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

Carlos Murta repudia Fake News
e notícias difamatórias

EM NOTÍCIAS

GGEE
TTÇÇÉÉáá

GGEE
TTÇÇÉÉáá

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

Em meio a pandemia que
devasta o país, mas em
ano eleitoral, crescem o

número de notícias falsas e di-
famatórias circulando pela in-
ternet em Vespasiano. Em
entrevista ao jornal Vespa-
siano em Notícias, o pré-can-
didato a prefeito Carlos Murta
faz duras críticas a pessoas que
estão espalhando fake news
pela cidade. O maior alvo dos
ataques é o ex-prefeito. 

VN:  Carlos Murta, o se-
nhor é candidato a prefeito
de Vespasiano?

Carlos Murta: Sim, serei
candidato. Estou apto a ser,
não tenho nada que me impeça
de atender um chamado do
povo de Vespasiano. Tenho ha-
bilitação jurídica para tal e

mais do que isso, muita von-
tade de fazer Vespasiano feliz
novamente. 

VN: Porque você acha
que as pessoas que espalham
FAKENEWS tem o senhor
como alvo?

Carlos Murta: Eu real-
mente não entendo. Mas acre-
dito que seja ao trabalho que
fizemos em Vespasiano. Temos
um legado que ninguém nunca
conseguirá apagar. Em qual-
quer lugar de Vespasiano, qual-
quer bairro, qualquer região
tem trabalho nosso. Tem uma
escola, tem um posto de saúde,
uma quadra poliesportiva, tem
asfalto, tem esgoto, enfim,
quem conhece Vespasiano,
quem conhece Carlos Murta,
sabe. 

VN: O que o senhor tem
a dizer para essas pessoas?

Carlos Murta: Simples-
mente que lamento muito e
peço que Deus as proteja. O
tempo que elas gastam difa-
mando as pessoas, a mim e a
minha família poderia ser
gasto se dedicando à cidade
para que ela evolua. Porque
isso não ajuda em nada. Es-
tamos vivendo dias muito di-
fíceis com essa pandemia; a
saúde no município clama
por cuidados e as pessoas ao
invés de ajudar umas às ou-
tras, gastam seu tempo difa-
mando gente de bem. Mas
isso é crime, juridicamente,
estou tomando as medidas
necessárias. Continuo traba-
lhando, mostrando para o ci-
dadão de bem que Vespa-

siano pode muito mais e que
não dá para ficar parado no
tempo. 

VN: Como o senhor vê
o próximo período eleito-
ral?

Carlos Murta: Acredito
que nem é hora de se falar
em eleição nesse momento.
Pessoas estão morrendo, co-
mércios estão fechando, em-
pregos estão indo embora. É
preciso botar a mão na cons-
ciência e trabalhar para ame-
nizar essa situação. Cuidar
do sistema público de saúde
e preparar o município para o
período pós pandemia, que
será o mais difícil de todos os
tempos. Quando chegar o
momento da eleição, falare-
mos sobre isso.

Imbecís já começam a
atacar seus adversários

A eleição municipal
será em 15 de novembro
mas em Vespasiano a baixa-
ria já começou. Os imbecis
já começaram a soltar as
fake News. Um jornal assi-
nado pelo PSOL, partido in-
tegrado por pessoas de
ideologia duvidosa, circu-
lou na cidade e, desta vez,
atacando a pessoa do ex-
prefeito Carlos Murta ale-
gado que ele foi condenado e teria se tornado inelegível.
Mentira. É fake News. Se existe algum processo tramitando
ainda não tem decisão transitada em julgado, isto é, sem deci-
são final, como consta da Certidão publicada ao lado.

Na busca da verdade o Jornal Vespasiano em Notícias
buscou o Cartório Eleitoral e obteve a seguinte Certidão: Cer-
tifico que: consultando o cadastro eleitoral, verificou-se NÃO
CONSTAR registro de condenação criminal eleitoral, transi-
tada em julgado, para o eleitor abaixo qualificado: 

Eleitor: Carlos Moura Murta
Inscrição: 020439830213
Ele é pré-candidato a prefeito, será candidato a prefeito.

Esta quites com a Justiça Eleitoral sem qualquer condenação
transitada em julgado. Assim, ele será candidato para conser-
tar esta podridão que está acontecendo em Vespasiano.

Estes camaradas sem qualificação, não podem tentar de-
negrir a imagem de pessoa honrada, trabalhadora e com tantos
serviços prestados no Município.

O Coronavírus ainda não acabou
Já são 96.096 mil mortos no Brasil

Sim. O Coronavirus ainda
não acabou. A situação no País
é lastimável. 96.096 pessoas já
perderam a vida. Foram con-
firmados 2.808.046 de pessoas
infectadas de acordo com o ba-
lanço do Ministério da Saúde
em 04 de agosto.

A pandemia avança; ela
está aí. É um grande risco para
toda a população que deve se
unir acatando as determina-
ções das autoridades de saúde:
o isolamento social, o distan-
ciamento, o uso de máscaras, o
uso do álcool em gel, a lava-
gem das mãos e permanecer
em casa pelo maior tempo pos-
sível. Só assim a população vai
conseguir ganhar esta guerra.
Caso contrário vai haver mais
mortes. 

É pena que a teimosia de
alguns coloque em risco a vida
dos outros. Alguns irresponsá-
veis fazem questão de não usa-
rem máscara; acham bonito
fazer aglomerações; não fazem
questão de, pelo menos, lavar
as mãos. É preciso que as pes-
soas mais conscientes orien-
tem os menos esclarecidos ou
teimosos para que se consiga
um melhor resultado no com-
bate a esta epidemia. Vamos
caminhar juntos, vamos ga-
nhar esta guerra.

Em Vespasiano,
já são 9 óbitos

Em Vespasiano o estado é
de calamidade. Desde 1° de
julho os casos confirmados su-
biram de 110 para 817. Foram
registrados 9 óbitos em Vespa-
siano até 03 de agosto.

Em alguns bairro a situa-
ção se agrava. Morro Alto com
167 casos confirmados e Nova
Pampulha com 164 são os
mais atingidos pela doença. 

Veja a situação por
bairro em Vespasiano na
data de 3 de agosto 
Foram confirmados os

casos nos seguintes bairros:
Angicos 05; Bernardo de
Souza 06; Bonsucesso 10;
Caieiras 48; Célvia 38; Central
Park 01; Centro 07; Cruzeiri-
nho 02; Fagundes 03; Gávea I
e II 55; Gran Park 01; Imperial
08; Jardim da Glória 34; Jar-
dim Alterosa 04; Jardim Bela
Vista 12; Jardim Daliana 04;
Jardim Encantado 02; Jardim
Itaú 04; Jardim Paraíso 01; Je-
quitibá 01; Lar de Minas 02;
Mangueiras 01; Maria José 03;
Morro Alto 167; Názia 08;
Nova Pampulha 164; Nova
York 09; Novo Horizonte 05;
Rosa dos Ventos 05;  Santa

Clara 46; Santa Cruz 10; Santa
Maria 11; Santo Antônio 05;
São Damião 02; Serra Azul 03;
Serra Dourada 43; Sueli 42;
Vale Formoso 08; Vida Nova
13; Vila Esportiva 20 e Vista
Alegre 04.

Vespasiano conta ainda
com 3.331 casos suspeitos
(03/08) nos bairros: Angicos
31; Bernardo de Souza 12;
Boa Vista 10; Bonsucesso 52;
Caieiras 221; Célvia 263; Cen-
tral Park 05; Centro 64; Ci-
priano 02; Cruzeirinho 04;
Fagundes 01; Gávea I e II 206,
Gran Park 02; Imperial 38;
Jardim Alterosa 12; Jardim
Bela Vista 66; Jardim da Gló-
ria 179; Jardim Daliana 31;
Jardim Encantado 27; Jardim
Itaú 08; Jardim Paraíso 01; Je-
quitibá 11; Lar de Minas 21;

Lourdes 03; Mangueiras 19;
Maria José 19; Morro Alto
552; Názia 32; Nova Pampu-
lha 513; Nova York 73; Novo
Horizonte 75; Pouso Alegre
12; Rosa dos Ventos 11; Ribei-
rão da Mata 02; Santa Clara
162; Santa Cruz 26; Santa
Maria 22; Santo Antônio 19;
São Damião 08; Serra Azul 13;
Serra Dourada 141; Sueli 99;
Vale Formoso 38; Vida Nova
76; Vila Esportiva 108; Vista
Alegre 41.

