamo novo coronaví-
rus.

“Atuar na Atenção Pri-
mária tem sido muito desa-
fiador e gratificante, neste
contexto epidemiológico”,
diz outro dos novos médicos
da Faseh, Bernardo Morais.
Ele já está há dois meses na
UBS do Jardim da Glória.
“As Unidades Básicas de
Saúde assumem papel de alta
complexidade, são portas de
entrada do serviço de assis-
tência à saúde”. Ele ressalta
a importância do uso correto
de EPIs (Equipamentos de
Proteção Invididual), pelos
profissionais, tanto no aten-
dimento de casos de “Sin-
drome gripal”, suspeitos da
Covid-19, como no atendi-
mento regular, já que há pes-
soas que podem estar
contaminadas e contaminar
outras sem manifestar sinto-
mas. “Fui muito bem rece-
bido na unidade, pela equipe
e pela população e também
pelos acadêmicos da Faseh
que fazem o internato de
saúde coletiva e me acompa-
nham diariamente no ser-
viço”.

A dupla de novos médi-
cos Ivan Vilaboim e Marina
Lopes foi contratada pela
prefeitura de Vespasiano para
trabalhar no PSF do Suely.
Eles também contam com o
reforço de acadêmicos do 10º

período da Faseh que estão
em internato, nos atendimen-
tos básicos de saúde da mu-
lher, do idoso, do adulto e
puericultura. “Além disso,
devido à pandemia, a gente
tem tido que atender deman-
das de casos suspeitos do
novo coronavírus. Então,
hoje, tem um atendimento di-
ferenciado para este público,
sendo que alguns destes pa-
cientes são encaminhados
para a UPA, quando necessá-
rio”, explica Marina.

Os novos médicos da
Faseh que estão em Vespa-
siano formaram, em abril,
pela turma 23 de Medicina e
entram para a história da ins-
tituição e da cidade de Ves-
pasiano, pela garra e
competência com que estão
encarando este desafio e o
risco de salvar vidas, em
meio à maior crise sanitária
mundial da nossa época, se-
gundo a OMS (Organização
Mundial de Saúde).

Ivan, Marina e acadêmicos

Bernardo e Marina Ivan e Bernardo
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  JJUULLHHOO
Dia 1: Rosa Maria Drumond Tomaz, Ednar John Peixoto Marques, Mônica Regina da Cruz; Dia
3: Eliodoro Ferreira Pacheco, Bertulino Neto Cruz Lucena; Dia 4 – Rodrigo Ferreira Lopes;Dia
5: Letícia Viana Assis Fonseca; Dia 6:Fabrícia de Souza e Silva, Eduardo dos Santos, Saulo Ma-
rani Albano, Genivaldo Silva Madeira Junior; Dia 7: José Paulo Viana; Dia 8:Cínthia Carvalho
Morelli, Ceci Alves Moura; Dia 9: Zeeber Lopes Ferreira, Glenan Conrado Silva Júnior, Liesse
Vieira Drumond; Dia 11: Fátima Maria Resende; Dia 12: Ozires Fernandes Alves, Carolina Cas-
tro de Paula Cruz, Mauna Aguiar Rodrigues Mrad; Dia 13: Fernando Ricardo Fonseca Nassif, Ju-
liana Vitória Fonseca, Nizete Fonseca Lima,  Daniele Fonseca L. Kayser, Alda Maria de Assis
Lima; Dia 14: Rodrigo do Carmo Faria; Dia 16: Irving Salles Cardoso, Vivian Vercesi Viana Silva,
Nina Mara Resende Silva, Antônio Alberto Gomes, Leila Regina Sicari, Edelbrando R. Ribeiro Jú-
nior; Dia 17: Fernando Martins Aguiar, Ari Fraga, Marcos Magela de Morais, Olenca de Oliveira
Batista; Dia 18: Maria José Fonseca Araújo, Fláuber Fonseca Silva, Mateus Fonseca Diniz;Dia 19
– Elane Oliveira;Dia 20: Elza da Piedade dos Santos, Carmem Elizabete Fonseca Viana, Otto
Bauerfeld, Aline Assis Salomão; Ana  Maria de Lourdes Araújo, Maria de Lourdes Araujo;Dia
21: Reginaldo Conrado Silva; Dia 23:André Aguiar Bento Rodrigues, Renata Oliveira Machado,
Carolina Braga e Silva P. Oliveira; Dia 24: Tâmara Marani Albano, Simara Mansur Silva, Nayara
Rocha Perdigão; Dia 25:Oberdan Reis Diniz; Dia 26:Ana Beatriz Abreu de Assis Pereira, Magda
Meire de Paula, Cíntia Albano, Miguel João Mussa; Dia 27: Diego Salomão Blanco; Dia 28:Ar-
lete Esteves Barbosa, Cintia Albano;Dia 29: Renato Barbosa Júnior, Ângelo de Rezende Bicalho,
Suelen Silva Franca;Dia 30: Felipe Galego, Adriana Beatriz Cruz.

