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Pesquisa põe ex-prefeito Carlos Murta
(MDB) à frente na disputa em Vespasiano

No levantamento estimulado, pouco mais de seis pontos percentuais
separam o ex Carlos Murta da atual prefeita, Ilce Rocha (PSDB)

Pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Resultado, divulgada nesta
terça-feira (29), aponta vanta-
gem do ex-prefeito de Vespa-
siano e um dos seis postulantes
à chefia do Executivo, em no-
vembro, Carlos Murta (MDB),
sobre os demais na corrida pelo
cargo.

No levantamento estimu-
lado (quando os nomes são
apresentados aos eleitores), rea-
lizado entre 24 e 27 de setem-
bro, com 600 entrevistados de
várias faixas sociais, Murta apa-
rece com 32,8% das intenções
de voto. A atual prefeita, Ilce
Rocha (PSDB), vem em se-
gundo, com 26,2%.

Em terceiro, surge o nome
do ex-vereador Luciano Costa,
com 17% da preferência dos
eleitores. Já Geraldo Magela
(PRB) tem 2,3%, seguido de
Toti (PSB) com 1%. O candi-
dato do PT, Ednaldo, aparece
com 0,3% de intenção de votos.

O número de entrevistados
que afirmam estar indecisos ou
não sabem em quem votar ou
não respondem alcança 11,8%
dos pesquisados. Outros 7,7%
afirmam que não pretendem
votar em ninguém.

Apurando os votos válidos,
retirando os brancos, nulos e in-
decisos, a vantagem de Carlos

Murta sobe para 41,2% contra
32,8% de Ilce Rocha. Luciano
Costa aparece nessa situação
com 21,3%.

REJEIÇÃO
Ainda segundo o levanta-

mento, quando o eleitor é per-
guntado sobre em quem não
votaria de jeito algum, a prefeita
Ilce Rocha (PSDB) fica à frente
dos concorrentes, com 19,2%,
seguida de “ninguém”, com
14,8%, Carlos Murta, com
14,5%, “não sabe” ou “inde-
ciso”, com 13,3%, e Luciano
Costa, com 10,7%, Toti, com
9,5%, Geraldo Magela, com
7,3%, “todos”, com 5,7%, e Lu-
ciano, com 3,2%, sendo que
1,5%  não respondeu.

Quando perguntado sobre
quem vencerá as eleições muni-
cipais deste ano, Carlos Murta
lidera o cenário com 38,5%, se-
guindo de Ilce Rocha, com
23,3%, “não sabe” ou “inde-
ciso”, com 23,2%, e Luciano
Costa, com 13,5%. Geraldo Ma-
gela teve 0,7% e Luciano, 05%.

Registrada na Justiça Elei-
toral sob a identificação MG-
06531/2020, a pesquisa do
Instituto Resultado tem margem
de erro é 4 pontos percentuais
para mais ou menos. O nível de
confiança é de 95%.

Vespasiano comemora o Dia
de Nossa Senhora Aparecida no
período de 02 a 12 de outubro. A
partir do dia 02 será rezado o terço,
sempre às 18 horas, na Capela do
bairro Názia.

No dia dedicado à Padroeira
do Brasil, no dia 12,haverá a con-
sagração às 15 horas, e às 17h30
acontecerá a carreata com o se-
guinte itinerário:

Rua Nossa Senhora de Lour-
des, trincheira Rossana Murta, Rua
Dr. Cristiano Machado, Rua Antô-
nio Silva, Rua Ary Teixeira da
Costa, Rua Tiradentes, Av. Prefeito
Sebastião Fernandes, Rua D. Ma-
riana da Costa (à esquerda), Rua
Miguel Timponi, Rua Nossa Se-
nhora de Lourdes, Av. Thales Cha-
gas (à direita) Rua Alberto Silva,
Rua Coronel Inácio Murta, Av.
Afonso Loureiro (à esquerda), Av.
Thales Chagas (à direita), Rua
Salim Salomão subindo até a Ca-
pela Nossa Senhora Aparecida. 

Após a carreata será cele-
brada a Missa Solene e encerra-
mento na Capela da Nossa
Senhora Aparecida.

Vereadores protocolam pedido
de CPI para apurar suposto
desvio de verba do COVID-19
Vespasiano recebeu cerca de R$ 15 milhões
para combate e prevenção a Pandemia

Um grupo de vereadores de
Vespasiano protocolou na tarde
desta quinta-feira (01), um pe-
dido de abertura de CPI – Co-
missão Parlamentar de Inquérito
para apurar supostos desvios de
recursos do COVID-19. A ci-
dade recebeu aproximadamente
R$ 15 milhões de reais para
combate e prevenção a pande-
mia. Até o momento nenhum
leito de UTI foi implantado no
município e nenhum aparelho
respirador adquirido.

Os vereadores Ederaldo
Boffo, Geraldo Magela, Phi-
lippe Fonseca, Reinaldo Moto-
rista, Marta Mansur e Betão
assinaram o pedido de abertura
da CPI. O grupo atendeu a exi-
gência do Regimento Interno da
Câmara Municipal que exige as-
sinatura de 1/3 dos pares para
abertura da Comissão Parla-
mentar de Inquérito. A Presi-
dência da Casa agora precisa
nomear os integrantes da Co-
missão para iniciar os trabalhos
de investigação. Secretários
devem ser convocados para es-

clarecimentos e tam-
bém a própria pre-
feita de Vespasiano,
Ilce Rocha.