São 419 pessoas que tive-
ram alta, 398 estão em
acompanhamento. Os óbitos
suspeitos são 18, óbitos des-
cartados 06 e óbitos confir-
mados 09. Os dados são da
Secretaria Municipal de
Saúde, de segunda-feira, 3 de
agosto.
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� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar 
Jornalista

Desde criança Rodrigo
Costta teve contato com o meio
musical. Ele conta que iniciou
na música com aulas de piano,
aos seis anos de idade. Logo
após, fez violão clássico. Já aos
10 anos ele começou a se apre-
sentar em público, em bares e
festas particulares em sua ci-
dade natal, Bicas.

O artista explica que sem-
pre foi incentivado pela famí-
lia, em especial por seus pais,
Zeis e Neuza. “Sempre estive
ligado a música sertaneja raiz
e romântica, além do forró,
que também é minha paixão”,
completa.

Ele relembra que na ado-
lescência foi músico instru-
mentista em bandas sertanejas
e de baile, tocando teclado.
Com 18 anos partiu em busca
de mais trabalho, saindo de
Bicas e se mudando para Juiz
de Fora, e posteriormente para
Ponte Nova, onde ficou alguns
anos trabalhando e vivendo da
música.

Em 2015 Rodrigo retornou
para sua cidade, onde continuou
fazendo festas, bailes e apresen-
tações por toda a região. Após
três anos, decidiu novamente
mudar de ares e procurar novas
oportunidades pelo estado, che-
gando assim à nossa cidade.

90, ele conta que se inspira
muito em Zezé Di Camargo,
Eduardo Costa, José Rico, Xo-
roró, entre outros e procura
levar essa influência para os
seus shows. O artista já abriu e
encerrou shows em grandes
eventos com a participação de
nomes como Michel Teló, João
Neto e Frederico, Bonde do
Forró e Fernando e Sorocaba.

Seu repertório é escolhido
conforme o evento que parti-
cipa. “Nos bares prefiro fazer
um repertório mais romântico,
voz e violão, combinado com
músicas que falam de amor. Já
nos palcos, gosto de colocar o
povo para dançar, com um re-
pertório bem pra cima, com
músicas atuais, mas sempre
deixo um momento especial
para cantar algumas modas de
Tião Carreiro e Pardinho,
Chico Rey e Paraná e Chitão-
zinho e Xororó, por exemplo”,
ressalta.

No final de 2018 e início
de 2019 o cantor lançou três
músicas: Jeito de Galã, De Co-
ração Aberto e Não Existe Ex,
que podem ser conferidas nas
plataformas digitais, como a
ONERpm e no YouTube. “Re-
centemente lancei a música Me
Enganou, e no dia 5 de agosto
lançarei mais uma música, Bebi
Lembrei, em meu canal do You-
Tube e também nas plataformas
digitais”.

“Minha história em Vespa-
siano começou em 2018, quando
um amigo que conheci em Ponte
Nova me convidou para tocar fi-
xamente em um bar em Santa
Luzia, como não era viável voltar
todos os dias para Bicas, decidi
me mudar para cá e tentar a vida
nos bares e eventos da região.
Cheguei aqui e com a ajuda de
grandes amigos como o Shelber
Cruz, que me deu o apoio neces-
sário para me estabelecer na ci-
dade”, revela.

Fã do sertanejo dos anos 80 e

Rodrigo Costta: Eu sempre soube
que a música seria a minha vida

Desde o mês de maio de 2020, o Conselho Na-
cional de Justiça – CNJ, editou o Provimento nº
100/2020, que dispõe sobre a prática de atos notariais
eletrônicos e institui o Sistema de Atos Notariais Ele-
trônicos (e-Notariado) em âmbito nacional. Dentre as
muitas mudanças previstas pela norma, passou a vi-
gorar no País a possibilidade do divórcio virtual.

Destaca-se que não houve mudança com relação
aos requisitos para a realização do divórcio no tabe-
lionato. Isto é, ainda é necessário o consenso entre os
cônjuges, a inexistência de filhos menores, incapazes
ou de nascituro, feitas as ressalvas que por ventura au-
torizem por norma administrativa de cada estado.

O que de fato mudou foi o meio para a prática
do ato. O que antes acontecia no meio físico, pre-
sencialmente, passa a poder ser feito também no
meio eletrônico, sem a necessidade de deslocamento
até o tabelionato de notas, o que, por si só, representa
uma grande facilitação para que o divórcio aconteça.
Para que isso seja possível, o CNJ estabeleceu re-
quisitos, com o objetivo de manter a segurança jurí-
dica que é característica dos atos notariais.

Assim, é possível citar a realização de video-
conferência para que seja feita a identificação das
pessoas e para que seja captado o consentimento
expresso sobre os termos do ato jurídico e do ato
notarial eletrônico. A transmissão será gravada e
arquivada, fazendo parte do ato notarial.

Além disso, o ato eletrônico deverá ser assi-
nado digitalmente pelas partes e pelo tabelião de
notas. No entanto, ciente de que grande parte da
população não dispõe de certificado digital, o pro-
vimento autoriza que o tabelião emita gratuita-
mente certificado digital notarizado, para uso na
prática de atos notariais eletrônicos. Isso também
irá facilitar a prática dos atos eletrônicos nos tabe-
lionatos.

A medida é importante neste período de en-
frentamento da pandemia da Covid-19, que exige
medidas de distanciamento social, cuidado espe-
cial com os grupos de risco e o funcionamento dos
serviços notariais em regime de plantão. Assim,
com as novas tecnologias, é possível dar prosse-
guimento a todos os processos jurídicos.

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 

Divórcio virtual,
agora é possível

No dia 30 de junho último,
encerrou o mandato da Dra. Edite
Buéri Nassif, do Lions Clube de
Vespasiano, como governadora
do Distrito LC4 do Lions Interna-
cional. Embora tendo que encer-
rar as viagens e visitas aos Clubes
devido à pandemia, conseguiu o
apoio dos Clubes e os trabalhos
dos mesmos foram maravilhosos!

Muitos mudaram a proposta
de trabalho inicial e voltaram seus
olhares para o combate ao
Covid19. Milhares de máscaras
foram confeccionadas e doadas,
campanhas e mais campanhas de
doação, de alimentação foram
implementadas; enfim, os clubes

não pararam de cumprir suas
metas de Servir Desinteressada-
mente!

Os membros do Gabinete da
Governadora Edite, aliados a ela
e ajudados por Bravos Leões,
afiaram suas garras e, diante das
dificuldades trabalharam inces-
santemente. Foram elaborados
quatro grandes projetos e enca-
minhados à LCIF (Fundação do
Lions Internacional) e, em menos
de quatro meses, o Distrito LC4
foi contemplado com mais de
xxxxxx mil dólares que foram
destinados a vários municípios
que sofreram com as enchentes,
inclusive o de Vespasiano, que re-

cebeu 276 cestas básicas. Já no
período da pandemia foram doa-
das milhares de caixas de luvas ao
Hospital das Clínicas de Belo Ho-
rizonte além de outros. Já no final
do mandato, a Governadora Edite
teve a aprovação de mais dois ou-
tros importantes projetos: um
para a aquisição de um Arco para
o Hospital de Bom Despacho e o
outro para instalação de uma Grá-
fica Braile, em Belo Horizonte. 

A Governadora Edite faz
questão de destacar que tudo só
foi possível graças à colaboração
de muitos Companheiros, inclu-
sive de outros Distritos o que
comprova que o seu slogan, fé

união e trabalho, foi amplamente
aceito e vivenciado pelos compa-
nheiros Leões. A Governadora
Edite encerrou o seu mandato di-
zendo que “ apesar dos desafios e
contratempos, foi uma rica e bela
experiência”; agradece aos 14 76
sócios dos 50 clubes que com-
põem o Distrito LC4 e, retorna
pra casa, liderando novamente o
Lions Clube de Vespasiano, eleita
por seus Companheiros a quem,
com muito carinho agradece!

