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Carlos Murta é o candidato a prefeito pelo MDB.
Valdir Gomes será o candidato a vice-prefeito
ANO XLII

- Nº 394

O MDB – Movimento Democrático Brasileiro, de Vespasiano realizou ontem, 9 de
setembro, a Convenção Municipal para a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito
e a chapa dos candidatos a vereadores. Na oportunidade a
Convenção do Partido aprovou
o nome de Carlos Murta como
candidato a prefeito, e terá Valdir Gomes como seu vice prefeito. 25 candidatos a vereador
compõem a chapa dos concorrentes à Câmara Municipal.
Iniciando os trabalhos o
presidente do MDB, Paulo
Diniz Cruz, informou que foi
protocolada na direção do Partido apenas uma chapa para a
eleição majoritária encabeçada
pelo candidato Carlos Murta.
Outra chapa para a eleição proporcional, com os nomes dos
candidatos a vereador também
foi protocolada em tempo
hábil.
Após os pronunciamentos
de estilo, o presidente Paulo
Diniz Cruz deu início à votação podendo o convencional
votar SIM, NÃO, ABSTENÇÃO. Às 13 horas, conforme
o Edital de Convocação foi encerrada a votação.
Contados os votos, o escrutinador Edelbrando Ramos
Ribeiro anunciou o seguinte
resultado: haviam na urna 37
cédulas para a chapa majoritária encabeçada pelo candidato
Carlos Murta, candidato a prefeito e 37 cédulas para a chapa
proporcional, dos candidatos a
vereador, todas com o voto
SIM, o que traduziu a unanimidade dos convencionais a
favor das chapas apresentadas
demonstrando assim o desejo
de todos de que o Partido marche unido em busca da vitória
em 15 de novembro próximo.
Prosseguindo, disse o
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Geraldinha, Grazieli Nunes
Ribeiro - Grazi Nunes, Leandro Leite Moreira - Leozinho
Motoboy, Marcelino da Cruz
Soares - Marcelino Té, Maria
de Fátima Luiza dos Santos Fatima Gandra, Mauro Ferreira da Cruz - Mauro Cruz,
Newton Fonseca Carvalho –
Niltinho, Reinaldo Alves de
Souza - Reinaldo Motorista,
Renata Cristina Cassimiro Pastora Renata Cassimiro, Rogério Gomes Pereira - Rogerio
do Sacolão, Sebastião Damião
da Silva – Tião, Valdemir
Ramos da Silva - Pastor Valdemir das Missões, Valdir
Gomes dos Santos-Valdir
Gomes, Vanessa Duguet Arruda -Vanessa Arruda do laboratório, Vilma Carvalho Silva
-Vilma Carvalho, Vitor Vieira
dos Santos -Vitor da Oficina,
Wecislene Maria Nunes -Wecislene da Ambulância, Welison Rocha Navarro -Welison
Navarro Tôtô, Wilson Azevedo Geraldino -Wilsinho Veículos.

Para Vespasiano
sorrir de novo

Também foi escolhido na
Convenção Municipal o nome
para a Coligação MDB/PSC
que recebe o nome de “Para
Vespasiano sorrir de novo”.
A proposta recebeu aprovação unânime dos convencionais que concordaram que é
preciso dar uma nova dinâmica na vida da cidade uma
vez que ela está estagnada há
quatro anos em prejuízo para a
população.

Outros Partidos

Mais sete partidos estão fazendo convenções. Democratas
e PSDB realizaram as convenções em 8 de setembro, mas até
o fechamento desta edição
ainda não tinham protocolado
as atas no Cartório Eleitoral.
PSB e PDT realizam suas convenções no dia 13 de setembro
o PSOL fará sua reunião no dia
15 de setembro, todos conforme Editais de Convocação
afixados no Cartório Eleitoral.

presidente que o MDB havia
recebido proposta para a coligação com o PSC – Partido
Socialista Cristão na chapa
majoritária o que foi aprovado por unanimidade dos
presentes.
Assim, ficou definido que
o candidato a prefeito de Vespasiano na próxima eleição é
Carlos Murta. Os candidatos a
vereador também foram aprovados. São os seguintes candidatos a vereador pelo MDB.
Adélcio Rodrigues Carlos
– Adélcio Gambiarra, Alvimar
Washington da Silva Alvimar Táxi-Lotação, Antônio Carlos Amaral dos
Reis–Tonhão, Elizabete Conceição Viana - Bete Viana, Geralda Antônia Amato -

Ilce Rocha quer aumentar contribuição Convenção do PSC define coligação
previdenciária do servidor
com MDB para apoiar Carlos Murta

Um presente de grego.
Em pleno auge da pandemia
do coronavirus, com a população passando por todas as
espécies de dificuldades,
principalmente os servidores
públicos, a prefeita Ilce
Rocha enviou à Câmara
Municipal o Projeto de
Lei Complementar de n°
81/2020, que aumenta a contribuição da Previdência a
ser descontada no salário do
servidor.
Este projeto de lei onera
ainda mais o servidor municipal com desconto da contribuição para a Previdência que
hoje é de 11% (onze por
cento) para 14% (quatorze
por cento). Todos os servidores, se aprovado tal projeto,
que já vivem com minguados
salários, sofrerão uma perda
irreparável sem qualquer contrapartida.
O projeto de lei remetido

à Câmara Municipal em seu
art. 3° diz:
“Art. 3° A contribuição
mensal do segurado ativo de
qualquer dos Poderes do Município de Vespasiano, incluídas suas autarquias e
fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social,
será de 14% (quatorze por
cento), incidente sobre a totalidade da base de contribuição.