Segundo a ve-
readora Marta Man-
sur, vários pedidos
formais de Prestação
de Contas foram fei-
tos e até hoje ne-
nhuma resposta foi
enviada. “Eu fiz dois
pedidos protocolados
de prestação de con-
tas e até agora nin-
guém da Prefeitura
nos apresentou na -
da”, afirmou Mansur.

O vereador
Reinaldo Motorista,
alegou que a admi-
nistração pública
tem que ter transparência com
o dinheiro que é do povo. “Es-
tamos a meses buscando res-
postas e até agora nada. São
R$ 15 milhões para serem in-
vestidos na saúde e o povo
agoniza em filas e mais filas.
Postos de saúde sem médicos,

farmácias sem medicamentos.
É uma vergonha”, explicou
Reinaldo.

O jornal Vespasiano em
Notícias tentou por duas vezes
falar com a prefeita Ilce Rocha
sobre o assunto mas até o fecha-
mento da edição não conseguiu.

Festa de Nossa Senhora
Aparecida vai até dia

12 de outubro
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� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

Já são vinte anos que a can-
tora Darlene Darlenn oferece seu
talento em eventos gospel dos
mais variados formatos. De ca-
samentos e participações nas
igrejas até grandes apresenta-
ções, como a “Marcha para Jesus
de Vespasiano”, em 2019, Dar-
lene se orgulha antes de tudo de
poder cantar para um propósito.
“Canto desde que me entendo
por gente e foi a música que me
inspirou em muitos momentos
que passei na vida”, conta.

O interesse pela música
veio naturalmente, principal-
mente através dos pais, que
também cantam e tocam violão.
“Tenho outros familiares que
também tocam outros instru-
mentos e fui muito motivada
por eles a me envolver com
essa arte também”. Darlene ex-
plica que a música sempre a
inspirou e que sempre fez parte
de sua vida. Suas maiores in-
fluências no estilo são as canto-
ras Gabriela Rocha, Fernanda
Brum e Aline Barros. 

Detalhando o formato de
suas apresentações, Darlene
conta que seu direcionamento

crescer cada vez mais”. 
Consciente das dificulda-

des que a carreira artística
impõe, a cantora deixa claro
que desistir não está nos planos.
“Ainda não possuo uma car-
reira reconhecida nem sou uma
cantora renomada, mas seguir
essa jornada é um desejo que
faz parte de mim. Sei que é pre-
ciso muito esforço e dedicação,
e um fator que conta muito
nessa caminhada é a sua estru-
tura e seu investimento. Viver
de música é um sonho que al-
mejo alcançar e participo de
projetos que auxiliam artistas
iniciantes e que têm poucas
oportunidades. Aprendi muito
nessas experiências”.

Apesar dos esforços, Dar-
lene confessa que gostaria de
dedicar-se ainda mais. Traba-
lhando em outros segmentos, a
meta da cantora para o próximo
ano é transformar o hobby em
uma atividade mais profissio-
nal. Para isso, planos devem
sair do papel. “É complicado
conciliar tudo, mas quero e pre-
ciso produzir mais, seja com
mais datas de apresentações ou
criando mais material. Tenho
muitos planos e tenho fé que
eles sairão do papel em 2021”.

artístico é voltado para eventos
cristãos, onde as peculiaridades
das suas performances variam
conforme o público. Desde a dis-
ponibilidade de levar banda ao ta-
manho dos espaços, as apresen-
tações se ajustam a essas condi-
ções. De forma geral, a cantora
diz ter uma agenda mais direcio-
nada para as igrejas, em moldes
mais intimistas de voz e violão ou
voz e teclado.

Natural de Vespasiano, Dar-
lene diz que adora se apresentar
na cidade. “Grande parte das mi-
nhas ministrações são aqui na ci-
dade. Gosto muito das pessoas
daqui, que sempre me acolheram
muito bem seja na minha vida co-
tidiana, como também nas apre-
sentações. Isso me motiva a

Darlene Darlenn: é maravilhoso poder
atrair a atenção das pessoas com um
dom lindo que Deus me concedeu!
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Lions Clube comemora
o Dia da Árvore e doa
mudas ao município

No  dia 21 de setembro, o
Lions Clube de Vespasiano,
mesmo em tempo de pandemia,
vem desenvolvendo, com as
cautelas sanitárias  recomenda-
das, suas atividades procurando
cumprir, embora de modo mais
lento, o seu plano de metas, des-
crito em seu anuário 2020/2021.
Na medida do possível, a maio-
ria dos sócios  vem se esfor-
çando, junto a  atual diretoria
para manter  suas obrigações
com a comunidade, com o Dis-
trito  e com o Lions Internacio-
nal. No plano de metas do
Clube, a CL Edite tem procu-
rado  não se desviar das Metas
Distritais  e Internacionais,
quais  sejam: - Proteção  ao
Meio Ambiente, Programa de
Prevenção  ao Câncer Pediá-
trico, ao Diabetes, Combate à
Fome, Programa de Apoio ao
combate da Cegueira (progra-
mas de proteção  à visão), além
de outras metas!