Palavras da Presidente
Prezados amigos, Encer-

rando o meu mandato de gover-
nadora no dia 30 de junho

retorno ao meu clube de Lions e,
por decisão unânime dos sócios,
assumo novamente a presidência
do mesmo. Assim, comunico
lhes que o Lions Clube de Ves-
pasiano continuará, dentro de
suas possibilidades, colaborando
com os movimentos de ajuda hu-
manitária em nossa Vespasiano.
Para tal, precisamos contar com
a colaboração e ajuda de todos,
pois só através das parcerias po-
demos ajudar uns aos outros.
Como não estamos podendo nos
reunir no Clube em razão da
pandemia, estamos realizando
campanhas menores para suprir
os bons eventos que sempre pro-

movemos. Em julho fizemos um
bazar do Lions na praça Joel
Fonseca Lisboa, n° 64, Centro.
(roupas, calçados, utensílios,
etc.) Tudo com os cuidados re-
comendados para o momento.
Em agosto faremos o sorteio de
uma TV ao preço de 20,00 o bi-
lhete. Quem puder e quiser cola-
borar doando algumas peças
para o Bazar e/ou comprando bi-
lhetes do sorteio ficaremos feli-
zes. Com a ajuda de todos
poderemos continuar a servir
sempre! Grata Edite. Também
me coloco novamente a disposi-
ção para continuar ajudando na-
quilo em que eu puder ser útil.

Rodrigo Costta faz live com o
Grupo Amigos de Fato, às
13 horas, no dia 9 de agosto.
Acompanhe na página do
grupo no facebook

� LIONS CLUBE

De volta para casa

Veja alguns momentos da transferência da gestão 2019/2020 da Governadora Dra. Edite Buéri
Nassif para o Governador Dr. Clebert Vieira 2020/2021 Do Distrito LC4

Estes são flashes da posse da Companheira Leão como presidente do
Lions Clube de Vespasiano, ocorrida no dia 6 de julho de 2020
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TSE tem até 31 de agosto para divulgar limites
de gastos para candidatos a prefeito e vereador

Com adiamento das eleições, calendário também foi prorrogado
Os candidatos a prefeito e

vereador nas Eleições 2020 co-
nhecerão os valores que pode-
rão ser utilizados em suas
campanhas no dia 31 de
agosto. Esta é data final que a
Justiça Eleitoral tem para dar
publicidade ao limite de gastos
estabelecidos para cada cargo
eletivo em disputa.

Originalmente, o prazo
previsto na Lei das Eleições
(Lei nº 9.504/97) para essa di-
vulgação era o dia 20 de julho.
No entanto, conforme as novas
datas do calendário eleitoral es-
tabelecidas pela Emenda Cons-
titucional nº 107/2020, que
determinou o adiamento das
eleições municipais em 42
dias, a divulgação se dará no
final do próximo mês.

O limite de gastos abrange

a contratação de pessoal de
forma direta ou indireta e
devem ser detalhadas com a
identificação integral dos pres-
tadores de serviço, dos locais
de trabalho, das horas traba-
lhadas, da especificação das
atividades executadas e da jus-
tificativa do preço contratado.

Também entra no limite de
gastos a confecção de material
impresso de qualquer natu-
reza; propaganda e publici-
dade direta ou indireta por
qualquer meio de divulgação;
aluguel de locais para a pro-
moção de atos de campanha
eleitoral; e despesas com
transporte ou deslocamento de
candidato e de pessoal a ser-
viço das candidaturas.

A regra alcança ainda gas-
tos com correspondências e

despesas postais; instalação,
organização e funcionamento
de comitês de campanha; re-
muneração ou gratificação
paga a quem preste serviço a
candidatos e a partidos políti-
cos; montagem e operação de
carros de som; realização de
comícios ou eventos destina-
dos à promoção de candida-
tura; produção de programas
de rádio, televisão ou vídeo;
realização de pesquisas ou tes-
tes pré-eleitorais; criação e in-
clusão de páginas na internet;
impulsionamento de conteú-
dos; e produção de jingles, vi-
nhetas e slogans para propa-
ganda eleitoral.

De acordo com a norma,
gastar recursos além dos limi-
tes estabelecidos sujeita os res-
ponsáveis ao pagamento de

multa no valor equivalente a
100% da quantia que exceder o
limite estabelecido. O infrator
também pode responder por
abuso do poder econômico,
conforme previsto no artigo 22
da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei de Inelegibilida-
des), sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.

Valores de 2016
Nas últimas eleições muni-

cipais, em 2016, foi a primeira
vez que o limite de gastos foi
definido pela Justiça Eleitoral.
Na ocasião, o cálculo foi feito
com base nos números declara-
dos na prestação de contas das
eleições municipais anteriores
(2012). De acordo com a regra,
o limite de gasto era de 70% do
maior gasto declarado para

cada cargo (prefeito ou verea-
dor) em 2012, conforme cada
localidade. Para os municípios
com até 10 mil eleitores,
quando o cálculo dessa porcen-
tagem foi menor que R$ 100
mil para prefeito e R$ 10 mil
para vereador, estabeleceu-se
esses respectivos valores como
o limite de gastos.

O índice de atuali-
zação aplicado foi de
8,03905753097063%, que
corresponde ao INPC acu-
mulado de outubro de 2015 a
junho de 2016, visto que
esses valores fixos foram
criados com a promulgação
da Lei nº 13.165/2015 (Re-
forma Eleitoral 2015). Já o
índice de atualização dos li-
mites máximos de gastos foi
de 33,7612367688657%, que

corresponde ao INPC acu-
mulado de outubro de 2012 a
junho de 2016.

Para o pleito deste ano, os
valores serão calculados con-
forme a atualização do INPC e
terá como termo inicial o mês
de julho de 2016 e como termo
final o mês de junho de 2020.

Outros prazos
Também a partir do dia 31

de agosto, os partidos políticos
e os candidatos ficam obriga-
dos a enviar à Justiça Eleitoral,
para fins de divulgação na in-
ternet, os dados sobre recursos
financeiros recebidos para fi-
nanciamento de sua campanha
eleitoral. Essa divulgação se
dará a cada 72 horas após o re-
cebimento dos recursos, con-
forme determina a legislação.

“Sem a música, a vida seria
um erro”. O pensamento do fi-
lósofo alemão Friedrich Nietzs-
che tem mudado a rotina de
confinamento de idosos da ci-
dade de São José da Lapa, por
conta da COVID-19. Há uma
semana, um projeto da prefei-
tura leva música para o grupo
mais afetado pelo isolamento
social. De posse de violas e di-
versos instrumentos musicais,
seresteiros fazem a alegria de
quem teve que se afastar do
convívio de filhos e netos.

Marlece de Oliveira tem 75
anos, três filhos e desde 15 de
março não sai. Sem o convívio
que tinha com parentes e ami-
gos, ela recebeu nesta semana o
grupo de seresteiros da Secreta-
ria Municipal de Saúde e se
emocionou. “Ah, ganhei meu
dia! Eu fiquei muito feliz por-
que eles falaram coisas muito
bonitas para a gente. Isso
mudou meu dia”, conta a pen-
sionista que, desde que iniciou
o isolamento, passa os dias a ver
televisão, ouvir música, costu-
rar máscaras e rezar. “Nesse
momento a gente se agarra na
fé. Meus netos estão longe, não
posso vê-los. Moro com um dos
meus filhos e ela que vai todos
os dias comprar as coisas de que
preciso”, completa.

De acordo com Luciana
Latorre, coordenadora de Aten-
ção Primária e responsável pelo
projeto, o distanciamento social
teve um impacto maior entre os
idosos. “Eles frequentavam as
Unidades de Saúde de forma as-
sídua e com um vínculo bem

consolidado dentro do pro-
grama de ações preventivas e
promocionais que já ocorriam
junto às equipes do município.
Com a pandemia este vínculo
sofreu redução e os usuários ini-
ciaram com quadro depressivo.
Sendo assim, surgiu a ideia de
dar um abraço através da mú-
sica nesses idosos, aquecendo
os corações, levando a espe-
rança e alegria na porta de suas
casas, com a certeza de que tudo
isso passará e tão logo iremos
nos reencontrar”.

Os músicos também leva-
ram um pouco de alento aos 22
idosos que vivem no Lar Santa
Terezinha. O administrador do
espaço, Erly Gonçalves, afir-
mou que o confinamento tem
deixado os moradores do asilo
inquietos e que a seresta trouxe
calma e paz aos internos. “Aqui
no Lar a gente sempre fazia al-
guma confraternização, alguma
festa. Mas desde que o COVID-
19 chegou ao Brasil eu apliquei
o isolamento para proteger os
idosos. Ninguém aqui pegou a
doença. Mas o isolamento que-

brou essa rotina de festa e os
idosos ficaram meio nervosos,
inquietos. A música trouxe ale-
gria para eles, que bateram
palma, cantaram e querem
mais”.