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

Saulo e Carla
Uma linda festa marcou a união matrimonial

dos jovens Saulo e Carla. O acontecimento ocor-
reu na Pousada Villa Paolucci, na cidade de Ti-
radentes/MG.

Saulo é filho do casal Délio Marcus Dias e
Elizabete Salomão Dias. Carla é filha do casal
Edmundo Peixoto de Almeida e Silvana C. Ala-
gia de Almeida, todos da sociedade vespasia-
nense.

A cerimônia religiosa foi realizada nos jar-
dins da bela Pousada em um altar especialmente
preparado para a cerimônia com linda decoração.
Após a cerimônia, os noivos e seus pais foram
cumprimentados pelos convidados no salão de
festas da Villa Paolucci onde um excelente buf-
fet serviu os presentes.

Aos noivos e familiares, as nossas homena-
gens com votos de felicidades a todos.

Daniela
Kayser
Formando-se em medi-

cina pela FASEH a jovem,
nossa amiga, Daniela Kay-
ser, filha de Luís Shane-
Kayser e Márcia Fonseca
Lisboa Kayser. Este o se-
gundo curso superior da
Dani que anteriormente se
formou em Comércio Ex-
terior.

Queremos cumprimen -
tá-la desejando muito su-
cesso na nova carreira que
acaba de abraçar. Um abra-
ção!!!

Em tempos de pandemia, de isolamento social, do “fique em casa”, os eventos sociais estão suspensos.
Estamos, ou deveríamos estar todos confinados. Por esta razão, não temos notícias de reuniões em
festas. Mas nem por isso vamos deixar de republicar matérias que nos trouxeram satisfação.

3ª Nogueirada
Pela terceira vez se reuniram os filhos de

José e de Maria. Lógico, José Cota da Fonseca
e Maria do Carmo Soares Fonseca. São eles:
Deuler (in memoriam), Deli, Daniel, Nina (in
memoriam), Déa, Dércio, Denise, Deise,
Delza, Pedro e Moacir e uma infinidade de

noras, genros, netos e bisnetos.
Foi uma bela festa realizada na Fazenda

Engenho, em Paraopeba. Muita amizade, com-
panheirismo e animação. Pena que este encon-
tro só acontece a cada 2 anos, mas, valeu
Nogueirada. Felicidades a todos!!!

Turma Jovem
Fizeram pose para o Jornal Vespasiano em Notícias as jovens Nayara, Carol, Carla, Ane, Bruni-

nha, Alana, Ana Lívia e Maria Eugênia que têm encantado os eventos sociais de Vespasiano.
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CCuulliinnáárriiaa Camarões
Compre: Os que apresentam cauda bem firme.
Prepare: Descasque, tire a cabeça e as pernas e deixe-os de molho

em água fria. Para remover as tripas, encoste a ponta de um palito nas cos-
tas do camarão para extrair o fiozinho preto ou use uma agulha de crochê
fina e limpa, pois o gancho puxa a tripa facilmente. Lave-os e deixe-os
numa vasilha com sal e limão por uns minutos. Escorra-os, enxágue-os e
prepare-os como desejar.

Para deixá-los mais crocantes quando fritos, limpe-os e deixe-os de
molho em água com 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio. 

Para que não endureçam em refogados: tire-os com a escumadeira
assim que ficarem rosados. 