Neste mês de outubro, o
Lions , continuando no seu afã
de manter em dia seus compro-
missos financeiros, além do fun-
cionamento de um ótimo  bazar,
fez acontecer em parceria com a
Achieve um Drive Thru, no dia
02 de outubro quando esteve co-
locando a venda os já  tradicio-
nais quitutes sírios (como ocorre
quando  funciona a também tra-
dicional barraca do Lions); qui-
bes fritos, charutos de repolho,
patê de grão de bico, cachorro
quente, etc, tudo preparado com
esmero  pelas  famosas quitutei-
ras do Lions. O Lions espera o
apoio da comunidade pois a
renda dos eventos  é  sempre
destinada  aos projetos humani-
tários do Clube.

O LEO Clube também se
movimentando, com planeja-
mento integrado ao Clube patro-
cinador, prometendo muita
articulação  com a ala jovem da
comunidade. A ex governadora

Edite Buéri, no momento
atuando como presidente  do
Clube vem incentivando  a todos
a mostrarem serviço  porque, se-
gundo ela, “ é nas dificuldades
que devemos  mostrar  nosso
valor”!

Está  prometendo implantar
em breve o Programa  Leãozi-
nho  cujo objetivo é  a socializa-
ção  das crianças e a capacitação
desde a infância  para o trabalho
solidário. 

Para quem tem interesse e
gosto pelo serviço  voluntário
vale a pena conhecer  o Lions !
Procure um de nossos associa-
dos  e informe se.

Léo Clube
Também em plena atividade

o Léo Clube Potência, de Vespa-
siano. Na semana anterior, os
membros do Clube praticaram
mais uma boa ação. Em campanha
de combate à fome, seus membros
ofereceram lanche aos moradores
de rua da cidade num ato de res-
peito ao próximo, oferecendo-lhes
um pouco de dignidade. 

O Léo Clube também teve
efetiva participação nas comemo-
rações do Dia da Árvore quando
seu sócio Cp. Leão Andrés Vercesi
conseguiu mais de 100 mudas
junto à Cimentos Liz para doação
ao Município.

Você sabia que o cônjuge ou o companheiro
que trai não tem direito a receber pensão alimen-
tícia em caso de divórcio ou dissolução da união
estável?

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em jul-
gamento de relatoria da ministra Maria Isabel
Gallotti, reconheceu que a traição no casamento
e na união estável é descumprimento de dever
conjugal, que pode acarretar a aplicação de san-
ções, de penalizações à pessoa “infiel”.

Assim, como a infidelidade é comporta-
mento indigno, quem é infiel, mesmo sendo de-
pendente do marido ou da esposa, não tem direito
à pensão alimentícia, pois a infidelidade ofende a
autoestima do consorte traído e também a sua re-
putação social, isto é, a sua honra.

Segundo a decisão do STJ: “A infidelidade
ofende a dignidade do outro cônjuge porquanto
o comportamento do infiel provoca a ruptura do
elo firmado entre o casal ao tempo do início do
compromisso, rompendo o vínculo de confiança
e de segurança estabelecido pela relação afetiva.

A infidelidade ofende diretamente a honra sub-
jetiva do cônjuge e as consequências se perpe-
tuam no tempo, porquanto os sentimentos
negativos que povoam a mente do inocente não
desaparecem com o término da relação conjugal.
Tampouco se pode olvidar que a infidelidade
conjugal causa ofensa à honra objetiva do ino-
cente, que passa a ter sua vida social marcada
pela mácula que lhe foi imposta pelo outro con-
sorte.” (Agravo em Recurso Especial n.
1.269.166 – SP – SP).

Segundo a decisão, a norma legal que fun-
damenta a exoneração do dever alimentar do (a)
cônjuge/companheiro (a) diante de infidelidade,
está no parágrafo único do artigo 1.708 do Có-
digo Civil que diz: “Com relação ao credor cessa,
também, o direito a alimentos, se tiver procedi-
mento indigno em relação ao devedor”.

Claro que estamos falando, no entanto, de
relações monogâmicas, onde não há, previa-
mente, o acordo das partes em se ter uma rela-
ção aberta.

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 

O infiel não tem direito
a pensão alimentícia

Lions Clube de Vespasiano fazendo a entrega das 100 mudas de ipês  à
Secretaria do Meio Ambiente para plantio numa das avenidas da cidade

Membros do LEO Clube  Potência  em campanha  de combate
à fome, oferecendo  lanche aos moradores de rua
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Pantanal tem maior número mensal
de focos de incêndios na história

Com 6.048 registros, número de incêndios no bioma ultrapassou o recorde mensal
anterior, que era de 5.993, de agosto de 2005. Dados são do Inpe

MEIO AMBIENTE EM NOTÍCIAS

O Pantanal já registra o
número mensal mais alto de focos
de incêndio desde o início da série
histórica do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), em
1998: foram 6.048 pontos de
queimadas registrados no bioma
desde o dia 1º de setembro até
quarta-feira (23), o dado mais re-
cente. O recorde mensal anterior
era de agosto de 2005, quando
houve 5.993 focos de incêndio no
bioma.

Em comparação a 2019,
quando setembro teve 2.887 focos
detectados em 30 dias, o mesmo
mês de 2020 já apresenta uma alta
de 109%. O número de focos neste
mês está 211% acima da média his-
tórica do Inpe para setembro, que é
de 1.944 pontos de incêndio.

Este mês já era o setembro
com mais focos de incêndio no
bioma. Em agosto, foi registrado o
segundo maior número de queima-
das para o mês; julho também re-
gistrou um recorde mensal.