Latorre ressalta a grande
aceitação do projeto e adianta
que ele será ampliado. Pelo
menos 600 idosos devem rece-
ber a visita dos músicos e as
apresentações, que estavam
programadas até o dia 18, serão
estendidas.

A iniciativa, no entanto,
não está afetando apenas a ro-
tina dos idosos. Os músicos da
cidade, que ficaram sem traba-
lho por conta do fechamento
das atividades comerciais,
foram contratados pela prefei-
tura e recebem um auxílio para
participar das apresentações.
Na segunda semana de agosto,
um trio elétrico também deve
percorrer vários bairros da ci-
dade, levando música para a
população.

De: Gabriel  Felice
Jornal Estado de Minas

Seresta traz alento para
idosos em São José da Lapa
Projeto leva música e quebra rotina de isolamento

social, além de ajudar músicos locais que
ficaram sem trabalho após a pandemia
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A Cemig está automati-
zando o sistema elétrico em
42 cidades da região Centro,
com a instalação de 399 Re-
ligadores Trifásicos, 569 Re-
ligadores monofásicos e
outros equipamentos na rede
elétrica de distribuição de
energia dos seguintes muni-
cípios : Araçai, Baldim, Belo
Horizonte, Betim, Brumadi-
nho, Cachoeira da Prata,
Caeté, Caetanópolis, Capim
Branco, Confins, Contagem,
Codisburgo, Esmeraldas,
Fortuna de Minas, Funilân-
dia, Ibirité, Igarapé, Inhaú -
ma, Jaboticatubas, Juatuba,
Jequitibá, Lagoa Santa, Má -
rio Campos, Mateus Leme,
Matozinhos, Nova Lima, Pa-
raopeba, Pedro Leopoldo,
Prudente de Morais, Rapo-
sos, Ribeirão das Neves, Rio
Acima, Sabará, Santa Luzia,
Santana de Pirapama, San-
tana do Riacho, São Joaquim
de Bicas, São José da La -
pa, Sarzedo, Sete Lagoas, Ta-
quaraçu de Minas e Vespa-
siano. As melhorias repre-
sentam mais de R$27 mi-
lhões em investimentos e
devem ser concluídas até o
fim do ano.

Os religadores trazem
um grande benefício para a
continuidade do fornecimen -
to de energia, pois recom-
põem o sistema elétrico au-
tomaticamente, no menor
tempo possível, em caso de
interrupção. Assim, quando
uma árvore cai sobre a rede
elétrica, por exemplo, e inter-
rompe o fornecimento de

energia, o sistema já identi-
fica o ponto onde houve a in-
terrupção, isola a área dani-
ficada e normaliza imediata-
mente o fornecimento de
energia para os clientes im-
pactados”, informa Claudinei
Jeremias de Àvila, gerente de
Expansão e Manutenção Pre-
ventiva da Média e Baixa
Tensão da Distribuição Me-
tropolitana da Cemig.

Os religadores são insta-
lados nas redes elétricas ur-
banas e rurais. Nos centros
urbanos a instalação busca
atender áreas com grande
concentração populacional e
de manutenção da vida, co -
mo hospitais, e assim garan-
tir a continuidade do abaste-
cimento para o maior número
de clientes em caso de per-
turbação transitória na rede
elétrica. Em áreas rurais, em
que os circuitos são longos e
atendem a clientes muitas
vezes dispersos, a instalação

de religadores agiliza o res-
tabelecimento a esses clien-
tes.

Ao se depararem com al -
gum defeito, como sobre-
carga por curto circuito, os
religadores automáticos rea-
lizam vários ciclos de abertu-
ras e fechamentos até a
cessação do problema, ou
seja, até a normalidade da
corrente. Outro caso refere-
se ao defeito permanente,
desse modo, os religadores
automáticos ficam ativados
para proteção do circuito elé-
trico, até a normalização do
sistema e religação manual.

Visto que a maioria dos
problemas de alimentação é
passageira e pode ser provo-
cada por ventanias, raios
ou materiais externos, os re-
ligadores automáticos atuam,
na maioria das vezes, de
forma temporária até a reso-
lução da situação que gerou a
inconformidade.

Cemig automatiza o sistema elétrico
em cidades da Região Centro

Empresa está investindo na instalação de um moderno sistema
de redes em pontos estratégicos de 42 cidades na região
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� FASEH

Faseh oferece plataforma digital com
teleconsultas para equipes de saúde
As equipes das Unida-

des Básicas de Saúde e os
pacientes terão uma ferra-
menta tecnológica para tele-
consultas com professores
médicos que dão aulas na
Faseh. A faculdade vai ofe-
recer o uso de uma plata-
forma digital para
atendimento por vídeo, pela
internet. O objetivo é am-
pliar conhecimento e facili-
tar a comunicação entre os
especialistas do corpo do-
cente da faculdade e os pro-
fissionais e alunos que
atendem nas UBS, além dos
pacientes e familiares deles
em domicílio.

Por meio da plataforma
de telemedicina Doutor Ao
vivo, a Faseh vai promover
a troca de experiências
entre o saber acadêmico dos
professores do ensino supe-
rior e a prática no atendi-

mento de estudantes em in-
ternato, médicos, enfermei-
ros e fisioterapeutas.

Colaborando para o
debate

Em videoconferências
online, os profissionais, alu-
nos e também os pacientes e
seus familiares poderão tirar
dúvidas de casos, diagnósti-
cos e tratamentos, com até 4
professores da Faseh, de di-
ferentes especialidades, ao
mesmo tempo. Este recurso
será usado, quando da rea-
bertura das duas clínicas-es-
colas da faculdade, em
Vespasiano e Lagoa Santa. 

“Por esta plataforma,
os médicos irão acompa-
nhar os pacientes no domi-
cílio, sem que haja ne-
cessidade de eles retorna-
rem às clínicas, quando não
for necessário. É mais uma
ferramenta para dar con-
forto aos pacientes”. Quem
explica é a diretora acadê-
mica da faculdade, Prof.
Dra. Hérica Soraya Al-
bano. “É o que chamamos

de segunda opinião. Os
alunos estarão acompa-
nhando estas consultas, da
clínica-escola, de casa ou
de onde puderem ter acesso
à internet”. 

A plataforma também
será disponibilizada para
todos os médicos que rece-
bem alunos no internato de
Atenção Básica e Saúde co-
letiva, nos municípios com
que a Faseh mantém parce-
ria. Além de Vespasiano,
Lagoa Santa, São José da
Lapa, Pedro Leopoldo,
Caeté, Rio Acima, Raposos,
Jaboticatubas e Sete Lagoas. 

Outros recursos
gratuitos

Ainda segundo a dire-
tora, todas as cidades que
tiverem acadêmicos da
Faseh em internato terão
acesso a esta plataforma
para a teleconsulta. Isto
também é válido para o
acesso ao Medcel que é

outra plataforma disponibi-
lizada pela faculdade com
aulas, cursos e conteúdo

acadêmico   exclusivo que
poderá ser acessado por
médicos destes municípios.

Neste período de distan-
ciamento imposto pela pan-
demia do novo coronavírus,
outra plataforma, o Black-
board Collaborate, está
sendo oferecida pela facul-
dade, gratuitamente, a ges-
tores de saúde dos muni-
cípios parceiros, com apoio
tecnológico do Centro de
Soluções Educacionais da
Faseh. O recurso permite a
gestão de equipes na frente
de combate à Covid-19 e
em outras ações. “Isto está
contribuindo bastante para
que as atividades previstas
não parem, podendo ser
realizadas e transmitidas ao
vivo, com a troca de expe-
riências entre os participan-
tes”, completa a Dra Hérica
Soraya.