§1° incidirá contribuição
mensal de 14% (quatorze por
cento) sobre os proventos e a
gratificação natalina dos segurados inativos e dos pensionistas que superam o
limite máximo estabelecido
para os benefícios do Regime
Geral de Previdência Social
de que trata o art. 201 da
Constituição Federal.”
O Projeto de Lei, se aprovado, vai sacrificar ainda
mais o servidor público municipal que terá mais 3% (três
por cento) de seu salário retido para a Previdência Municipal.
Na Câmara Municipal, o
vereador Phillipe Fonseca argumentou contra a aprovação
do projeto de lei afirmando
que é descabida a proposta da
prefeita Ilce Rocha, principalmente em época de pandemia, requerendo a retirada do
projeto da pauta de votação.

a candidato a prefeito

O Partido Social Cristão-PSC de Vespasiano, realizou no dia 9 de setembro, a Convenção Municipal
para a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito
e a chapa dos candidatos a vereadores.
O partido que é composto exclusivamente por
mulheres no nosso município, abriu os trabalhos do
dia com a fala da presidente do PSC, Marta Mansur,
explanou sobre o partido e sua filosofia. Informou
que não foi protocolada com a executiva do Partido,
nenhuma chapa para concorrer a prefeito e vice-prefeito do Partido. Para a eleição proporcional, foi protocolada em tempo hábil uma chapa, com nomes dos
pré-candidatos a vereador.
Logo em seguida, a presidente Marta Mansur solicitou a executiva o início da votação, de acordo com
o Edital e obedecendo o Estatuto vigente, apresentando a proposta de coligação com o MDB para a Majoritária, com o nome de Carlos Murta a candidato a
prefeito e em seguida a votação para a chapa de vereadores.
Encerrada a votação, ficou definido apoio ao candidato a prefeito de Vespasiano para eleição neste ano
de 2020, Carlos Murta. A chapa de candidatos a vereador também foi aprovada por unanimidade.

Marta Mansur, presidente do PSC:
Vamos apoiar Carlos Murta,
o melhor candidato

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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Lions Clube se reinventa em tempo de pandemia

O Lions Clube de Vespasiano, como todos sabem, tem
como objetivo primordial o
Trabalho Solidário, a favor dos
mais necessitados e da comunidade.
Para conseguir alcançar
seus objetivos, promove eventos, cuja renda é destinada a
compra de cadeiras de rodas,
cestas básicas, agasalhos, além
do cumprimento das metas
propostas pelo Distrito e pelo
Lions Internacional: proteção
ao meio ambiente, proteção à
visão, reinvenção e combate
ao câncer pediátrico, ao diabetes, além de outras...
Em decorrência da pandemia o Lions ficou impedido de
realizar os seus já tradicionais
eventos tais como: a Seresta do
Lions, a Festa Junina, e outros!

rias, docinhos, etc. e para tal já
convida a todos.
Na área do meio ambiente, o Clube estará integrado a outros Clubes do
Distrito LC4 e firma parceria
com a Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, para um
plantio de 3.000 (três mil)
mudas de árvores em nosso
município.
Assim, com a união e

ajuda dos sócios e da comunidade tem conseguido atuar,
com vistas ao alcance de suas
metas do “Nós Servimos”; a
coleta dos lacres, (para troca
das cadeiras de rodas) a doação de cestas básicas, além de
outras ações, vêm sendo permanentes! Para isto convoca
todos da comunidade a nos
”AJUDAR A AJUDAR”
“JUNTE-SE A NÓS”

“Lions Clube de Vespasiano:- UMA
ASSOCIAÇÃO A SERVIÇO DO BEM!”
VEM CONOSCO VOCÊ TAMBÉM!
Assim, para fazer frente às
suas despesas fixas (água, luz,
telefone, etc...) e suas metas
está tendo que se reinventar e
criar novas formas de trabalho

e arrecadação. Os sócios têm
se esforçado ao máximo e realizado duas vezes ao mês um
animado “Bazar do Lions”, seguindo todas as normas sanitá-

rias recomendáveis: máscaras,
álcool em gel, número restrito
de pessoas. Também vão promover ao final de setembro um
“Drive Thru” de comidas sí-

“Você não pode ir muito longe se não fizer
alguma coisa por
seu semelhante.”
(Melvin Jones)

Com o Bazar do Lions, o clube busca recursos para ajudar o próximo.

 ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

A música sempre esteve
presente na vida de Paulinho
Freitas. O artista conta que essa
relação nasceu de maneira natural, pois em sua casa todos gostavam de cantar e ouvir música.
Ele também relembra
como foi seu primeiro contato
com os instrumentos musicais.
O primeiro instrumento pelo
qual se interessou foi a bateria.
“Comecei a ver alguns amigos
tocando na igreja que frequentava com os meus pais e comecei a tocar com baquetas
improvisadas e uma bateria
também improvisada, pois não
tínhamos condições de comprar uma”, completa.
Isso não impediu Paulinho
- que começou a ter aulas do
instrumento com os músicos da
igreja, que viram o seu interesse - a aprender a tocar bateria. Alguns anos mais tarde, aos
14 anos, ele foi a um evento em
uma casa de shows de Vespasiano e viu alguns amigos da
escola se apresentando com o
grupo Ousados do Samba.

O músico conta que foi a primeira vez em que desejou tocar
em um palco, assim como eles.
“Pedi para entrar na banda e por
incrível que pareça eles estavam
precisando de mais um integrante, para a percussão, que à
época eu ainda não sabia tocar.
Comecei a frequentar os ensaios
para ver e aprender com eles e
assim fui me dedicando e estudando, aprendendo a tocar diversos instrumentos”, revela.
Seu primeiro grupo foi o
Inocentes do Samba, onde inicialmente iria tocar percussão,

mas na falta de um vocalista,
ele decidiu preencher o lugar
até arrumarem alguém para a
vaga. “Quando fui cantar imediatamente me tiraram da percussão e me colocaram como
cantor, dizendo que eu tinha
potencial. Foi assim que eu
descobri que possuía esse talento”.
Paulinho lembra que começou a se apresentar em público aos 15 anos, na banda Sem
Juízo Algum. Aos 18 passou a
cantar no Ginga Mineira. Ainda
fez parte dos grupos Nova Atitude, Heavysamba, Reencontro,
Bobysamba e Samba de Classe.
Atualmente é vocalista da Bora
Batucar e do Bloco Piquinzada,
se apresentando em diversos
projetos, festas e bares em Vespasiano e região.
Com mais de 20 anos de
carreira, o artista busca sempre
aperfeiçoar suas técnicas, oferecendo sempre em suas apresentações qualidade e talento,
buscando inspiração em grandes cantores como Whitney
Houston, Stevie Wonder e
Aretha Franklin, entre outros
artistas.