“Setembro é o mês mais crí-
tico – então, no ritmo que os incên-
dios vinham no Pantanal, não é de
se estranhar que esse mês tenha ba-
tido recorde, ainda que faltem seis
dias para o mês terminar”, avalia o
engenheiro florestal Vinícius Frei-
tas Silgueiro, coordenador de inte-
ligência territorial do Instituto
Centro de Vida (ICV), que moni-
tora o Pantanal em Mato Grosso.

“Esse é o resultado dessa seca
bastante intensa – e, principal-
mente, dos incêndios que estavam
ativos que não foram combatidos

com a eficiência necessária frente
ao tamanho desse problema”,
afirma o engenheiro.

A região enfrenta uma falta de
chuvas histórica: é o maior período
de estiagem em 47 anos, de acordo
com o diretor-executivo da SOS
Pantanal Felipe Augusto Dias. Ele
avalia que a chuva é a única per-
spectiva de melhora na situação, e,
apesar dos registros de chuvas nos
últimos dias, elas não foram sufi-
cientes para apagar definitivamente
os incêndios, segundo o diretor.

Já Silgueiro avalia que ainda é
cedo para avaliar o reflexo das chu-
vas na redução dos incêndios, em-
bora a umidade contribua para que
eles se espalhem de forma mais
lenta.

“Estava um cenário sinistro
aqui de fumaça, mas reduziu muito.
Choveu bem, muito bem mesmo,
no domingo, e mudou o tempo –
ficou mais fresco e abaixou bem a
fumaça que estava no ar. Certa-

mente, os incêndios que estavam
aqui deram uma controlada. Só que
choveu bem mais [aqui] do que
choveu na região do Pantanal”,
pondera Silgueiro, que mora em
Alta Floresta, no norte de Mato
Grosso (onde o bioma já é o da
Amazônia).

Recorde anual
Três meses antes de terminar,

2020 também já ultrapassou o re-
corde de queimadas em um ano
para o Pantanal: foram 16.201
focos registrados desde janeiro até
quarta-feira (23). Antes, o número
mais alto havia sido registrado em

2005, com 12.536 focos em todo o
ano. A alta é de cerca de 29% (veja
gráficos).

O fogo já destruiu 85% do
Parque Estadual Encontro das
Águas, refúgio das onças pinta-
das. Dados do Inpe também apon-
tam que, até 31 de agosto, havia
uma perda de 12% do bioma neste
ano – foram 18,6 km². Esse levan-
tamento é divulgado mensal-
mente.

“Este é mais um triste recorde
que o Brasil está batendo. E ele é
fruto direto da política antiambien-
tal desse governo”, declara Rômulo
Batista, porta-voz da campanha de
Amazônia do Greenpeace, sobre os
números de setembro.

Em julho, o Serviço Geoló-
gico do Brasil alertou que o bioma
enfrentaria uma seca severa neste
ano, com o pico entre a segunda
quinzena e o fim de outubro
em Mato Grosso do Sul.

“Desde que se iniciou, o go-

verno vem cortando verbas para o
meio ambiente, para o MMA [Mi-
nistério do Meio Ambiente], des-
qualificando o ICMBio, o Ibama,
a Funai, que são órgãos de fiscali-
zação e controle. E andando de
mãos dadas com aqueles que lu-
cram com a destruição ambiental”,
afirma o porta-voz do Greenpeace.

Um levantamento divulgado
nesta quinta pelo IBGE aponta que,
em 18 anos, o Brasil perdeu 8,3%
da vegetação natural, com 42% vi-
rando pasto e 19%, plantação.
AAmazônia e o Cerrado foram os
biomas que mais sofreram perdas,
segundo o instituto.

AAmazônia também já regis-
trou mais focos de incêndio neste
mês do que em todo o mês de se-
tembro do ano passado. Em setem-
bro de 2019, foram 19.925 focos de
calor; neste ano, até quarta-feira
(23), houve 28.279 focos, uma alta
de cerca de 42%.

Há, ainda, uma alta no total
anual de focos de incêndio. De ja-
neiro até 30 de setembro de 2019,
haviam sido registrados 66.749
pontos de fogo na floresta. Neste
ano, de janeiro até o dia 23 deste
mês, eram 72.292, aumento de
8,3%.

Somando Amazônia e Panta-
nal, o Brasil perdeu 53.019 km² de
mata nativa devido às queimadas
até 31 de agosto. O número é equi-
valente a 34 cidades de São Paulo,
ou quase a soma das áreas dos esta-
dos de Sergipe e Alagoas.

Por Lara Pinheiro, G1

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental
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� FASEH

Faseh retoma atendimentos médicos na
Clínica-escola com cuidado redobrado

Triagem, restrição de acesso
e número de pessoas, afasta-
mento, equipamentos de prote-
ção, além de higienização e
desinfecção rigorosa. São medi-
das adotadas pela Faseh e apro-
vadas pelo Comitê de Covid de
Vespasiano para o retorno às prá-
ticas acadêmicas, na Clínica-es-
cola dentro do campus da
faculdade.

Tudo para garantir segurança
para alunos, professores, funcio-
nários e pacientes. Desde o dia 17
de agosto, as consultas médicas
foram retomadas. “Fizemos uma
adequação da faculdade como
um todo. Não só na área dos aten-
dimentos, mas na área adminis-
trativa também”, assegura a
professora e Responsável Técnica
de Enfermagem da Clínica-es-
cola, Libértala Rocha.