Dra Hérica Soraya

Doutor ao vivo Doutor ao vivo
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  AAGGOOSSTTOO
Dia 1: Célio Pena, Tony de Oliveira Xavier; Dia 2: Larissa Celiaque de Almeida; Dia 3: Marcos Vinícius de Souza Lima, San-

dro Carvalho Marani, Ricardo Alexandre Pimentel; Dia 4: Sérgio Paulo Perdigão, Carla Castanho; Dia 6: Elizabete Fonseca Diniz,
Gracielly Martins Henriques, Daniel Elias Viana; Dia 7: Rodrigo César Silva; Dia 10: Ricardo Martins da Costa; Dia 11:Magda
Costa Luz; Dia 13: João Luiz Mussa, Antônio Jorge Fonseca; Dia 14: Kaline Emanuelle S. Queiroz, Belchior Vieira; Dia 15: Gus-
tavo do Vale Fonseca Ferreira, Maria Cristina Cataldo Silva; Dia 16:Humberto Silva, Luiz Carlos Soares/Caim; Dia 17:Kênia Lima
Perdigão, Hamilton Silva Ferreira, Andreia Pereira dos Santos, Maria Margareth Barros; Dia 18: Ilacir dos Santos Viana; Dia 19:
José Marani, Larissa Mansur dos Santos, Lorena Mansur dos Santos; Dia 20: Fabiana Cardoso Guimarães, Cintia Rosa Paulista;
Dia 21: Daniel Soares Fonseca, Andréia Fernandes, Paulo Cesar Meireles; Dia 22: Amália Barbosa Soares Salvador, Edna Mara
Durães, Euler Miranda Costa; Dia 23: Cláudia Luciene Salomão Carvalho; Jasmim Mundim Brandão Diniz Dia 24: Nely Apare-
cida Araújo, Marcos Guirelli Batista; Dia 25: Bruno Luiz Schamber Reis, Rosalia Alves, Ilca Pereira, Nízio Júnior Ziderich Xa-
vier; Dia 26: Daniel Vinícius de Morais; Dia 27:Valter Carvalho Lima, Antônio Alves Carvalho; Dia 28: Dr. José Ferreira Pinheiro,
Ivana Maria dos Santos; Dia 29: Volga Celiaque Almeida, Dr. Rui Carlos Barbosa, Wilma Marcial Palma, Janete Araujo Silva
Franca; Dia 30: Sávio C. Guimarães, Paulo da Silva Guimarães Neto; Dia 31: Camila Lorraine Pereira Perdigão.

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

Fernanda é
engenheira civil

Dia dos Pais terá
Pagonejo

Formando-se em engenharia civil a jovem Fernanda Viana
Silva. Ela é filha de Fernando Antônio da Silva e Neida Elaine
Soares Viana e Silva. A colação de grau aconteceu em 10 de
julho de forma virtual. Brevemente farão o cerimonial para a co-
lação presencial com a entrega do certificado, e missa na capela
da PUC-Minas, logicamente, com muita alegria e confraterni-
zação. O nosso abraço e cumprimentos à Fernanda e familiares.

O aniversário
de Sofia

Comemorando oito anos em 31 de julho a garotinha
Sofia. Devido à pandemia, a comemoração será pequena
e acontecerá na casa do padrasto Rafael, com alguns pri-
mos e amigos. Sofia é filha de Karina de Paiva Lopes e
Eduardo Lucas Ferreira. Seus avós maternos: Eva Dias
de Paiva Lopes e Ednilson Souza Lopes; avó paterna: Lu-
zenita Ferreira. O padrasto Rafael Ribeiro Oliveira cuida
de tudo com muito carinho para que a comemoração
fique marcada no coração da aniversariante. Felicidades,
Sofia!!!

Mariana
Mariana Ferreira de Araújo completa 12 anos em 04 de

agosto. Ela é filha de Bruna Correa de Araújo e Elmo Ferreira da
Silva. Talentosa desenhista, Mariana, com certeza terá um fu-
turo de sucesso pois é muito inteligente, dedicada e interessada.
Futuro promissor! Parabéns Mariana. Um abraço bem apertado.

Feliz união entre o Grupo Amigos de Fato e o cantor Ro-
drigo Costa, marcará o Dia dos Pais. Em 9 de agosto, a par-
tir das 13 horas, vão realizar uma live ao vivo pelo facebook.
Vão fazer um pagonejo da melhor qualidade para alegrar
toda a galera nesta data tão especial, o Dia dos Pais. Sigam
no facebook a página do Grupo Amigos de Fato.
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CCuulliinnáárriiaa Você deve secar as ervas em casa mesmo! Não tem erro: basta colo-
car em uma assadeira o manjericão, a salsa, o tomilho, etc e levar ao forno
até secar. Depois de morno, esmigalhe com as mãos e guarde em potes
bem fechados. Não esqueça: ervas secas tem sabor mais acentuado, então
use em menor quantidade!

Quer deixar o sal-
são sempre fresco? É
só guardá-los na gela-
deira em uma jarra
com água e uma pitada
de sal.

O sabor das ervas
fica mais acentuado
quando elas são acres-
centadas ao final do
preparo. Se cozidas por
muito tempo, perdem o
sabor.

Para que a salsa fresca não estra-
gue, é só lavá-la, secar bem, picar e
guardar em um pote tampado no con-
gelador. Ela dura por quase 3 meses!

Coloque os dentes de alho sem
casca em um pote com óleo para que
não ressequem. Você pode aproveitar
esse óleo para temperar saladas ou ou-
tros pratos. 

Papel Alumínio: Qual o lado certo?
O fosco ou o brilhoso?

Para cozinhar ou assar um alimento, o lado brilhante deve ficar para
dentro, pois, ao fazer isso, ele reflete o calor e contribui para o cozimento
mais rápido. 

Para congelar ou refrigerar o alimento, o lado brilhante deve ficar
para fora, pois, ao refletir o calor (e a luz), preserva melhor o alimento
quando abrir o refrigerador.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    --  Tudo sobre temperos

Ser amigo é sentir o coração do
outro bater mesmo que o outro es-
teja distante.  Ser amigo é ter um
par, um parceiro, um confidente, um
ombro onde se possa chorar.  

Ser amigo é esquecer distâncias,
é saber que mesmo a milhares de qui-
lômetros há alguém pensando em
você. Ser amigo é incutir no outro a
esperança, é relevar o erro, é apontar
o caminho certo, é aliviar a dor. 

Ser amigo é um ofício difícil,
pois ninguém é perfeito. Mas a ami-
zade pressupõe amor.

Para ser amigo, é preciso amar.
E o amor é algo tão difuso, indefi-

nido, abstrato, que torna difícil defi-
nir o que é a verdadeira amizade.

O fato essencial é que a ami-
zade demanda amor. O fato essen-
cial é que a amizade demanda
carinho e dedicação. O fato essen-
cial é que a amizade demanda lem-
branças, mesmo que os contatos
pessoais ou telefônicos não sejam
frequentes. 

A amizade é um mistério. Pro-
fundo e doce mistério. Ser amigo é
talhar a madeira, buscando uma es-
cultura, sem querer machucar a
planta, mas apenas transforma-la
em algo mais belo. 

Ser amigo é ser pai, irmão, na-
morado. É oferecer carinho e não
raiva. Ser amigo é ser fraterno. Ser
amigo é ter a consciência do des-
prendimento, da dedicação total. 

Ser amigo é saber que o outro
é mais importante do que você, e
que por isso você deve usar todas as
suas forças para que ele permaneça
vivo, saudável e feliz. 

Ser amigo é tentar fazer com o
outro absorva coisas boas que você
tem para transmitir. É tentar evitar
que ele se desvie para o caminho do
mal ou que opte por alternativas
ruins, que lhe implique complica-

ções e horrores diversos. 
Ser amigo é poder abraçar e

beijar, sem a menor vergonha. É
poder dar a mão. É poder dar um
abraço, no meio da rua.

Ser amigo é uma benção. Ser
amigo é ser solidário. É ser pai,
filho e ter um Espirito santo. Ser
amigo é simplesmente ser amigo,
ser amigo, e esse “simplesmente” é
tão bom, que eu acho que não pre-
ciso escrever mais nada. Desta
forma, saiba que sou seu verdadeiro
amigo, me aceite assim. 

Autor desconhecido

MMeennssaaggeemm  --  Ser amigo

�� Pimentão vermelho: rico em vitamina C e
carotenoides, ajuda a prevenir rugas e au-
mentar a circulação sanguínea. Eles são sa-
borosos, com poucas calorias e ainda ajudam
a saciar a fome. 

�� Chocolate amargo: rico em antioxidantes,
ácidos graxos e flavonoides. Além do cacau
que aumenta a circulação sanguínea e ajuda a
pele ser mais saudável. Prefira o chocolate
com 80% de cacau, pois estes tem menos
leite e açúcar e o resultado é bem melhor.