EXPEDIENTE

Paulinho Freitas: Esse dom que eu tenho
não é meu, é emprestado, é algo de Deus
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Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Ministério do Meio Ambiente abre consulta
pública sobre reciclagem de alumínio
Atualmente, não existe uma meta específica para as latas de alumínio
para bebidas, e, sim, uma meta global de lixo seco reciclável de 30%.
A Consulta Pública ficará aberta até o dia 18 de setembro

O Ministério do Meio Ambiente abriu uma consulta pública sobre a proposta do
Termo de Compromisso para o
aperfeiçoamento do sistema de
logística reversa de latas de alumínio para bebidas. Um dos
objetivos é alcançar a meta de
95% de reciclagem do material.
Atualmente, não existe
uma meta específica para as
latas de alumínio para bebidas,
e, sim, uma meta global de
lixo seco reciclável de 30%.
Além disso, a proposta traz
inovação e aperfeiçoamento da
logística reversa (reinserção do
material descartado na cadeia
produtiva) de latas, como a
criação de uma entidade gestora baseada em experiências
internacionais, garantia da capacidade de compra do vo-

lume de lata coletada, apoio a
cooperativas com orientações
sobre boas práticas e investimento em educação ambiental.
Nos últimos anos, cerca
de 25 bilhões de latas de alumínio para bebidas foram recicladas, equivalente a 320 mil
toneladas. Cada lata reciclada
poupa 95% do consumo de
energia, se comparado com o
gasto de produção de uma
nova. Com isso, se reduz as
emissões de gases de efeito estufa além de poupar recursos
naturais nobres como a bauxita
(minério utilizado para a produção de alumínio).
Além do ganho ambiental,
o termo de compromisso fortalece o apoio aos catadores que
tiram do alumínio o seu sustento. Hoje, mais de 800 mil

famílias vivem da reciclagem
desse tipo de material. Com o
termo de compromisso, as indústrias de reciclagem vão garantir a compra de todo
material coletado, a preço de
mercado.
A iniciativa faz parte da
Agenda de Qualidade Ambiental Urbana, por meio do Programa Lixão Zero, lançado
pelo Ministério do Meio Ambiente em 2019. O intuito é
acabar com os lixões espalhados no Brasil, com uma destinação final ambientalmente
correta, além de incentivar o
setor da reciclagem com a geração de emprego e renda. A
pasta já avançou na logística
reversa de baterias automotivas, eletroeletrônicos, medicamentos e óleo lubrificante.

Núcleo de Apoio à Cultura
Popular tem reconhecimento
do Ministério da Cidadania
Agosto/setembro - 2020
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Casa de Canhambola é reconhecido como Ponto de Cultura
pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério da
Cidadania, por meio da Secretaria da Diversidade Cultural
Alessandra Cecílio
No dia 21 de agosto último,
o Núcleo de Apoio à Cultura Popular – Casa de Canhambola foi
reconhecido como Ponto de Cultura, passando a fazer parte da Política Nacional de Cultura Viva,
regulamentada em abril de 2015.
Esta política reconhece o trabalho
de entidades sem fins lucrativos,
grupos ou coletivos de natureza
ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades
culturais continuadas em suas comunidades ou territórios.
O Núcleo de Apoio à Cultura
Popular – Casa de Canhambola é
um coletivo cultural fundado em
20 de novembro 2015, a partir da
mobilização de integrantes de
grupos de cultura popular. Atua
orientando para o acesso a informações, políticas públicas e recursos, trabalha para fortalecer e
preservar a cultura popular e promove a participação de grupos e
coletivos em editais, auxiliando
no fortalecimento e na continuidade das expressões artístico culturais do município.
O coletivo é formado pela
arte-educadora e agente cultural
Ione Amaral, capitães de Guardas
de N. Sr.ª do Rosário de Vespasiano como: Leonor Damázio,
Valderez Valentino, Maria Rita,
Vanda Abel e Leonardo José,
além de outros membros. Hoje,
funciona como atelier de criação
e gestão no bairro Lapinha em
Lagoa Santa e o Ponto de Cultura

Núcleo de Apoio à Cultura Popular – Casa de Canhambola, bem
como a capelinha de N. Sr.ª do
Rosário e sede da guarda Congo
N. Sr.ª do Rosário estão localizados na antiga residência do Capitão Carambola. O nome Casa de
Canhambola é uma homenagem
ao capitão-mor Carambola que
formou praticamente toda a comunidade congadeira de Vespasiano existente hoje e faleceu na
década de 80.
Em 2015 o coletivo realizou
sua primeira Ação Cultural Anual,
o I LEVANTE DE RESISTÊNCIA: Marcha da Consciência
Negra, no dia 20 de novembro.
Em 2017 O Levante de Resistência foi contemplado pelo MINC –
Ministério da Cultura, com o Prêmio Culturas Populares – Edição
Leandro Gomes de Barros. Em
2019, completou 05 anos de realização, se consolidando como uma
iniciativa popular, que amplia o de-

bate sobre o fomento e a manutenção das atividades artístico culturais da comunidade negra em
Vespasiano. Além da Marcha, o
Levante traz rodas de conversa,
duelo de MCs, Samba de Raiz,
Cortejo de Guardas de Congado, e
participação de atores importantes
para o movimento negro como representantes do Hip Hop e lideranças da cultura de matriz africana.
Importante ressaltar que,
além do Núcleo de Apoio à Cultura Popular – Casa de Canhambola, Vespasiano conta com
diversos coletivos culturais de
grande relevância no trabalho
para a manutenção e continuidade
da cultura local. São eles: Coletivo Re-Existir (Promoção SócioCultural). Coletivo Asas do Vale
Cia de Teatro. Coletivo Bloco DóRé-Mix (Música Popular / Cultura Hip-Hop). Coletivo Lombra
na Laga (Rap/ Batalha de MC’s /
Cultura Hip-Hop) e Coletivo HP
Ogg (MC’s – Cultura Hip-Hop).
Estes grupos fazem parte de uma
rede colaborativa que atua fortemente, representando a cultura
popular de Vespasiano local e regionalmente.
Valorizar os agentes da cultura popular é compreender a importância das tradições e da
memória, para a construção de um
futuro onde a história se transforma, sem perder as referências
e reverenciando seus mestres.