Prevenção de risco
A professora Libértala des-

taca as medidas de triagem. Fun-
cionários da Clínica ligam para os
pacientes agendados, um dia
antes da consulta, para saber se
estão com sintomas do novo co-
ronavírus. “Se estiverem, orienta-
mos a ir à UBS mais próxima ou
ao Centro de Covid de Vespa-
siano e remarcamos a consulta
para daí a 10 dias”, explica ela.

Na chegada à Clínica na
Faseh, o paciente tem a tempera-
tura checada e responde a per-
guntas sobre a saúde dele, antes
de entrar. Se estiver com suspeita
de contágio, recebe máscara ci-
rúrgica e luvas e é levado para um
consultório isolado para o exame.
Libértala completa: “Como alu-
nos e professores estão com todos

os EPIs (Equipamentos de Prote-
ção Individual), estão seguros”.

Revezamento e
higienização

As especialidades foram di-
vididas em dias específicos, para
maior controle: ginecologia (3ªs
na Faseh), clínica médica (4ªs na
Faseh), obstetrícia (5ªs na Faseh e

na policlínica do Caieiras), pedia-
tria (6ªs de manhã na Faseh) e
otorrino (6ªs à tarde na Faseh). 

A uso dos consultórios é
feito de forma alternada, come-
çando pelos pares e depois tro-
cando para os ímpares. Desta
forma, a cada atendimento, é feita
a higienização, sem que os agen-
damentos tenham que ser inter-

rompidos. “Entre as consultas é
feita a desinfecção de todos os
móveis e equipamentos dos con-
sultórios. E, entre o turno da
manhã e o da tarde, os consultó-
rios são lavados com água, sabão
e hipoclorito”, esclarece a profes-
sora. 

Os consultórios da Clínica-
escola da Faseh são amplos e per-
mitem o afastamento de 2 metros
entre aluno, paciente, acompa-
nhante e o professor. “A gente
tem evitado o acompanhante. Só
nos casos de pacientes crianças,
idosos, dependentes é que permi-
timos a entrada de acompanhante
nos consultórios, para evitar aglo-
meração e garantir que não haja
contaminação aqui dentro”.

Clínica-escola da Faseh:
Rua São Paulo 958, Jardim
Alterosa – Vespasiano/MG
(31) 2138-2932\ 2928\2933

Alunos também passam por triagem Atendimento pandemia Clínica-escola Campanha educativa pandemia consultorios Clínica-escola

Higienização dos consultorios Clínica-escola

Aulas práticas Faseh Pandemia Aulas práticas Faseh Pandemia professora Libértala

Higienização dos consultórios a cada atendimento Proteção acrílica e afastamento - Atendimento Clínica-escola



EEEEMMMM    NNNN OOOOTTTT ÍÍÍÍ     CCCCIIIIAAAA SSSS Setembro - 2020   5

Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  OOUUTTUUBBRROO
Dia 01 : Adriene Beatriz Fonseca Pinto, Breno Viana Diniz Cruz,; Dia 02: Alayde da Silva Freire;
Dia 04: Fernando Drumond; Dia 05: Vânia Beatriz Salomão Carvalho, Ermínia M. Silva Coelho,
Juliana de Paula Tocafundo; Dia 06: Cristiane Souza Queiróz;Dia 07 – Skuell Scoth Mota Lopes;
Dia 09: Evander Menezes, Ingrid Fortini Teixeira, Margarete Aparecida B. Scarmato; Dia 10: José
Adilton Lisboa; Dia 11:Adriana Silva Viana, Floripes Pereira A. Almeida, Natasha Melnik Silva;
Dia 12: Edmar Romano de Ambrósio, Elias Aguiar Viana, Vanessa Cardoso Guimarães, Daniel de
Carvalho Araújo; Dia 13: Michele Costa Satiro, Kátia Cilene de Assis, Kátia Aparecida Froes Ma-
deira; Dia 14: Alex Baptista Guimarães Silva, Luiz Cláudio Soares Viana; Dia 15: Maria do Carmo
Aguiar Viana, Márcia Regina O. Lima Machado, Ana Paula S.P.J. Diniz, Maurício Fortini; Dia 18:
Carla Júnia Fonseca Corrêa; Dia 19: José Maria Valadares; Dia 21 – Estevão Pedro de Araújo; Dia
22: Ronaldo Salomão, Marconi Fernandes Araújo, Viviane Francino Ferreira; Dia 25: Luiz Sha-
neKayser; Dia 26:Ercy Antônio G. Souza Júnior; Dia 31 - Beatriz Francino Ramos Silva.

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

Feijoada do Rotary Club foi sucesso
O Rotary Club mais uma vez brilhou com suas pro-

moções. Desta vez, foi com a Feijoada Solidária pro-
movida no dia 27 de setembro, em sua sede social. 

Bastante elogiada pelos que prestigiaram a promo-
ção; quem adquiriu os cartões não se arrependeu. Entre
os companheiros rotarianos, um perfeito entrosamento
e participação.

Para cuidar do evento, foi nomeado Cp. José Célio
e a Cp. Janete como presidentes da comissão, os quais
não mediram esforços para que tudo saísse a contento.
Toda a turma se empenhou garantindo a qualidade da
feijoada e o sucesso da promoção.