Em molhos, junte-os um pouco antes de servir, o tempo suficiente
para dar sabor. 

Mariscos e mexilhões
Compre: Frescos, com as cascas

totalmente fechadas.
Prepare: Lave-os bem em água

corrente, esfregando as cascas com
uma escova de cerdas duras. Para abri-
los, coloque-os numa panela e leve-os
ao fogo forte por 4 minutos. Retire do
fogo, acrescente um pouco de azeite,
cebola e salsa picada. Leve-os de volta
ao fogo forte, até que as cascas estejam
abertas. Tire os moluscos das cascas e prepare-os de acordo com a receita
escolhida. 

Não misture conchas de diferentes moluscos, pois eles possuem tem-
pos variáveis para abrir a casca. 

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    --  Frutos do mar: compra e limpeza sem segredos

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega
ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do
que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido
das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ci-
clos, fechando portas, terminando capítulos - não im-
porta o nome que damos, o que importa é deixar no
passado os momentos da vida que já se acabaram.

Foi despedido do trabalho? Terminou uma
relação?

Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em
outro país?

A amizade tão longamente cultivada desapareceu
sem explicações?

Você pode passar muito tempo se perguntando
por que isso aconteceu. Pode dizer para si mesmo que
não dará mais um passo enquanto não entender as ra-
zões que levaram certas coisas, que eram tão impor-

tantes e sólidas em sua vida, serem subitamente trans-
formadas em pó. Mas tal atitude será um desgaste
imenso para todos: seus pais, seu marido ou sua es-
posa, seus amigos, seus filhos, sua irmã, todos estarão
encerrando capítulos, virando a folha, seguindo
adiante, e todos sofrerão ao ver que você está parado.

Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente
e no passado, nem mesmo quando tentamos entender
as coisas que acontecem conosco. O que passou não
voltará: não podemos ser eternamente meninos, ado-
lescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou
rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e
dia uma ligação com quem já foi embora e não tem a
menor intenção de voltar.

As coisas passam, e o melhor que fazemos é dei-
xar que elas realmente possam ir embora. Por isso é
tão importante (por mais doloroso que seja!) destruir

recordações, mudar de casa, dar muitas coisas para or-
fanatos, vender ou doar os livros que tem. Tudo neste
mundo visível é uma manifestação do mundo invisí-
vel, do que está acontecendo em nosso coração - e o
desfazer-se de certas lembranças significa também
abrir espaço para que outras tomem o seu lugar.

Deixar ir embora. Soltar. Desprender-se.
Ninguém está jogando nesta vida com cartas mar-

cadas, portanto às vezes ganhamos, e às vezes perde-
mos. Não espere que devolvam algo, não espere que
reconheçam seu esforço, que descubram seu gênio,
que entendam seu amor. Pare de ligar sua televisão
emocional e assistir sempre ao mesmo programa, que
mostra como você sofreu com determinada perda: isso
o estará apenas envenenando, e nada mais.

Não há nada mais perigoso que rompimentos
amorosos que não são aceitos, promessas de emprego

que não têm data marcada para começar, decisões que
sempre são adiadas em nome do “momento ideal”.
Antes de começar um capítulo novo, é preciso termi-
nar o antigo: diga a si mesmo que o que passou, ja-
mais voltará.

Lembre-se de que houve uma época em que podia
viver sem aquilo, sem aquela pessoa - nada é insubs-
tituível, um hábito não é uma necessidade. Pode pare-
cer óbvio, pode mesmo ser difícil, mas é muito
importante. Encerrando ciclos. Não por causa do or-
gulho, por incapacidade, ou por soberba, mas porque
simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua
vida. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sa-
cuda a poeira. Deixe de ser quem era, e se transforme
em quem é.

Gloria Hurtado

MMeennssaaggeemm  --  Encerrando ciclos

“Hic”, “hic”: Trata-se de uma contração
do diafragma, músculo que separa o peito do
abdome, recobre o estômago e é o responsável
pela respiração. Mecanismos internos levam aos
espasmos do sistema respiratório que expele o
ar presente no estômago. As causas serão neu-
rológicas (traumas), metabólicas ou decorrerão
de alguma intervenção cirúrgica. 