Cemig lança campanha de negociação e
clientes podem parcelar seus débitos
em até 12 vezes sem juros
Companhia oferece uma série de facilidades
de pagamento para evitar corte de energia
Os clientes da Cemig com débitos junto
à companhia ganharam a oportunidade de negociar de forma facilitada os valores das faturas em
atraso. Para tanto, a empresa oferece uma série de
facilidades de pagamento, como o parcelamento
da dívida em até 12 vezes sem juros. As condições
são válidas somente por meio dos canais digitais
de atendimento. Para aproveitar o benefício, basta
que os interessados atualizem seu cadastro com
dados de e-mail e telefone junto à Cemig e façam
a adesão ao recebimento da fatura por e-mail ao
acessarem o serviço de parcelamento.
De acordo com Wellington Cancian, gerente
de Arrecadação e Adimplência da Cemig, a nova
campanha de negociação de débitos da companhia
é uma oportunidade para os clientes ficarem em
dia com a empresa sem prejudicar o orçamento familiar. “É muito importante que nossos clientes paguem suas contas em dia, evitando seu
endividamento e aplicação de multas e juros, além
de contribuir com a qualidade e garantia dos serviços de fornecimento de energia elétrica para toda
sociedade. A campanha de negociação permitirá
aos nossos clientes a retomada em seu fluxo de pagamentos neste momento. Lembramos também
que, no final de julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a revisão da Resolução Normativa nº 878/2020, permitindo a
retomada de diversas atividades pelas distribuidoras, dentre elas a suspensão de fornecimento de
energia por inadimplemento”, explica o gerente
da empresa.
A Cemig preparou a campanha de negociação para que os clientes com débitos pendentes
possam regularizar a situação junto à companhia.
“Trata-se de uma oportunidade única para os clientes colocarem suas contas em dia. Por meio dos canais digitais da Cemig, é possível parcelar faturas
em atraso sem a necessidade de sair de casa, evitando aglomerações.”, completa o gerente.

Como parcelar

Para solicitar o parcelamento, o cliente deve
entrar em contato com a Cemig por meio do Whatsapp. Basta adicionar o telefone 31 3506-1160 e
enviar um “oi”.
O serviço também pode ser solicitado pelo
Cemig Atende Web, no endereço www.cemig.com.br,
clicando no serviço “Parcelamento de Débitos”.
A Cemig disponibiliza, ainda, o call center exclusivo para negociação, pelo número 0800 721
7003 (de segunda a sexta, das 9h às 21h e no sábado,
das 9h às 15h).

Condições de parcelamento

Para parcelar seus débitos em até 12 vezes sem
juros, o cliente deve atualizar seus dados de e-mail e
telefone e cadastrar sua conta por e-mail. As condições especiais vão até o dia 30 de setembro de 2020.
“Na hora de efetuar o pagamento, recomendamos ao cliente utilizar preferencialmente os canais bancários digitais. Além disso, recomendamos
que o cliente aproveite a oportunidade e coloque
sua fatura no débito automático pelos próprios canais digitais da Cemig. É rápido, fácil e seguro”,
comenta o gerente.
O cliente pode realizar o cadastro para débito
em seu banco de preferência, utilizando o código
disponível na própria fatura. O procedimento é simples e precisa ser realizado uma única vez. Clientes
dos bancos Santander, Itaú, Banco do Brasil e SICOOB podem realizar o cadastro diretamente nos
canais de atendimento Cemig..

Religação

Para solicitar a religação junto à Cemig, é necessário quitar todos os débitos vencidos da unidade consumidora.
Após a quitação, a religação pode ser solicitada também pelo WhatsApp, Cemig Atende Web
no site da Cemig, aplicativo Cemig Atende ou pelo
telefone 116.
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 FASEH

Cuidados na pandemia garantem atendimento
sem contágio na Clínica de Fisioterapia da Faseh

Pacientes são atendidos em camas intervaladas em ambiente amplo e arejado na clínica da Faseh
As medidas sanitárias adotadas na clínica de fisioterapia
da Faseh mantêm a segurança
dos pacientes, professores, alunos e funcionários, sem casos
de contágio pelo novo coronavírus. É o único grande serviço
fisioterápico, com atendimento
pelo SUS na Grande Beagá,
que não registrou contaminação por Covid-19, após reabertura na pandemia.
A afirmação é do professor
José Roberto Barbosa, responsável pelos atendimentos da fisioterapia neurológica da
clínica. Ele conta que os atendi-

mentos estão funcionando super
bem. “Estamos com uma rotina
de atendimentos tranquila, triagem na entrada, fluxo de pacientes adequado, o pessoal da
limpeza trabalhando com muito
afinco e organização. E o nosso
espaço como é amplo e bem
arejado é um favorecedor para
isso. Estamos conseguindo
atender a uma gama de pacientes de baixo risco, o que tem
sido muito importante para eles
e para a formação dos alunos”.

Rigor na segurança

Além de um maior afasta-

mento entre os pacientes atendidos, o pessoal da clínica adotou triagem e higienização do
espaço e equipamentos ainda
mais rigorosas. Tudo dentro do
padrão recomendado pelas autoridades sanitárias e com treinamento sob supervisão
constante.
Na entrada do galpão da
clínica, o controle de acesso
dos pacientes conta com avaliação prévia, em entrevista e
tomada de temperatura. A funcionária dá as recomendações
de segurança e higienização.
Ela também orienta a lavar as

Paciente passa por triagem e orientação, antes da fisioterapia na Clínica-escola da Faseh

Equipamentos e camas têm higienização permanente na Clínica de fisioterapia da Faseh
mãos, passar o álcool gel, disponibilizado em totem acionado com o pé, e usar a
máscara durante todo o tempo
dentro da clínica.
A capacitação do pessoal
é frequente. Além dos alunos e
profissionais de saúde, os funcionários da limpeza também
têm que treinar a colocação e
remoção da vestimenta e equipamentos de segurança, sob
orientação dos supervisores da
clínica. Tudo isto têm garantido tranquilidade para quem
trabalha ou precisa do serviço
da Clínica-escola instalada no

campus da Faseh, em Vespasiano.

Satisfação e confiança

“O que tem me surpreendido é que os pacientes têm
confiado no nosso trabalho e
não tem faltado, comparecem
a todas as sessões”, diz o professor José Roberto. “É fundamental para eles continuarem
realizando seus tratamentos e,
para alguns, a suspensão comprometeu o trabalho de reabilitação“, completa.
Foi o caso do morador de
Vespasiano, Rodinelli Alexan-

dre Rodrigues de 41 anos que
faz fisioterapia na Faseh há
cerca de 1 ano. A paralisação
casou um retrocesso na evolução do paciente que ficou tetraplégico devido a um
mergulho em água rasa, na localidade de Tavares em Confins.
“Agora, já voltei a ter capacidade de tocar a cadeira-derodas sozinho, o que havia
perdido durante o tempo sem
tratamento. O tratamento aqui
é muito bom e é isso que está
me ajudando a ter evoluções.
Não quero que pare mais!”