�� Salmão: combate o stress, ansiedade e de-

pressão. Rico em vitamina D e ômega -3 que
é excelente para combater a inflamação, ainda
ajuda a hidratar a pele de dentro para fora.

�� Óleo de coco: rico em gorduras saturadas,
ácidos graxos essenciais e vitamina E, per-
feito para manter a pele macia e hidratada. 

�� Chá verde: rico em antioxidantes. 
�� Espinafre: fonte de ferro, ácido fólico, cloro-
fila, vitamina E, magnésio, vitamina A, fi-
bras, proteínas vegetais e vitamina C, ele tem
o poder de fazer maravilhas para sua pele.

��Aipo: Contém vitamina K, que mantém a cir-

culação sanguínea saudável e ajuda a reduzir
a pressão arterial. Ajuda a prevenir a desidra-
tação da pele e tem poucas calorias. 

�� Mamão: rico em nutrientes incluindo vita-
mina C e E e beta-caroteno, é ótimo para re-
duzir a inflamação e acne, com poucas
calorias, é ideal para uma dieta de poucas ca-
lorias. 

�� Cenoura: boa para os olhos e também para a
pele, rica em vitamina A, ajuda a eliminar o
excesso de produção de células na camada
exterior da pele.

SSaaúúddee  --  10 alimentos para comer todos os dias e ter uma pele perfeita

Ingredientes:
500g de feijão branco
2 linguiças calabresas
defumadas cortadas em
pedaços 
2 linguiças toscanas cor-
tadas em pedaços 
2 folhas de louro
2 colheres de (sopa)
óleo

1 kg de pedaços de frango
500 g de lombo de porco cortado em cubos ou de costelinha de porco
picada
3 tomates sem pele e sem sementes picados
1 cebola grande picada
Sal e pimenta-de-cheiro (ou molho de pimenta) a gosto. 
Modo de preparo:

Numa panela de pressão grande, coloque o feijão, as linguiças e
o louro. Complete com agua até ultrapassar o feijão (cerca de quatro
dedos) e feche a panela. Assim que começar a ferver cozinhe por 10
minutos. Enquanto isso, aqueça o óleo e doure o frango e o lombo.
Junte os ingredientes restantes, tempere com sal e pimenta a gosto e
deixe no fogo baixo com a panela tampada, mexendo de vez em
quando, até que as carnes estejam bem cozidas (se necessário acres-
cente um pouco de água). Acrescente essa mistura ao feijão e mexa
bem. Se desejar junte salsinha e cebolinha verde picada. Sirva bem
quente com arroz branco e escarola refogada.

Ingredientes:
1 couve-flor média
1 copo de requeijão
2 ovos
50 g de queijo ralado
200 g de mussarela
Cheiro-verde
1 tomate picadinho
Margarina para untar
Modo de preparo:

Cozinhar a couve-flor com sal até ficar bem macia; Escorra e
coloque em forma untada com margarina; Acrescente o requeijão (co-
lheradas espalhadas); Bata os ovos e junte 25 g de queijo ralado,
cheiro verde e o tomate; Jogue os ovos batidos por cima da couve-
flor; Cubra com a mussarela, polvilhe com o restante do queijo ra-
lado; Leve ao forno para Gratinar.

Cassoulet

Couve-flor gratinada

VN  MULHER Elzinha Viana

Tomou posse no dia 06 de
julho em concorrida solenidade
o novo Conselho Diretor do Ro-
tary Club de Vespasiano. O
evento aconteceu nas formas;
parte virtual e parte presencial.
Foi composta a Mesa de Honra
pelos rotarianos cp.Aurelio Hen-
rique Salles – presidente e Go-
vernador Assistente 2020/2021;
cp. Kátia Madeira – presidente
2020/2021 e seu esposo Geni-

valdo Madeira; e cp. Siléa Mara
Fonseca Fischer – secretária.

Na oportunidade a compa-
nheira Kátia Aparecida Froes
Madeira tomou posse como
presidente para o ano rotário
2020/2021. A reunião foi
aberta nos moldes habituais
pelo companheiro presidente
2019/2020, Aurelio Henrique
Salles que falou sobre o desen-
volvimento dos projetos do

Rotary Club durante sua gestão
agradecendo a colaboração de
todos os companheiros.

Continuando, a cp. Elane
Fonseca de Oliveira apresentou
o currículo da cp. Kária Ma-
deira destacando o seu trabalho
na área de ensino no Município.

Após a leitura do currículo
o cp. Aurelio passou o pin de
presidente à nova detentora do
cargo e, em seguida, em com-

panhia de sua esposa a cp.
Sheila, lhe prestaram uma ho-
menagem.

Com a palavra, a nova pre-
sidente em seu pronuncia-
mento, agradeceu a confiança
nela depositada para dirigir o
clube no ano rotário
2020/2021, dizendo que está
contando com o apoio de todos
para o sucesso do Rotary Club
de Vespasiano

Em seguida apresentou sua
diretoria para o período que
ficou assim constituída: Presi-
dente – Kátia Aparecida Froes
Madeira; Secretário – João
Luiz Mussa; Tesoureira – Elane
Fonseca de Oliveira; Protocolo
– Sérgio Lopes. Os presidentes
das comissões ficaram assim
nomeados: Administração do
Clube – Sérgio Lopes; Desen-
volvimento do Quadro Asso-

ciativo – Zerisson Durães Jú-
nior; Imagem Pública – Sheila
Regina de Aviz Salles; Projeto
de Prestação de Serviços – Au-
relio Henrique Salles; Orienta-
dora de Intercâmbio – Tâmara
Marani Albano; Fundação Ro-
tária – Elane Fonseca de Oli-
veira; Novas Gerações – João
Luiz Mussa; Patrimônio –
Paulo Diniz Cruz e Instrutor
Rotário – José da Paixão.

�ROTARY CLUB

Kátia é a nova presidente do Rotary Club

Presidente 2019/2020, Cp. Aurelio
Salles entregando o pin para a

Presidente 2020/2021

Com o necessário distanciamento
o Conselho Diretor fez pose para o

Vespasiano em Noticias

GA Cp. Aurelio Salles e Cp. Sheila prestaram
homenagem à Presidente Cp. Kátia

entregando-lhe flores

Presidente
Cp. Kátia
Madeira

agradeceu a
confiança

nela
depositada
para dirigir

os destinos do
Rotary
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Prefeitura de Santa Luzia dá início ao asfaltamento da estrada do Alto das Maravilhas
A pavimentação asfáltica da es-

trada do Alto das Maravilhas, teve iní-
cio nos últimos dias e já conta com a
instalação do canteiro de obras e de-
talhes preliminares. O asfaltamento
do trecho de aproximadamente 4,2
km, inicia no limite dos municípios
de Santa Luzia e Vespasiano, e vai até
o bairro Frimisa. Uma das obras mais
aguardadas pela população norte me-
tropolitana, irá desafogar o trânsito na
Av. Brasília (São Benedito) e será im-
portante para o desenvolvimento eco-
nômico dos municípios e facilitará o

deslocamento até o Aeroporto de
Confins. Também irá gerar empregos
em plena crise e solucionar um antigo
problema para os moradores: a ex-
cessiva poeira naquela via. 

O contrato entre a Prefeitura de
Santa Luzia e a empresa encarregada
da execução, a Construtora Marins
Ltda, foi assinado no dia 21 de julho no
gabinete do prefeito Christiano Xavier.
O valor da obra é de R$ 3.890.639,05
e a previsão de conclusão é de quatro
meses, à razão de aproximadamente
um quilômetro construído por mês. 

O contrato prevê obras de dre-
nagem, terraplanagem, pavimenta-
ção, construção de canteiros,
instalação de sinalização e urbani-
zação.

O asfaltamento será iniciado a
partir do bairro Frimisa em direção à
divisa com Vespasiano. Nos próxi-
mos dias, o trânsito será totalmente
interrompido no local pelo tempo que
for necessário até que seja restabele-
cida a trafegabilidade da via.

A estrada é bastante utilizada
pelos veículos que trafegam entre

Vespasiano e Santa Luzia e benefi-
ciará a toda população da região norte
metropolitana. Facilitará o trânsito
daqueles que se dirigem ao Aeroporto
de Confins bem como às pessoas que
se dirigem para o Vale do Aço. Pas-
sando pelo Alto Maravilhas a distân-
cia é menor e o viajante já vai pegar a
BR-381 próximo à Policia Rodoviá-
ria ou poderá seguir de Santa Luzia
para Macaúbas e Taquaraçu já saindo
na BR-381 próximo a Nova União,
evitando o trânsito congestionado na
região de Sabará e Serra da Piedade.

MMEEIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE
EEMM  NNOOTTÍÍCCIIAASS

Sisema mantém fiscalizações
essenciais e emergenciais

durante quarentena
Para garantir a continuidade do

trabalho de inspeção e monitora-
mento das atividades ambientais do
Estado, o Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Si-
sema) mantém ativa sua estrutura de
fiscalização. Apesar das restrições
impostas pela Resolução Con-
junta Semad/IEF/Igam/Feam nº
2955/2020, que determina, entre ou-
tras ações, a prorrogação da suspen-
são temporária de vistorias e
atendimentos locais em função do
período de quarentena, a rotina vem
sendo mantida. Ela continua para o
atendimento às emergências am-
bientais, combate a incêndios flo-
restais, fiscalizações referentes a
barragens e atendimento às deman-
das de fauna doméstica e silvestre,
mortandade de peixes, poluição am-
biental e outras consideradas essen-
ciais, como previsto na Resolução
Conjunta Semad/IEF/Igam /Feam
nº 2947/2020.

A Subsecretaria de Fiscaliza-
ção da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad) mantém suas
equipes de prontidão, por meio de
trabalho remoto, para o atendimento
a demandas consideradas essen-
ciais, de competência da pasta como
aquelas relacionadas à poluição am-

biental, desmatamento, fauna e si-
tuações específicas, como denún-
cias de infrações graves.

O superintendente de Fiscali-
zação da Semad, Flávio Aquino, res-
salta que os trabalhos seguem o
fluxo normal, nos casos considera-
dos essenciais, sendo, no caso do
Monitoramento Contínuo da Cober-
tura Vegetal, iniciado no Instituto
Estadual de Florestas (IEF), que rea-
liza a comparação de imagens de sa-
télite de diferentes datas, identifi-
cando as áreas de possíveis inter-
venções florestais. Essas informa-
ções são encaminhadas para a
Diretoria de Estratégia em Fiscali-
zação da Semad, que operacionaliza
os dados e apresenta à Polícia Mili-
tar de Meio Ambiente (PMMAmb)

e unidades regionais da Semad res-
ponsáveis pelas vistorias.

Aquino lembra, ainda, que o
monitoramento contínuo abrange
todo o Estado e segue sendo reali-
zado normalmente pelo Sisema, por
se tratar de um serviço público es-
sencial. Ele ainda ressalta que a Po-
lícia Militar de Meio Ambiente é
um órgão integrante do Sisema por
meio de convênio de cooperação
técnica firmado.

Dados preliminares do moni-
toramento contínuo apontam que,
desde o início da quarentena, foram
detectados pelo IEF e enviados para
Semad para fiscalização 32 polígo-
nos de desmatamento no Estado,
sendo dez localizados na Mata
Atlântica (57,7 há) e 22 em região

de Cerrado (210,4 há), totalizando
268,1 hectares passíveis de fiscali-
zação.

A PMMAmb segue também
mantendo suas ações por meio de
fiscalizações e monitoramento con-
tínuo. Desde o início da quarentena,
em 23 de março, a corporação já
vistoriou 19 polígonos de desmata-
mento que juntos totalizam 121 hec-
tares, sendo 10 no Cerrado e nove
em Mata Atlântica, a maioria nas re-
giões Norte e Nordeste do Estado.

Segundo o comandante do Po-
liciamento de Meio Ambiente da
PMMG, coronel Cássio Soares, os
policiais militares estão cumprindo
protocolos institucionais que orien-
tam a adoção de cuidados impor-
tantes em razão da Covid-19, como
a utilização de máscaras e higieni-
zação dos equipamentos e viaturas
policiais. “Mesmo neste período crí-
tico, devemos garantir ao cidadão a
preservação, proteção e promoção
de um meio ambiente sustentável
em Minas Gerais, sendo o trabalho
de fiscalização integrada dos diver-
sos órgãos ambientais do Estado de
extrema relevância”, disse.

Barragens
Entre os serviços essenciais e

não passíveis de interrupção previs-

tos pela resolução, estão ainda as
fiscalizações referentes às barragens
de água de usos múltiplos e também
de rejeitos industriais, como a mi-
neração; responsabilidades do Ins-
tituto Mineiro de Gestão das Águas
(Igam) e da Fundação Estadual do
Meio Ambiente (Feam), respectiva-
mente.

De acordo com o gerente de Se-
gurança de Barragens e Sistemas Hí-
dricos do Igam, Walcrislei Verselli, a
autarquia continua enviando equipes
a campo para fiscalizar a segurança
das barragens de água de usos múlti-
plos, demanda considerada prioritá-
ria pelo Instituto. Além disso, vem
realizando atendimento remoto de
denúncias, em conjunto com Núcleo
de Emergência Ambiental (NEA) da
Feam, PMMAmb, Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil (Cedec) e
defesas civis municipais.

“Estamos realizando o atendi-
mento remoto de denúncias e serão
mantidos os atendimentos de emer-
gência de barragens de água neste
período, com o envio da equipe da
GESIH a campo”, garantiu o ge-
rente.

O Núcleo de Gestão de Barra-
gens da Feam, neste primeiro mo-
mento, está priorizando as ações
relacionadas à implementação da

Política Estadual de Segurança de
Barragens (PNSB) e está fazendo a
análise das auditorias e documentos
das estruturas. Na segunda quinzena
do mês de abril serão priorizadas a
ações de campo, dentro dos limites
relacionados à Covid-19.

Emergências
O Núcleo de Emergências

Ambientais (NEA) é responsável
pelo atendimento multidisciplinar
prestado em casos de acidentes com
impactos ambientais e que podem
trazer danos à saúde da população.
Durante o período de quarentena, o
NEA vem atuando por meio de
atendimento remoto e compareci-
mento aos locais de acidentes em
casos de maior necessidade.

“Em situações de maior gravi-
dade e na ausência de representan-
tes locais do Sisema, capazes de
fazer o acompanhamento da ocor-
rência, deslocamos nossas equipes.
Nos casos mais simples, prestamos
orientações de forma remota, infor-
mando quais são as ações que deve-
rão ser adotadas”, disse a gerente de
Prevenção e Emergência Ambiental
da Feam, Wanderlene Ferreira.

Edwaldo Cabidelli
Ascom/Sisema

Ações
rotineiras
consideradas
essenciais na
fiscalização
estão
mantidas no
período de
quarentena
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

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

Três Marias

Cruzeiro tem jogo cancelado
contra Uberlândia, mas está
preparado para a Série B

Galo vence o Coelho: 2x1 e é
favorito ao título mineiro de 2020

A partida contra o Uberlândia, que seria disputado no dia 5 de
agosto, quarta-feira, foi adiada para data ainda a ser confirmada
pela FMF. É que o Uberlândia teve 13 jogadores infectados pelo
coronavirus tendo a Federação determinado o cancelamento da

partida nesta data. Outra data para o jogo será anunciada em breve
O time do Cruzeiro ainda

está muito longe do que os torce-
dores celestes esperam da equipe
para a temporada. O técnico En-
derson Moreira, que assumiu o
comando técnico durante a pan-
demia, completou três vitórias se-
guidas no último sábado (1º) no
triunfo diante do Patrocinense,
pela semifinal do Troféu Inconfi-
dência. Apesar de a desconfiança
dos torcedores, o treinador vê o
time no caminho certo, mas sabe
que a equipe ainda precisa de
ajustes.

“A gente está preparado. Mas
falar que está pronto é ousadia de
qualquer treinador. A gente está
preparado, é diferente. Estamos
nos esforçando ao máximo, essa
semana é de mexer em detalhes

para fazer um trabalho de ajuste
fino na equipe. Estamos prepara-
dos para iniciar a Série B, sabe-
mos das dificuldades, daquilo que
temos pela frente”, diz o treinador
celeste.

O Cruzeiro estreia na compe-
tição nacional em casa no pró-

ximo dia 8, sábado diante do Bo-
tafogo, de Ribeirão Preto. O trei-
nador celeste utiliza os dois jogos
da disputa do Troféu Inconfidên-
cia para poupar titulares e obser-
var situações que podem ser
aproveitadas na Série B.

“A gente está utilizando
esses jogos para observar os joga-
dores. Foi muito positivo, gostei
muito da primeira etapa do nosso
time. Acho que a gente teve um
controle, um domínio. O adversá-
rio teve dificuldade em nos mar-
car”, explicou Enderson Moreira.