Comi muito rápido: Pode ocorrer uma
distensão gástrica ocasionada pela irritação dos
nervos frênicos (supre a parte motora do dia-
fragma) e vago (atua na secreção de líquidos di-
gestivos) ou da cadeia simpática (age no
controle do diafragma). É comum que se “en-
gula” ar que, sem ter para onde ir, é expelido a
voltar. O consumo de álcool pode acarretar o
problema. 

Começou após um treino intenso: O
problema ocorre durante a prática de ativida-
des físicas, pois o corpo utiliza água e alguns
nutrientes (sódio, cálcio, fósforo, magnésio e
cloro) para realizar atividades que exigem alto

desempenho físico. Para atenuá-lo, basta beber
muita água ou bebidas isotônicas. É caracteri-
zado pelo excesso ou insuficiência de eletróli-
tos (substâncias usadas pelas células para
manter as voltagens ao redor das membranas
celulares e carregam impulsos elétricos entre
elas).

A reação não para: Se ela persiste por
mais de 48 horas, requer, diagnóstico médico.
Esses são os quadros crônicos. Muitas vezes re-

lacionados a doenças como tumores, infartos e
hérnia de hiato. Este último acomete pessoas
mais velhas, obesas e mulheres multíparas (mãe
mais de uma vez). Azia, arrotos e refluxo são si-
nais associados. 

Meu bebê vive assim: trata-se da causa
mais frequente do “estufamento” do estômago.
O processo usado para a criança arrotar alivia
o sintoma. Se o quadro continuar, pode ser in-
dicativo de hérnia de hiato. O médico poderá
indicar o fracionamento das refeições ou o uso
de medicamentos. Há várias opções de trata-
mento, mas é necessária avaliação médica es-
pecializada. 

Resolveu de forma espontânea: A maio-
ria dos casos se soluciona assim. E algumas me-
didas caseiras aceleram o processo: morder
limão, prender a respiração, respirar dentro de
um saco de papel, beber um copo de água ge-
lada ou levar um susto. A intervenção médica
fica reservada para aquelas pessoas com solu-
ços persistentes ou intratáveis.

SSaaúúddee  --  Soluço

Ingredientes:
2 copos de farinha de
milho
1 e ½ copode açúcar
½ copo de óleo
1 copo de leite
3 ovos
1 colher (sopa) de fer-
mento em pó
½ colher (café) de sal
Queijo ralado (opcional)
Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador, coloque uma forma untada, polvi-
lhada com farinha de trigo ou canela. Levar ao forno médio
por 35 minutos. 
Obs: O queijo deve ser colocado depois de bater os ingredientes.

Ingredientes:
400g de amendoim tor-
rado sem pele
1 e ½ (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de
manteiga
1 lata de leite conden-
sado
Margarina para untar
Açúcar cristal para polvilhar
Modo de preparo:
Leve uma panela ao fogo médio com o amendoim, o açúcar e
a manteiga, mexendo de vez em quando até ficar com cor de
caramelo. Junte o leite condensado e cozinhe, mexendo arte
engrossar. Despeje em uma superfície untada e deixe esfriar.
Corte em quadrados, passe por açúcar e sirva.

Broa de Farinha de Milho

Pé de Moça

Vanessa Arruda
Colaborou

No filme “O vende-
dor de sonhos”, baseado
na obra homônima de
Augusto Cury, o passado
atormenta os personagens
principais e o desenrolar
da história ajuda a provar

o quanto as escolhas têm influência em nossa
vida. O poder de comoção desse enredo está jus-
tamente nesse fato.

Afinal, quem de nós tem a história marcada
por uma cicatriz criada após uma escolha errada?
Quem de nós poderia dizer que nunca padeceu
sob o peso de uma decisão mal tomada?

Voltar ao passado pode ser algo extrema-
mente doloroso e inquietante, sobretudo quando
as escolhas não forem as mais sábias e acertadas.
Nesses casos, o passado construído sobre elas
pode representar algo extremamente amargo.

Todos nós, de alguma forma, precisamos
conviver com o arrependimento de ter dado um
passo em falso em algum contexto. Todos nós,
um dia, fizemos opção por algo que hoje nos
enche de questionamentos acerca de ter sido ou
não a escolha mais acertada.