Funcionários fazem treinamento de paramentação sob supervisão na clínica da Faseh
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Paulo Diniz em Sociedade
Em tempos de pandemia as festas de aniversários, casamentos, outras comemorações e eventos estão em
baixa. Evita-se aglomerações. Por isso mesmo até nossa coluna social ficou prejudicada. Ficou sem notícias
novas. Assim, publicamos algumas notas que marcaram a sociedade vespasianense. Vejamos:

O aniversário de Dilma

Comemorado com grande
animação mais um aniversário
de nossa amiga e companheira
do Rotary Club, Dilma Vieira.
A festa aconteceu no Art e
Sabor, seu restaurante em São
José da Lapa.
A reunião do Rotary, que
seria em sua sede, foi transferida para lá. Todos os companheiros rotarianos foram
cumprimentar a aniversariante.
Além dos rotarianos, muitos
outros convidados se fizeram
presentes tornando o encontro
bastante agradável. Dilma
muito feliz, recebia a todos
com a atenção que lhe é peculiar.
Tira-gosto à vontade, cerveja, refrigerantes e outras bebidas compunham o cardápio.

As companheiras da Casa da Amizade foram
levar um abraço à aniversariante
Em seguida, delicioso jantar e
sobremesa.
Para completar a festa, o
tradicional Parabéns pra você
cantado por todos com muito
entusiasmo.

As meninas

Aniversariante Dilma e seu esposo Belchior

Desejamos à Dilma felicidades, saúde e paz. Que continue assim amiga, companheira
e atenciosa com todos que são
de seu relacionamento.
Um abraço!!!

Marcos Rogério
Dilma com sua filha Viviane e a irmã Luzia

Este é Marcos Rogério, radialista atuante na
Rádio Vespasiano FM com sua esposa Érika Vanessa e os filhos Mateus e Mariana. Grande
companheiro!

Meninas da sociedade vespasianense, em
tempos outros, ilustram essa coluna; Gabriella
Schamber, Patrícia Perdigão, Camila Murta, Jéssica Mansur, Gabriela Tolentino, Sthefane Mordente e Jéssica. No meio das beldades Geraldo
Magela (Branco) e Paulo Diniz.

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

Dia 1: Grácia Maria Gonçalves Souza, Elizabete Salomão Dias, Simone Cristine Ribeiro Silva; Dia 4: Geraldo Maximiano dos Santos, Rosana Salomão Campos, Públio Silveira de Souza; Dia 5: Ângela Martins de Almeida, Delmo Antônio Pretinho dos Santos; Dia 7: Abdallah Mussa Sobrinho; Dia 9: Gilson Euzébio de Sena,
Letícia Lopes Ferreira, Felipe Diniz Viana Castilho, Lílian Rose Pena; Dia 10: Palmireno Benedito Santos Filho; Dia 11:
Edílson Pereira de Carvalho; Helbert Adailton Alves; Dia 12: Vânia Aguiar Viana, Grazielle Guimarães Bastos; Dia 13:
Márcia Fonseca Lisboa Kayser; Dia 14: Celestino Bicota dos Santos Sobrinho, Gilmar Ávila Silva, Yuri Jorge Celiack Almeida, Ana Karina Santos Souza, Emanuele Guimarães Bastos; Dia 15: Pollyane Carvalho Bretas; Dia 16: Maria Salomé
da Costa Silva, Nilce Fonseca Viana; Dia 17: Sandra Silva Issa, Rômulo Maria Satiro, José Sidney Araújo, Marta Lourdes Mansur Pimentel; Dia 18: Paulo Sérgio Silva; Priscila Marani Albano; Dia 19: Vera Lúcia Souto Murta; Warley Luiz
Vieira; Dia 20: Valéria Cristina Oliveira e Silva, Vinicius Froes Madeira; Dia 23: Cláudio Adriano Rocha, Tatiana Mussa
Rocha; Dia 25: Maria Simone Campos Silva, Oilian Baptista Guimarães da Silva; Dia 22: Haroldo Vicente da Silva; Dia
26: Ilvo Marani Filho, Gabriela Francino Ramos Silva, Mara Patron Contreras; Dia 27: Paula Novaes Silva, Cláudio
Adriano Fonseca Rocha; Dia 29: Ana Manuela Cruz S. J. Diniz; Dia 30: Cristiane Martins da Costa.

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

Ana Clara conquista prêmio
internacional
Ana Clara Mel, 13 anos, vespasianense,
conquistou o título de Miss Internacional na categoria teen vencendo o internacional Talent
Contest Fashion e Music Itália.
O concurso de talentos internacionais moda
e música, realizado na Europa, este ano com a
final na Itália, foi um show de revelações de beleza e talentos. O concurso não é apenas uma
competição de cantores, dançarinos e modelos,
mas também uma longa jornada envolvendo seleções regionais em vários países.
A 12ª edição do concurso que envolveu 12
países, incluiu a participação de uma representante do Brasil, nossa modelo, fashionista e youtuber Ana Clara Mel, que apesar de pouca idade
busca o crescimento profissional e oportunidades para trabalhos publicitários.
Foram 1.200 perfis em analise entre crianças, adolescentes e adultos – masculino e feminino. Apenas 6 países chegaram na final desta
última edição (Brasil, Itália, Portugal, Espanha,
Rússia e Germânia).
Ana Clara Mel com seus olhos cor de mel,
com a sua estatura e usando um lindo vestido
vermelho patrocinado pelo atelier Flávia Murta,
conseguiu chamar atenção dos jurados. Ela contou com o irrestrito apoio da sua mamãe Andreia
e o papai Dário.
Tradicionalmente, a vencedora do concurso
tem o período de 1 ano para desfrutar do título.
Conheça um pouco mais da nossa Miss atra-

vés das redes sociais: Instagram: @anaclara.mel,
facebook: Ana Clara Mel e youtube: Ana Clara
Mel.
O concurso conta com os patrocinadores oficiais italianos Ginosa Radio TV Web na Itália,
Sllores Direttore artístico e Patron Michele Cassano di Radio Ginosa R TV Web, del Circuito di
Radio Puglia Centrale, Sponsorizzato da Ginosa
Radio TV WEB e da Radio Puglia Centrale, Direttore/produtore artístico/coreografo Michele
Cassano, Produtrice-direttore artístico Alessandra S. Formisano, Scouter/modelo/cantante –
Victória Paiva, Scauter – Lúcia Matos.