Veja algumas fotos do pessoal trabalhando.
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CCuulliinnáárriiaa
Se você gosta de comida bem temperada,

aprenda a incrementar seus pratos com ervas e es-
peciarias. 
�� Cardamomo, sementes de planta asiática, em-
pregada em pães e chás. 
�� Cravo, popular entre nós, perfuma ensopados
(carnes, língua), presunto, legumes, molhos de to-
mate, compotas, doces, bebidas e sopas.
��Curry, ou caril, condimento indiano em pó, com-
posto de várias especiarias, principalmente açafrão,
aromatiza carnes de carneiro, aves, peixes, picles, saladas, sanduiches, molhos,
vinagres e manteigas. 
��Endro, da mesma família do funcho, empregado em pastas de peixes, picles,
saladas, sanduiches, molhos, vinagres e manteigas.
��Estragão, com folhas de sabor picante, tempera saladas, pratos com ovos e ga-
linhas, vinagres, óleos e manteiga. 
�� Funcho, de ramos com flores amarelo-esverdeadas, com o fruto partindo de
tufos semelhantes à erva-doce, dá sabor a peixes, carnes de porco, vitela e sopas.
��Gengibre, vai bem em chás, biscoitos, assados, costeletas, aves e legumes.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    --  Temperando o dia a dia

Definitivo, como tudo o
que é simples. Nossa dor não
advém das coisas vividas, mas
das coisas que foram sonhadas
e não se cumpriram.

Sofremos por quê? Porque
automaticamente esquecemos
o que foi desfrutado e passa-
mos a sofrer pelas nossas pro-
jeções irrealizadas, por todas as
cidades que gostaríamos de ter
conhecido ao lado do nosso
amor e não conhecemos, por
todos os filhos que gostaríamos
de ter tido junto e não tivemos,
por todos os shows e livros e
silêncios que gostaríamos de
ter compartilhado, e não com-

partilhamos. Por todos os bei-
jos cancelados, pela eterni-
dade.

Sofremos não porque
nosso trabalho é desgastante e
paga pouco, mas por todas as
horas livres que deixamos de
ter para ir ao cinema, para con-
versar com um amigo, para
nadar, para namorar.

Sofremos não porque
nossa mãe é impaciente co-
nosco, mas por todos os mo-
mentos em que poderíamos
estar confidenciando a ela nos-
sas mais profundas angústias
se ela estivesse interessada em
nos compreender.

Sofremos não porque
nosso time perdeu, mas pela
euforia sufocada.

Sofremos não porque en-
velhecemos, mas porque o fu-
turo está sendo confiscado de
nós, impedindo assim que mil
aventuras nos aconteçam,
todas aquelas com as quais so-
nhamos e nunca chegamos a
experimentar.

Por que sofremos tanto por
amor? O certo seria a gente não
sofrer, apenas agradecer por
termos conhecido uma pessoa
tão bacana, que gerou em nós
um sentimento intenso e que
nos fez companhia por um

tempo razoável, um tempo
feliz.

Como aliviar a dor do que
não foi vivido? A resposta é
simples como um verso: Se ilu-
dindo menos e vivendo mais!

A cada dia que vivo, mais
me convenço de que o desper-
dício da vida está no amor que
não damos, nas forças que não
usamos, na prudência egoísta
que nada arrisca, e que, esqui-
vando-se do sofrimento, perde-
mos também a felicidade.

A dor é inevitável. O sofri-
mento é opcional...

Martha Medeiros

MMeennssaaggeemm  --  Definitivo

� O que é? A escoliose é um desvio
anormal da coluna vertebral para a di-
reita ou para a esquerda. Por conta
disso, o ombro direito normalmente
fica mais alto que o ombro esquerdo.
A deformidade mais comum é a esco-
liose idiopática ou primaria, cuja ori-
gem é desconhecida. Sabe-se,
contudo, que o problema afeta mais as
meninas e que pode surgir logo na in-
fância. Outro tipos de escoliose são a
congênita (consequência de uma má
formação da coluna) e a paralítica
(que surge a partir de doenças como
paralisia cerebral e mielomeningo-
cele, além de distrofia musculares). 

� Sintomas: Na maioria dos casos a
escoliose primaria é assintomática.
Contudo, dores com intensidade que
varia de leve a intensa, além de danos
aos órgãos internos, podem surgir em
alguns casos. O principal sintoma
está na aparência do indivíduo:

quando visto de frente, ele parece
torto devido à diferença de altura
entre os ombros. Há também a possi-
bilidade de a cintura tornar-se desali-
nhada, bem como de as costas e o
tórax ficarem arqueados (gibosidade).

� Diagnostico: O problema é detec-
tado em um exame físico de rotina.
Dados como a idade em que o pro-
blema surgiu, a presença de dor e si-
nais neurológicos ajudam o médico a
identificar o tipo da escoliose. Já os
exames de ressonância nuclear mag-
nética e tomografia computadorizada
verificam a possibilidade de acome-
timento neurológico, enquanto o
raio-x fornece a medida da deformi-
dade e o prognóstico da evolução dela. 

� Prevenção: A questão gera debates
na comunidade médica. Alguns espe-
cialistas dizem que o distúrbio não
pode ser evitado. Outros defendem a

pratica moderada de natação e exer-
cícios de alongamento como forma
de prevenção, além de recomendar
que os indivíduos em crescimentos
não carreguem mochilas pesadas.