As dúvidas são algo natural. Nem sempre é
possível ter certeza sobre a escolha de uma car-
reira profissional ou sobre os avanços de um re-
lacionamento amoroso, por exemplo. Até mesmo
a compra de um carro ou de um imóvel pode
gerar dúvidas e arrependimentos futuros.

Mas nada disso pode se tornar um algoz. Es-
colhemos errado porque não tinhamos experiên-
cia, maturidade ou, simplesmente, não era
possível ter certeza de qual caminho seria o me-
lhor naquela ocasião.

Nenhuma escolha vem com previsão. Ne-
nhuma! É por isso mesmo que não podemos nos
martirizar pelas feridas e erros do passado.

De alguma forma, tudo o que vivemos entra
para nossa história e se converte em experiência.
Até mesmo as escolhas mal feitas se tornam

aprendizado. Aliás, essas últimas são as que mais
nos ensinam e nos modificam.

O passado não pode assombrar nem cobrar
nada de você, e você não pode deixar que ele fira,
incomode ou o culpe. A culpa, aliás, não o levará
a lugar nenhum, muito menos poderá consertar
as coisas que não deram certo.

Para examinar o passado, é preciso cautela.
Nada vai voltar atrás, independentemente do
quanto você chore ou se descabele. Por isso en-
tenda que a melhor solução para lidar com um
passado difícil é aprender com os erros que você
cometeu nele e se decidir por não os repetir,
nunca mais.

Você precisa ter respeito pela sua história, e
não medo. Tampouco, pode se deprimir por algo
que já deveria ter ficado para trás. Não é justo
com você. Não se recrimine nem se preocupe
com possíveis julgamentos. Todos cometem
erros e você não é a única pessoa no mundo a
pensar que poderia ter feito algo de forma dife-
rente. É preciso aprender a conviver com esse in-
cômodo. 

Tente de novo e de novo! Escolha mais uma
vez, e outra, e viva sem medo. Errar é uma prova
de que somos falhos, e é bonito admitir isso.

É bonito admitir que nada é perfeito. E é im-
portante acreditar que, dentre alguns erros, tam-
bém tivemos a graça de viver muitos e
prazerosos acertos. A vida se reconstrói, traz ou-
tras chances, outras oportunidades, e nelas pode-
remos aplicar tudo o que foi aprendido, ainda que
o custo tenha sido alto.

Em um dos diálogos do filme, está resumida
a maior de todas as lições que se pode ter a esse
respeito. “O passado é meu algoz, não me per-
mite o retorno, mas o presente levanta generosa-
mente meu semblante descaído e me faz
enxergar que não posso mudar o que fui, mas
preciso construir o que serei.” (Augusto Cury)

A vida se reconstrói, traz outras chances, e
nelas poderemos aplicar tudo o que foi apren-
dido.

Autora: Alessandra Ferrari Piassarollo

O vendedor de sonhos
O segredo do sucesso é conquistar aquilo

que o dinheiro não pode comprar

Aparece sem aviso, mas é passageiro. Na maioria dos casos, passa sem auxílio médico.
E se continuar por mais de 48 horas, pode ser sinal de doença crônica

VN  MULHER Elzinha Viana
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Associação Esportiva São José,
95 anos de sucesso

Fundação 
Fundado dia 26 de

junho de 1925 no então po-
voado de São José da Lapa,
Minas Gerais, pelo Sr. Gre-
gório Alves.

História
O seu fundador foi o se-

nhor Gregório Alves (in
memoriam), homem de
muito respeito no povoado
de São José da Lapa que
conseguiu com o passar dos
anos formar grandes equi-
pes e realizar grandes jogos
com os times locais e de-
mais regiões.

A Associação Esportiva
São José ou SÃO JOSÉ
como sempre a população
chamou o time tem uma
rica história no cenário do
futebol e do então povoado
São José da Lapa, pois atra-
vés deste esporte muitos pu-
deram construir suas vidas
fazer o nome da cidade e do
time crescer e a equipe no
decorrer dos anos foi cres-
cendo e participando de
competições na região.