Os advogados Flávio Ribeiro da Silva e
Lina Aparecida Oliveira Gomes Ribeiro tiveram outros motivos além do Natal para comemorar, pois, uma filha e dois netos se formaram
no Ensino Médio. Alice Luísa de Oliveira Ribeiro, formou-se no SESI Vespasiano e inicia
em fevereiro o curso de Arquitetura, Leonardo

Tomé Reis Ribeiro, formou-se pela Escola Estadual Padre José Senabre, encaminhando-se
para cursar Engenharia e Júlio César Domingues Ribeiro formou-se pela EPCAR em Barbacena, iniciando no final de janeiro o curso de
piloto na Academia da Força Aérea AFA em Pirassununga, São Paulo.

Alice Luísa de Oliveira Ribeiro com seus pais
Flávio Ribeiro da Silva e Lina Aparecida
Oliveira Gomes Ribeiro

Júlio César, o irmão Leonardo Tomé
e seus pais Leonardo Reis
Ribeiro e Priscylla

Júlio César com os avós Flávio e
Lina e a tia Alice Luísa

Leonardo Tomé com o pai Leonardo Reis
Ribeiro e o avô Flávio Ribeiro da Silva

Família Ribeiro em festa
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Culinária

Pavê 3 ingredientes

Elzinha Viana

Dicas úteis para o Lar - Temperando o dia a dia

Se você gosta de comida bem temperada, aprenda a incrementar seus pratos com ervas e especiarias.

teigas, croquetes, legumes, sopas
de galinha e de peixe.

 Açafrão, pó amarelo preparado com a flor do açafrão, perfeito
em vitela, coelho, galinha, pato, peru, caldos de peixe e risotos.

 Alfavaca, cultivada em jardins,
aromatiza carnes, aves e legumes.

 Aipo, ou salsão, vai bem na dobradinha, em ensopados, galinha,
peixes, sopas, molhos de tomate, caldo de galinha e de carne.

 Anis, planta originaria do Egito,
torna exóticos pratos de peixes,
marinados, sopas, bolos, biscoitos
e pães.

 Alcaparra, botão da flor da alcaparreira, dá sabor a molhos, carnes e peixes.

Ingredientes
800 ml de creme de leite (são 4 caixinhas, se for usar em lata,
são três e terá que tirar o soro)
400g de achocolatado
400g de bolacha maisena ou leite (talvez não use tudo)
Modo de preparo:
Misture o chocolate e o creme de leite. Em uma travessa de
mais ou menos 30 cm x 20 cm, com altura de uns 6cm, você
irá colocar um pouco desta mistura e cobrir com bolacha. Repetir várias camadas até acabar a mistura de chocolate. Leve à
geladeira por no mínimo 4 horas (fica mais gostoso de um dia
para o outro) ou se tiver pressa, leve ao freezer por no mínimo
1 hora.
Você pode enfeitar com bolachas trituradas, chantilly, chocolate granulado, cerejas, enfim, use a imaginação e o que tiver
à mão.

Kibe de forno

 Alecrim, muito usado em assados de forno e de panela, carne de
porco, carneiro, aves, peixes, molhos de tomate, vinagre e man-

 Canela, ideal para ensopados, presunto, beterraba, cenoura, cebola, abobora, batata-doce, abobrinha, compotas, bolos, biscoitos e molhos doces.

O que eu tenho não me
pertence, embora faça parte de
mim.
Tudo o que tenho foi um
dia emprestado pelo Criador
para que eu possa dividir com
aqueles que entram na minha
vida.
Ninguém cruza nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de alguém sem
nenhuma razão. Há muito o
que dar e o que receber; há
muito o que aprender, com experiências boas ou negativas.
É isso... tente ver as coisas
negativas que te acontecem
com como algo que aconteceu

expectativas. Às suas expectativas!!! E sabe-se lá quais eram
as expectativas do outro? Você
se decepciona e decepciona
também. Mas, claro, é bem
mais fácil pensar nas coisas
que te atingem.
Quando alguém te disser
que te magoou sem intenção,
acredite nele! Vai te fazer bem.
Assim talvez ele poderá entender quando você o magoar e,
sinceramente, disser que “foi
sem querer”.
Dê de você mesmo o
quanto puder! Sabe, quando
você se for, a única coisa que
vai deixar é a lembrança do

Mensagem - Eternidade

por uma razão precisa. E não
se lamente pelo ocorrido; além
de não servir de nada reclamar,
isso vai vendar seus olhos para
continuar o caminho.
Quando você não consegue tirar da cabeça que alguém
te feriu, está somente reavivando a ferida, tornando-a
muitas vezes bem maior do
que era no início.
Nem sempre as pessoas te
ferem voluntariamente. Muitas
vezes é você quem se sente ferido e a pessoa nem mesmo
percebeu; e você se sente decepcionado porque aquela pessoa não correspondeu às suas

Coluna Jurídica

que fez aqui. Seja bom, tente
dar sempre o primeiro passo,
nunca negue uma ajuda ao seu
alcance, perdoe e dê de você
mesmo.
Seja uma bênção! Deus não
vem em pessoa para abençoar,
Ele usa os que estão aqui dispostos a cumprir essa missão.
Todos nós podemos ser Anjos!
A eternidade está nas
mãos de todos nós. Viva de
maneira que quando você se
for, muito de você ainda fique
naqueles que tiveram a boa
ventura de te encontrar.
Autora: Leticia Thompson

Gato de energia elétrica é crime?
Ingredientes:
Massa:
1/2 kg de carne moída
5 dentes de alho moído
3 cebolas raladas
1/4 xícara (chá) de salsinha picadinha
1/4 xícara (chá) de hortelã
Sal, pimenta-do-reino e um pouquinho de vinagre
1/2 kg de trigo para kibe, que deve ficar 1 hora de molho
1 pacote de creme de cebola
Recheio:
1/2 kg de carne moída refogada a seu gosto
1 pote de queijo catupiry
Modo de preparo:
Escorra o trigo, misture todos os ingredientes da massa muito
bem.
Eles devem estar bem picadinhos ou ralados.
Coloque metade em uma assadeira ou refratário, espalhe o recheio e tampe com o restante da massa.
Regue com bastante azeite de oliva.
Leve ao forno regular por, aproximadamente, 30 a 40 minutos
ou até estar bem assado.
Corte ainda na assadeira e sirva.