Sob o comando do treinador,
a Raposa bateu a URT por 3 a 0, a
Caldense por 1 a 0 e goleou a Pa-
trocinense no sábado (1º) por 3 a
0, no jogo único da semifinal do
Troféu Inconfidência.

A turma tem ido à Represa de Três Marias
na busca pelos tucunarés. Recentemente o Ed-
valdo Moreira estava por lá e, entre muitos,
pegou este maravilhoso exemplar. Apesar da
pandemia, lá ainda tem como pescar, se diver-
tindo com os tucunarés.

Também na região de Três Marias, agora
no Rio São Francisco, tem saído lindos Doura-
dos. Quem esteve por lá foi o Dr. Nathanael
Hayashi. Na foto ele exibe um verdadeiro tro-
féu medindo 95 cm, fisgado na barra do Rio
Abaeté.

"Diu"
A turma do Didica esteve no Rio Paracatú,

na região de Brasilândia, onde pegaram muitos
peixes, principalmente piaus. Na Coluna ante-

rior mostramos algumas fotos da pescaria.
Logo após, o Diu nos disse que a maioria da-
queles piaus foi ele que pegou. Parabéns, Diu.
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O Atlético-MG saiu vito-
rioso na primeira semifinal do
Campeonato Mineiro. Jogando
no Mineirão, o Galo venceu o
América-MG por 2 a 1 e agora
só depende de um empate na
próxima quarta-feira, 5, para ir
à final do Estadual de 2020
contra o Tombense ou Cal-
dense. O time alvinegro cons-
truiu o triunfo ainda no
primeiro tempo com gols de
Jair e Nathan. Na etapa final, o
Coelho botou fogo na partida
com um gol-relâmpago de
Ademir, mas não conseguiu
igualar o marcador. 

Mais cedo, o Tombense
venceu a Caldense por 1 a 0 no
estádio Independência. Na
próxima quarta-feira, as equi-
pes jogarão às 16h, novamente
no Horto, para decidir a vaga
para a final. Às 21h30, será a
vez de América e Atlético vol-
tarem a se encontrar. Por ter
feito a melhor campanha, o
América ainda conseguirá se
classificar com uma vitória.
Qualquer outro resultado dará
a vaga ao time alvinegro.

Quem foi bem: Nathan
marca pela terceira vez 

Desde o retorno do futebol

mineiro, Nathan marcou em
todos os jogos do Galo. Ban-
cado pelo técnico Sampaoli, o
meia fez outra boa partida e
anotou mais um gol, além de
ter ajudado dando um toque de
qualidade na criação das joga-
das atleticanas.

Atlético controla o jogo e
abre boa vantagem
Sampaoli abandonou o 4-

3-3 do último jogo contra o
América e apostou no 4-2-3-1,
promovendo a titularidade de
Jair e dando mais liberdade
para Nathan avançar. Na prá-
tica, o melhor reflexo da mu-
dança foi o gol de cabeça de
Jair e o surgimento de Nathan
dentro da área para completar
o cruzamento de Marrony.
Assim como aconteceu no

clássico anterior, o Atlético viu
o ritmo cair no segundo tempo,
ora pela parte física, ora pela
marcação do América, que
voltou a sufocar a equipe alvi-
negra. Apesar do susto pelo
gol de Ademir, o Atlético vol-
tou a crescer e ainda teve opor-
tunidades para ampliar o
placar, mas saiu de campo com
o placar feito ainda na etapa
inicial.

América repete clássico e
cresce no segundo tempo, en-
quanto o Galo de Sampaoli
mudou sua postura em
campo, o América de Lisca
manteve o que deu certo no
último clássico, forçando a
marcação na saída de bola,
tentando anular o lado de Sa-
varino. A estratégia mais re-
traída não deu certo, e o
Coelho vacilou duas vezes
ainda no primeiro tempo. Só
na etapa final que Lisca avan-
çou sua equipe e o América
deu sinais de reação, pas-
sando a dominar o rival em
alguns momentos e dividindo
os bons momentos do jogo.
Até os últimos minutos do
jogo, o placar ficou aberto,
mas o Coelho não conseguiu
igualar o marcador.

D
iv

ul
ga

çã
o/

M
in

ei
rã

o

Dr Nathanael Hayashi no
Rio São Francisco MG

Edwaldo Moreira e seu belo exemplar de
tucunaré na represa de Três Marias MG

Rancho do Nilão
Os sócios do Rancho do Nilão se entusias-

maram. Estão todos fazendo as reservas dos quar-
tos para o período do feriado de 7 de setembro.
Congestionou, mas não é problema. O terreno do

Rancho, todo arborizado, tem 33.000 metros qua-
drados. Dá para armar barracas à vontade. Ba-
nheiros têm 3. Cozinha bem montada. Quiosque
com fogão e churrasqueira. Vamos pra lá!!!

Pantanal 2021
A turma do Pé-de-pano, que este ano não foi

pescar no Pantanal e função da pandemia, já mar-
cando para o ano que vem. A Pousada Piquiri, no
rio do mesmo nome, já está reservada para o pe-
ríodo de 19 a 25 de junho. Vão no sábado e vol-

tam na sexta-feira seguinte. Serão 5 dias de
pesca. As passagens aéreas que seriam para
2020, serão transferidas para 2021. Treze pesca-
dores estão confirmados mas se mais algum bom
companheiro quiser ir, há possibilidades.

“Muito tem se falado sobre “voltar ao
normal” no pós-pandemia. Contudo, basta
uma breve reflexão para notar que esse antigo
normal nunca foi bom o suficiente. Partindo
desse ponto que Jontex e BETC/Havas aca-
bam de lançar um manifesto por mudanças,
jogando luz naquilo que não deve mais voltar
a ser como era antes e incentivando a adesão
ao movimento #NãoVolteAoNormal. Sob o
conceito “Delete o Normal”, a campanha
convida o público a refletir sobre suas pró-
prias atitudes e experiências, sobre pensa-
mentos considerados “normais” por uma

grande parcela da sociedade, mas que preci-
sam ser repensados com urgência.Entre os
alertas estão a falta de proteção durante o sexo
e o aumento do número de infecções sexual-
mente transmissíveis, além do LGBTfobia, a
hipersexualização da mulher e o machismo.

O manifesto faz um apelo sobre saúde
sexual, o respeito ao próximo e a importân-
cia de manter relações seguras. Afinal, na
época considerada “normal” para muitos, a
masturbação feminina era um tabu; dizer
que camisinha corta o clima era desculpa
para não usá-la; o machismo era tolerado e

os meninos seguiam sendo ensinados a ser
“pegadores”; o “não é não” nem sempre era
respeitado; e espalhar nudes sem consenti-
mento era prática recorrente; assim como
julgar mulheres que carregam consigo um
preservativo; a preferência sexual do outro
ou ainda a quantidade de relações das pes-
soas. Destaca-se ainda, num filme de 60 se-
gundos, o “normal” número de mais de 1
milhão de Infecções Sexualmente Transmis-
síveis (ISTs) por dia, a vergonha de falar
sobre sexo, a hipersexualização das mulhe-
res e o fato de que a AIDS mata. Para todas

essas situações, entre outras, a campanha de
Jontex pede mudança, pois nada disso –
nunca – deveria ter sido normal.

“A campanha é um convite para evitar
que as relações entre as pessoas sejam como
antes. Com um tom provocador, queremos
deletar comportamentos nocivos que nunca
deveriam ter sido considerados normais. E o
poder de conexão de Jontex com as pessoas
pode inspirar essa reflexão, essa mudança e
a não aceitação mais de quem age de ma-
neira errada com você”, ressalta Laura Aze-
vedo, diretora de criação da BETC/Havas.

A campanha, inspirada no projeto glo-
bal da marca Durex, também do grupo Rec-
kitt Benckiser, aterrissa no Brasil direcionada
ao contexto atual do país e será veiculada ex-
clusivamente no ambiente digital” pelo You-
tube, cujo endereço está no final da matéria. 

Mudanças de comportamento, já! É um
alerta! Novo Normal, novas atitudes!!

filme: https://www.youtube.com/watch
?v=ci05GDjS1_c&feature=youtu.be

Fonte: Matéria recebida de
isabella@giusticom.com.br

Delete o normal - Campanha #NãoVolteAoNormal