Na foto abaixo, a
equipe do São José partici-
pando do campeonato em
Vespasiano em 1986. O São
José participou deste cam-
peonato, pois em 13 de
maio de 1975 tornou-se dis-
trito de Vespasiano, tendo
então esta legalidade de sua
participação.

Com o passar dos anos
o São José foi construindo
sua história e fazendo
grandes times e a partir de
1994 começou a disputar o
campeonato municipal de
São José da Lapa, já que
São José da Lapa tornou-se
municipio em 27 de abril de
1992.

O São José não tinha
somente tradição nos
gramados , mas também nas
quadras no futsal  onde
tinha um equipe bem forte
nos campeonatos regionais
e o famoso TORNEIO DE
FÉRIAS, que ocorria na
Escola Estadual José Elias
Issa e Praça de Esportes.

Hoje o São José passou
a ser uma grande referência
nas categorias de base, pois
tem participado e ganhado
titulos importantes no
cenário municipal e da
região metropolitana de
BH.

Títulos
Conquistados

� Campeão Municipal
Amador adulto - 2018 –
2010 – 2009 – 2001 –
1999

� Campeão Municipal
Junior - 2005

� Campeão Municipal
Sub-15 - 2017 –  2012 -
2010 – 2007 – 2008 -
2002

� Categoria Municipal
Sub-17 – 2017

� Categoria Municipal
Sub-13 – 2019 - 2012

� Campeão Super Copa -
Categoria Sub-17 - 2014

� Campeão Super Copa
BH – Categoria Sub-15 –
2018

� Campeão Super Copa
BH – Categoria Sub-17 –
2018

Sr. Gregório Alves

Equipe do São José participando do campeonato em Vespasiano em 1986

Equipe do São José em 1990

Foto do time em 1994

Campeão Municipal – Sub17 – 2017

Campeão Supercopa BH – Sub15 – 2018

Campeão Municipal sub15 – 2017

Parceria São José e Marinho Gol

Campeão Supercopa BH – Sub17 – 2018

Presidencia: A direita – Delci Miguel  de Oliveira -  Cici –
Presidente. No centro de camisa vermelha 

Geraldo Lopes de Souza – Vice-Presidente - Geraldinho

Campeonato Mineiro 2019 – Amador Adulto

Foto da equipe da Associação Esportiva São José em 1936
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

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

Rancho do Nilão

Cemig conclui primeira etapa da
construção de subestação no
município de Sete Lagoas

Empreendimento irá atender fábrica da Ambev
e impulsionar o desenvolvimento da região

A Cemig concluiu, no mês
de maio, a primeira etapa da
construção de uma nova su-
bestação (SE) de energia.
Trata-se da SE Sete Lagoas 6,
que irá atender exclusivamente
a nova fábrica de latas da
Ambev situada no município.
A nova instalação vai atender
o cliente em uma tensão de
138 kV.

Emmanuel José Bernar-
des, gerente de Expansão e
Manutenção da Alta Tensão da
Distribuição Metropolitana da
Cemig, conta que o custo total
do empreendimento da SE
Sete Lagoas foi de R$ 6,7 mi-
lhões, sendo R$ 5,7 mi por
parte da Ambev e R$ 1 mi por
parte da Cemig, e que a dispo-
nibilização da nova SE para o
cliente, que é uma fábrica de
grande porte, vai ajudar a mo-
vimentar a economia local e
gerar mais desenvolvimento
para Sete Lagoas e região. “É
uma obra muito importante,
que vai viabilizar o aumento
da produção e consequente-
mente benefícios diretos e in-
diretos para a população, como
a geração de empregos e fo-
mento da economia do muni-
cípio”, avalia.

“A fábrica de latas de Sete
Lagoas é a primeira da Cerve-
jaria Ambev e de toda a indús-
tria de bebidas no Brasil. O

investimento vai permitir levar
aos consumidores uma bebida
produzida 100% em solo mi-
neiro, desde a receita até a em-
balagem, e entregar um volu-
me crescente no país. Trata-se
de um projeto muito impor-
tante para a toda região, prin-
cipalmente pela geração de
empregos”, explica o gerente
do projeto da Ambev, Filipe
Chiaradia.