� Tratamento: Varia conforme o grau
de escoliose, o grau dela e a idade do
paciente. Aos portadores de esco-
liose primária com deformidade
abaixo de 20 graus, recomenda-se
exercícios, a prática da natação e o
acompanhamento com um especia-
lista. Jovens em crescimento com
curva entre 20 e 45 graus devem usar
colete que mantêm a coluna verte-
bral correta. Acima dos 45 graus,
estes aparelhos não controlam mais
as curvas. Nesses casos, a interven-
ção cirúrgica pode ser necessária. As
escolioses congênitas e paraliticas
têm maiores variações e obedecem
parâmetros diferentes para uso de
colete e cirurgia.

SSaaúúddee  --  Escoliose
Ingredientes
Creme preto
1 litro de leite
1 xicara (chá) de chocolate em pó
1 lata de leite condensado
5 colheres (sopa) de maisena
1 lata de creme de leite

Creme branco
300g de côco ralado
1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de margarina
1 vidro de leite de côco (200ml)
1 colher (sopa) de maisena 

Cobertura
300g de chocolate meio amargo derretido
1 lata de creme de leite

Modo de preparo:
Em uma panela, coloque os 4 primeiros ingredientes do creme preto
e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Retire do fogo, acres-
cente o creme de leite, misture e reserve. Em outra panela, coloque os
ingredientes do creme branco e leve ao fogo médio, mexendo até en-
grossar. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, misture os ingre-
dientes da cobertura e reserve. Em uma tigela, misture os ingredientes
da cobertura e reserve. Em um refratário grande, intercale camada de
creme preto e de creme branco, terminando em creme preto. Por cima,
espalhe a cobertura, leve à geladeira por 3 horas e sirva.

Frango Fácil

Prestigio Gelado

VN  MULHER Elzinha Viana

Ingredientes:
1 colher (sopa) de manteiga 
1 cebola média em cubos 
2 xicaras (chá) de frango cozido e desfiado
1 lata de milho verde escorrido 
1 lata de ervilha escorrida
1 vidro de palmito picado (300g)
Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto
1 lata de creme de leite
½ xicara (chá) de requeijão cremoso
4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:
Refogue a cebola com a manteiga por 2 minutos. Junte o frango, o
milho, a ervilha, o palmito e tempere com sal e pimenta. Acrescente o
creme de leite, o cheiro-verde e misture. Despeje em um refratário
médio e cubra com o requeijão às colheradas. Polvilhe com o parme-
são e leve ao forno alto, preaquecido, por 15 minutos antes de servir. 
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�ROTARY CLUB

Covid -19: Asilo Nossa Senhora Auxiliadora
recebe rotarianos no combate ao coronavirus

Companheiras Elane Oliveira, Kátia Madeira e Silea Fonseca no Asilo Nossa Senhora Auxiliadora Os idosos foram bem atendidos pelas equipes que conduziram o trabalho de coleta

A Mesa de Trabalhos e o cerimonial
Cp. Paulo Diniz Cruz

Cp Elane Oliveira apresentou
a Mensagem do Presidente do
R.I. Cp. HolgerKnaack

Rotarianos foram ao Asilo Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro
Célvia, levar fraldas, material de limpeza e higiene pessoal

Presidente Cp. Kátia Madeira
conduziu a reunião virtual da
visita do governador Fauzi

O Asilo Nossa Senhora
Auxiliadora, de Vespasiano,
recebeu em 16 de setembro,
uma equipe de rotarianos
dando prosseguimento a suas
ações no Programa Corona
Zero que visitou aquela enti-
dade no bairro Célvia, na
busca por ajudar o Brasil a
atravessar a crise causada pela
pandemia. 

O Programa Corona Zero

é um conjunto de ações com o
objetivo de proteger a popula-
ção mais vulnerável na pande-
mia – os residentes das Insti-
tuições de Longa Permanência
para Idosos (ILPIs) ou asilos e
casas de repouso, assim como
seus funcionários. 

Na primeira etapa do pro-
jeto o Rotary efetuou o cadas-
tro dos asilos de Vespasiano e
São José da Lapa no programa,

quando o clube recebeu os kits
para a coleta de amostras para
os testes. Foram aplicados no
Lar dos Idosos Santa Terezi-
nha, em São José da Lapa,
onde foram testadas 39 pes-
soas e, posteriormente, mais
47 pessoas do Asilo de Vespa-
siano entre idosos e funcio -
nários. Os resultados foram
100% negativos. 

As 86 amostras colhidas

foram encaminhadas à Funda-
ção Ezequiel Dias, em Belo
Horizonte, que é a responsável
por analisar e divulgar os re-
sultados. 

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 ido-

sos 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 asi-
los e casas de repouso. A par-
tir 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. 

O projeto faz parte dos
investimentos do Rotary In-
ternational, 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.

Aconteceu em 14 de se-
tembro, virtualmente, a visita
do governador do Distrito
4521 do Rotary International,
CP Fauzi Haddad, ao Rotary
Club de Vespasiano. 

Dentro da programação da
visita, os rotarianos se anteci-
param e fizeram o plantio de
três mudas de árvores no
bairro Názia. Outro evento in-
tegrante da programação foi
uma visita ao Abrigo de Idosos
Nossa Senhora Auxiliadora, no
bairro Célvia, quando os com-
panheiros fizeram a doação de
fraldas, material de limpeza e
higiene pessoal.