Provavelmente você já tenha ouvido falar que “fulano” fez
um gato na rede de energia elétrica ou que “alterou o relógio da
energia” para acusar um resultado menor do que o consumido.
Situações como essas tem se tornado corriqueiras no Brasil, colocando em risco até a própria vida do responsável pela ligação
clandestina.
O aumento da fiscalização pelas concessionárias de energia tem refletido diretamente no poder judiciário, com denúncias
aos infratores pela suposta prática do ilícito penal.
Mas questiona-se: é crime fazer gato na rede de energia ou
alterar o medidor?
Sim, é crime!
No entanto, é preciso definir qual crime comete o autor do
fato. Em regra, poderá ser denunciado pelo crime de furto ou
de estelionato.
Quando configura crime de furto ou estelionato de energia?
A conduta do autor é que irá definir em qual tipo penal
será denunciado. Se a ligação clandestina for realizada antes
que passe pelo registro (relógio) medidor, estará caracterizado
o crime de furto, tipificado no art. (art. 155, § 3º). Por outro
lado, se o autor alterar as características do medidor, com o intuito de pagar um valor menor, estará configurado o crime de

estelionato (art. 171 do CP).
*Dra. Danielle Barbosa
Qual a penal possível em caso de
Advogada
condenação?
A pena vai depender do tipo penal em que for denunciado
o autor. Se restar caracterizado o crime de furto, previsto no art.
155, § 3º do CP, a pena é de reclusão de um a quatro anos, e
multa. Já se o crime for de estelionato (art. 171 do CP), poderá
o autor ser condenado na pena de reclusão de um a cinco anos,
e multa.
É possível se eximir da pena pelo furto de energia elétrica?
Sim. A jurisprudência dos tribunais tem decido que ocorrendo o pagamento do valor correspondente antes do recebimento da denúncia, a conduta do autor seria atípica,
aplicando-se o princípio da insignificância. Em outras palavras,
poderá o denunciado se livrar do processo e de futura condenação pagando o débito antes do recebimento da denúncia pelo
Poder Judiciário.
Mas: e se a acusação de furtou ou estelionato de energia
elétrica for falsa, cabe indenização?
Em algumas situações poderá gerar o dever de indenizar.
Há julgados em que concessionária foi condenada por dano
moral pela acusação inverídica dos fatos.

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Partido Social Cristão – PSC, de Vespasiano – MG,
nos termos do seu Estatuto e das leis vigentes,
CONVOCA
I – Membros do Diretório Municipal;
II – Parlamentares do Partido com domicílio eleitoral no Município;
III – Delegados eleitos pela Convenção Municipal;
IV – Membros do Diretório Estadual com domicílio no Município.
A Convenção será realizada no dia 09 de setembro de 2020, 4ª feira,
das 15 às 19 horas, na Av. JK, nº 90 – Centro (Calçadão) em Vespasiano – MG, com a seguinte.
ORDEM DO DIA
Escolha dos Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
Aprovação de Coligação com outros partidos;
Outros assuntos de interesse do Partido.
Vespasiano/MG, 27 de agosto de 2020.
Marta de Lourdes Mansur Pimentel
Partido Social Cristão – PSC de Vespasiano-MG
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O Rotary Club no combate ao Covid-19

Dando sequência às ações
que buscam ajudar o Brasil a
atravessar a crise na saúde causada pelo Covid-19, o Rotary
Club de Vespasiano continua
realizando suas ações do programa Corona Zero nos asilos
e casas de repouso em Vespasiano e São José da Lapa.
O programa é um conjunto
de ações com o objetivo de
proteger a população mais vulnerável na pandemia – os resi-

dentes das Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPIs) ou asilos e casas de
repouso, assim como seus funcionários.
Na primeira etapa do projeto o Rotary efetuou o cadastro dos asilos de Vespasiano e
São José da Lapa no programa
e obteve a resposta no último
dia 19, quando o clube recebeu
os kits para a coleta de amostras para os testes, que foram

aplicados no Lar dos Idosos
Santa Terezinha, em São José
da Lapa, onde foram testadas
39 pessoas, entre idosos e a
equipe que trabalha no local,
sendo o resultado 100% negativo.
As 39 amostras colhidas
foram encaminhadas à Fundação Ezequiel Dias, em Belo
Horizonte, que é a responsável
por analisar e divulgar os resultados. Enquanto isso, o Ro-

tary aguarda a chegada dos kits
para o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, em Vespasiano.
Essa ação é de grande
valia na identificação de possíveis infectados pelo Covid-19,
para que se preste um tratamento precoce para a doença,
garantindo um maior êxito na
recuperação dos idosos e funcionários desses lares.
O programa Corona Zero
surgiu a partir da análise dos

dados iniciais da pandemia,
onde foi constatado o elevado
número de infectados em asilos
e casas de repouso. A partir
dessa informação o Rotary firmou uma parceria com o Ministério da Saúde, dando uma
grande alavancada no projeto,
fazendo com que o mesmo tivesse um alcance maior.
Em Vespasiano, o Rotary
buscou a parceria com a Prefeitura Municipal, através da Se-

cretaria Municipal de Saúde,
impulsionando o programa na
cidade e possibilitando a aplicação dos testes com maior eficiência.
O projeto faz parte dos investimentos do Rotary International, que destinou, desde o
início da pandemia, cerca de R$
2 milhões para testagem do
novo vírus em quase 10 mil idosos que vivem em casas de repouso de vários estados do país.

Rotary Club continua sua caminhada com o Ideal de Servir

As rotarianas Katia Madeira e Silea Fonseca com pessoal
especializado durante o trabalho no asilo de São José da Lapa

Companheiras Silea Fonseca e Kátia Madeira com
os equipamentos usados no combate ao covid-19

Coleta do material para o teste foi feita nos idosos
e funcionários do Lar dos Idosos Santa Terezinha

O Rotary Club de Vespasiano promoveu no último dia
05 de setembro, sábado, duas atividades. Dando sequência ao
seu trabalho de preservação do meio ambiente, os rotarianos
plantaram mais três mudas de quaresmeiras no bairro Názia
II, na Rua Manoel Cunha.
Prosseguindo, mais uma vez, visitaram o Asilo Nossa Se-

nhora Auxiliadora, na rua São Paulo, bairro Célvia, onde fizeram a doação de material de higiene e fraldões.
Para Kátia Madeira, presidente da Entidade, o Rotary
vem atuando de forma eficiente junto à comunidade. Sempre
esteve empenhado na erradicação da poliomielite da face da
Terra, trabalho este revestido de sucesso. O Rotary Interna-

tional ao qual o Rotary Club de Vespasiano é filiado, participa efetivamente destas batalhas e falta pouquíssimo para
que a doença seja erradicada do planeta.
Em Vespasiano, o Rotary Club está sempre presente participando de eventos culturais, esportivos, beneficentes e outros, sempre com o Ideal de Servir.