A primeira etapa do em-
preendimento consiste na en-
trega da SE em serviço via
TAP Seco, ou seja, sem os
componentes de secciona-
mento e manobra. “Nesta pri-
meira etapa, a fábrica será
alimentada, via SE, direta-
mente pela Linha de Distribui-
ção Sete Lagoas 5 – Iveco,
atendendo uma demanda con-

tratada de 6.900 kW”, explica
Emmanuel Bernardes. “A
energização da fábrica, que
permitirá o início das opera-
ções, está programada para o
mês de junho”, completa.

Desenvolvimento
A Ambev é uma empresa

brasileira dedicada à produção
de bebidas, como cervejas, re-
frigerantes, energéticos, sucos,
chás e água. É a 14ª maior em-
presa do país em receita lí-
quida e controla cerca de 68%
do mercado brasileiro de cer-
veja. Sua fábrica de latas cons-
titui um importante pilar para
o desenvolvimento industrial
da região de Sete Lagoas. Du-
rante a construção da subesta-
ção pela Cemig, foram gerados
35 empregos.

� LAGOA SANTA
Semana Lund 2020

A Prefeitura de Lagoa Santa
promoveu a Semana Lund no pe-
ríodo de 14 a 19 de junho. O
evento realizado anualmente, teve
um novo formato esse ano, devido
a pandemia. As comemorações
dos 219 anos de Peter W. Lund
foram de forma virtual.

Para celebrar a data, aconte-
ceu o III Simpósio de Arqueologia
de Lagoa Santa, com o tema: “O
homem e a terra: patrimônio, ar-
queologia, espeleologia e arte no
carste de Lagoa Santa”. O evento,
que foi totalmente online, contou
com palestras de renomados pro-
fissionais da área por meio de
lives programadas.

No dia 14 de junho, aconteceu
a tradicional homenagem ao legado
de Lund em seu memorial. O for-
mato desse ano foi para que as co-
memorações dessa data tão im-
portante para o município pudessem
acontecer garantindo a segurança e
saúde de todos participantes.

III SIMPÓSIO DE
ARQUEOLOGIA

Foi realizado com sucesso o III
Simpósio de Arqueologia de

Lagoa Santa
Tema: “O homem e a terra:

patrimônio, arqueologia, espele-
ologia e arte no carste de Lagoa
Santa”

O que aconteceu:
Palestra 01 -Tema: “Diversi-

dade cultural e história profunda nas
pinturas e gravuras rupestres de
Lagoa Santa”

Palestrante: Andrei Isnardis
Horta - professor do Departa-
mento de Antropologia e Arqueo-
logia e pesquisador do Museu de
História Natural da UFMG. Dou-
tor em Arqueologia pela USP

Palestra 02 - Tema: “A difu-
são científica como forma de pro-
teção do patrimônio arqueológico:
o caso de Monte Alegre, Pará”

Palestrante: Edithe da Silva
Pereira- Graduada em História
pela Universidade Federal do
Pará, Mestre em História pela
Universidade Federal de Pernam-
buco e Doutora em História e
Geografia pela Universidade de
Valência (Espanha).

Palestra 03 - Tema: “Revisi-
tando o “Hiato do Arcaico”:
quinze anos depois.”

Palestrante: Astolfo Gomes
de Mello Araújo - Docente do
Museu de Arqueologia e Etnolo-
gia da Universidade de São Paulo.
Graduado em Geologia pelo Ins-
tituto de Geociências da USP, com
Mestrado em Arqueologia, pelo

MAE-USP e doutorado parcial
(SWE) em Antropologia/Arqueo -
logia na University of Washing-
ton, Seattle, USA.

Palestra 04 - Tema: “Peter
Lund na Lapa do Sumidouro:
breve discussão sobre suas princi-
pais teorias.

Palestrante: Luís Beethoven
Piló - Graduado em geografia pela
UFMG, Doutorado em Geografia
Física pela Faculdade de Filosofia
da USP e Pós-doutorado pelo Ins-
tituto de Biociências da USP.
Atualmente é pós-doutorando do
Laboratório de Zoologia da
UFPE.

Palestra 05 - Tema: “Peter
A. Brandt: Arte e Ciência em
Lagoa Santa no século XIX”

Palestrante: Paulo Cardinali -
Graduado em Comunicação Vi-
sual (FUMA, atual UEMG), For-
mado em Computação Gráfica,
Modelagem e Impressão 3D. Rea-
lizou pesquisas acerca da vida e
obra de Brandt em Trondheim
(Noruega) e no Museu Tuscula-
num Forlag, em Copenhague (Di-
namarca). É escritor e fundador da
Casa Brandt, em Lagoa Santa/MG.

Aproveitando o feriado de Corpus Christi,
demos uma chegada lá no Rancho do Nilão para
pescar no Rio Paracatu. Fomos, este colunista, Mar-
quinho da Carpintaria, Rogério Sátiro, Renan e
David. Boa pescaria com muitos peixes pequenos.
Só o Marquinho pegou um bom dourado, na medida,
62 cm. Os demais, mandis, traíras e o pirá que é
proibido embarcar. Tudo combinado para voltarmos
lá em setembro. 

Também o Vandinho e companheiros foram lá
na semana seguinte. Juntos também foram os Ma-
rani, Zezé, Ilvinho, Jairo e Giuliano. Pegaram pacus,
piaus, traíras, matrinchãs e muitos mandís. Vandi-
nho afirma que vai aposentar e mudar lá para o Ran-
cho. Quero ver!!!

Marquinho da Carpintaria e seu belo
dourado fisgado no Rio Paracatu

(Rancho do Nilão)

Paracatu/Brasilândia
Uma turma grande foi para a região de Brasi-

lândia pescar no Rio Paracatú. Fernando Didica or-
ganizou tudo levando 14 pescadores. Lá o rio é bem
largo e tem muita água. 

Alugaram o Rancho do Ruan, por sinal, que ofe-
rece algum conforto com quartos com ar-condicio-
nado, internet, cozinha, banheiro e uma varanda
grande para o pessoal fazer a resenha. Diária por pes-
soa R$25,00

Pegaram muitos piaus, matrichãs e dourados.
Como sempre acontece, o estreante em pescaria pega
o maior peixe. Nesta não podia ser diferente e o Ge-
raldinho de Deco pegou um piau de mais de 2 quilos.
O maior da pescaria. Já dizia meu avô: menino bobo
é que acha canivete. Parabéns Geraldinho.

Geraldinho, pescador de primeira viagem,
e o maior piau da pescaria que

pesou mais de 2 quilos

José Brasílio com vários piaus
fisgados pela turma

A resenha rolou solta. A turma não se
preocupou com a aglomeração

Morada Nova de Minas
O Kioshi, da Loja O Pescador, de Lagoa

Santa, nos trazendo notícias de Morada Nova de
Minas, cidade que está às margens da Represa de
Três Marias com ótimos pesqueiros para tucu-
naré.

Em função da pandemia do Coronavirus, a
Prefeitura daquela cidade publicou o decreto n°
60, de 26/06/2020, que estabelece medidas para o
enfrentamento da doença. 

Para o período da pandemia, o decreto esta-
belece que:

1 – é obrigatória utilização de máscara facial
mesmo que seja feita de tecido artesanalmente em

TODO local público, em especial nas ruas e cal-
çadas do município.

2 - fica estendida a multa para quem pratica
a pesca amadora e esportiva, aos proprietários de
pousadas, hotéis ou similares que permitirem tal
prática no âmbito de seu estabelecimento.

3 - toque de recolher diário a partir das 21
horas até às 05 horas.

4 - proibição de pousadas e hotéis de recebe-
rem hóspedes com finalidade turística.

Assim, a pesca na Represa de Três Marias,
naquele município, fica suspensa por prazo inde-
terminado. 

Loja O Pescador
O Kioshi, da Loja O Pescador, de Lagoa

Santa, funcionando em horário restrito em fun-
ção da pandemia. Com a atenção que lhe é pecu-
liar, está atendendo os seus clientes nos seguintes

horários: segunda a sexta-feira, de 11 às 15
horas; sábados, de 11 às 13 horas. No domingo
aquele merecido descanso. Veja anúncio no pé
desta coluna.