Rotarianos plantaram mudas de árvores na Rua Manoel Cunha – bairro Názia II

O Asilo Nossa Senhora Auxiliadora. Mais uma vez, recebeu o
apoio do Rotary Club de Vespasiano

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Vespasiano, Sr.
Rodrigo Barbosa da Silva, no exercício de suas funções, e conforme preceitua o artigo 23,
seção I, capítulo III do Estatuto em vigor, CONVOCA todos os Sócios desta entidade
para participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 22/10/2020, às 16horas,
em primeira convocação e às 16:30 horas do mesmo dia em segunda convocação, no Cidade Coworking - Rua Doutor Cristiano Machado, Nº 28 - Centro, Vespasiano - MG,
para deliberarem sobre a seguinte pauta: Eleição da Nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Vespasiano – MG, gestão biênio 2021/2022.
A reunião em AGO destinada às eleições será considerada instalada, em primeira
convocação, com a presença de no mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros em
pleno gozo de seus direitos e observados os deveres estatutários e, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número, salvo nos casos em que este Estatuto exigir um quorum especial.
Conforme preceitua o artigo 24º, seção I, capítulo III do Estatuto da Entidade.

A Presidente do Conselho Superior da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vespasiano
– CDL, Sra. Andrea Fernandes, no exercício de suas funções, e conforme preceitua alínea II, artigo 34, seção III, capítulo III do Estatuto em vigor, CONVOCA todos os Associados desta entidade para participarem da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se
em 22/10/2020, às 17 horas, em primeira convocação e às 17:30 horas do mesmo dia em
segunda convocação, no Cidade Coworking- Rua Doutor Cristiano Machado, Nº 28 Centro, Vespasiano - MG, para deliberarem sobre a seguinte pauta: Eleição da Nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vespasiano
– MG, gestão biênio 2021/2022.
A reunião em AGO destinada as eleições será considerada instalada em primeira convocação com a presença da maioria dos associados, e em segunda convocação, com qualquer número, e suas decisões tomadas por maioria simples dos votos dos associados
presentes, ressalvada a observância do quorum previsto em lei, conforme preceitua o parágrafo 3º
do artigo 15º, seção I, capítulo III do Estatuto da Entidade.

Vespasiano, 10 de setembro de 2020.
Rodrigo Barbosa da Silva
Presidente da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Vespasiano

Vespasiano, 10 de setembro de 2020.
Andrea Fernandes
Presidente do Conselho Superior
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Vespasianense Lucas Henrique
faz sucesso no Figueirense
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A exemplo de tantos outros grandes jogadores de futebol como Afonso Bandeijão (Atlético), Buião
(Atlético, Corinthians, Internacional), Marinho (Atlético), Éder (Atlético), Elton
(Fluminense), Palhinha e
Vandinho (América), mais
um vespasianense faz sucesso no futebol brasileiro.
Luiz Henrique, filho de Vespasiano, está disputando o
campeonato brasileiro – série
B, pelo Figueirense, de Santa
Catarina.
Luiz Henrique jogava no
Grêmio do Morro Alto. Depois, esteve por algum tempo
no CFA – Centro de Formação

do Atleta, em Santa Luzia. Fez
testes no Atlético Mineiro e no
América sem muito sucesso.

Luiz Henrique continuou
sua caminhada. Veio treinar no
Vespasiano Esporte Clube
onde ficou conhecendo o treinador Ronei que o levou para
a equipe do União São Bento
para a disputar a Copa Sulamericana – Sub-15.
Prosseguindo com sua
carreira, foi levado para a Itália onde jogou no Unidese
pelo período de 1 ano cuja
equipe é detentora de seus direitos. Retornou ao Brasil e
está emprestado ao Figueirense, de Florianópolis. Seu
sonho maior é vir jogar no
Atlético Mineiro de quem é
torcedor deste criança, nos
seus tempos do Morro Alto.

Coluna do Pescador
Paulo Diniz

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

Vamos gente; vamos pescar pois daqui a pouco
chega a piracema. Primeiro de novembro está aí

Rio São
Francisco

A pesca no Rio São Francisco continua
dando muitos dourados. Quem andou por lá,
abaixo da Represa de Três Marias até a barra
do Rio de Janeiro foram o Matheus, Rodrigo
Vieira e o Edvaldo. Pescavam bons peixes.
Vejam as fotos:

Matheus em pescaria com os amigos
no Rio São Francisco MG

Edwaldo Moreira pegou um belo exemplar
de dourado nas águas de Minas Gerais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA COOTRAAVESP COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE VESPASIANO LIMITADA
O Conselho de Administração da COOTRAAVESP LTDA. Cooperativa dos Transportadores Autônomos
de Vespasiano Ltda, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e da Lei 7564/71, em conformidade com a decisão do Conselho de Administração em reunião realizada no dia 10/09/2020, CONVOCA
OS COOPERADOS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 25/09/2020,
nesta cidade, na sede da Cootraavesp, com endereço à Avenida Portugal, n° 306, centro, Vespasiano, Minas
Gerais, em primeira convocação, às 7:30 horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados
presentes; em segunda convocação às 8:30 horas com a presença de metade mais um dos cooperados: ou
ainda, em terceira e última convocação às 9:30 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados,
para deliberarem o seguinte:
ITEM 01 – Prestação de contas referente ao exercício – incluindo relatório da gestão de suas operações
referentes ao exercício;
ITEM 02 – eleição do Novo quadro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
ITEM 03 – Plano das Atividades da Cootraavesp para o exercício de 2020.
ITEM 04 – Assuntos Gerais.
Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de cooperados com direito a voto é 22 (vinte
e dois).
Vespasiano, 10 de setembro de 2020.
Vanizio Vieira Nicácio – Vice-presidente
Wellington Fernandes da Silva – Secretário
Francisco Teixeira Filho – Conselheiro Fiscal

Nosso companheiro
do Rotary Club, o Sérgio
Lopes – Serjão, também
se diz pescador. Na semana passada ele foi a
Santana do Pirapama pescar no Rio das Velhas.
Voltou todo feliz com duas
matrinchãs. É isso aí Serjão. É assim que começa.
Breve vou te levar no Pantanal para você lutar com
os jaús, pintados e grandes
dourados.

Serjão

Rodrigo Vieira e seu belo
exemplar de dourado

Serjão –
pescador do
Rio das Velhas