No dia 14 de setembro, se-
gunda-feira, foi realizada a
reunião virtual cuja Mesa dos
Trabalhos foi composta pela
presidente Cp. Kátia Fróes

Madeira e seu esposo Geni-
valdo Madeira, virtualmente o
Cp. governador Fauzi Haddad
e sua esposa Cp. Maria de Fá-

tima Castro Haddad, o gover-
nador assistente Cp. Aurelio
Henrique Salles e sua esposa
Cp. Sheila Regina de Aviz Sal-

les. Também presente virtual-
mente o presidente do Rotaract
Club de Vespasiano, Cp. Sa-
muel Fernandes de Oliveira-
Novy. 

Aberta a reunião pela Cp.
Presidente CP. Katia, com as
formalidades de praxe. Foi lida
a Mensagem do Presidente
2020/2021 do Rotary Interna-
tional Cp. Holger Knaack

Prosseguido, de forma
virtual, o Governador Cp.
Fauzi fez seu discurso. Em se-
guida o Governador Assis-
tente da Região 11, Cp.
Aurelio Salles fez o seu pro-
nunciamento. A Cp. Presi-
dente Kátia, usou da palavra
para suas considerações finais
e agradecimentos.

Rotary Club promove reunião virtual
da visita do governador
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz Colaborou Kioshi Ishihara e Berenice,

da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Pescarias

Abdallah no Culuene

Iniciada a disputa
da Copa Lapense

Com a participação de 23 equipes, teve iní-
cio em 27 de setembro a CopaLapense Hugo
Meireles de 2020 promovido pela Liga Munici-
pal de Desportos de São José da Lapa, que tem o
Mazinho como presidente.

Já foram realizadas 2 rodadas em 27 de se-
tembro e 04 de outubro. A competição vai até 29
de novembro.

As equipes foram divididas em 6 chaves de
4 esquipes, tendo a chave F apenas 3 concorren-
tes. Destas, classificam 2 equipes por chave, to-
talizando 12 equipes que vão para o mata-mata.
Para completar 8 equipes par as quartas de finais,
serão classificados mais 2 agremiações. Depois,
vem as semi finais e finais que serão disputadas
nos dias 22 e 29 de novembro.

Kioshi e o tucunaré Açu no AmazonasEquipe do Sabadaço

Equipe do Velox FC

O Kioshi da loja O Pescador de
Lagoa Santa está de partida para Ma-
naus neste mês de outubro para reali-
zar duas pescarias de tucunaré. A
primeira será feita com seu amigo Ra-
fael Freitas na Pousada Tucuna em
Rio Preto do Eva. Eles estão indo a
convite do Polifish Pesca Esportiva de
BH do parceiro Leandro. E a segunda
será realizada com os pescadores Dr.
Natanael Hayashi, Edwaldo (late e
mia), Matheus (Universo dos Pets),
Thiago Martins veterinário e Danilo
(Milan Eletrodomésticos) no Lago do
Tracajá e rio Juma na Pousada Muriru.
A expectativa é boa apesar do nível
das águas estarem mais alto que o pre-
visto. Agora é esperar o retorno.

Nossos companheiros Abdallah e
Roger Veloso foram convidados pela
Turma Brutos de Itabira para uma pesca-
ria no Rio Culuene, no norte do Mato
Grosso. Foram 8 pescadores que se di-
vertiram durante 4 dias. O resultado foi

espetacular. Deu um exemplar mais 5 qui-
los de peixe para cada um. Foram suru-
bins, pintados e cacharas, cachorras e
outras espécies. O Abdallah trouxe o
exemplar, um cachara de 11quilos. Para-
béns pessoal!!

Todo feliz, o Abdallah mostra
o seu cachara de 11 quilos

O companheiro Zezé, de Itabira trouxe uma
cachorra de 9 quilos

VEJAA CLASSIFICAÇÃO APÓS A 2ª RODADA:
GRUPO A Pontos JGS Vitórias Empates Derrotas GP GC SG
SANTA CRUZ 06 02 02 00 00 04 01 03
VILA REAL 03 02 01 00 01 05 01 04
GREMIO 00 01 00 00 01 01 03 01
RODOLATINA 00 01 00 00 01 00 05 -05

GRUPO B Pontos JGS Vitórias Empates Derrotas GP GC SG
IPE 04 02 01 01 00 05 03 02
CONVICÇÃO 04 02 01 01 00 04 02 02
SEGUNDONA 02 02 00 02 00 03 03 00
VELOX 00 02 00 00 02 02 06 -04

GRUPO C Pontos JGS Vitórias Empates Derrotas GP GC SG
SABADAÇO 06 02 02 00 00 08 00 08
CRB 02 02 00 02 00 03 03 00
PANATHINAIKOS 01 02 00 01 01 02 07 -05
JUVENTUDE 01 02 00 01 01 01 04 -03

GRUPO D Pontos JGS Vitórias Empates Derrotas GP GC SG
GALLAXY 04 02 01 01 00 04 02 02
DOM PEDRENSSE 03 02 01 00 01 01 02 -01
SOL NASCENTE 03 02 01 00 01 02 02 00
RECANTO SONHOS 01 02 00 01 01 03 04 -01

GRUPO E Pontos JGS Vitórias Empates Derrotas GP GC SG
GARBOSO 04 02 01 01 00 09 01 08
PARDIM 04 02 01 01 00 03 01 02
TIO JUNIOR 03 02 01 00 01 03 04 -01
AJAX 00 02 00 00 02 02 11 -09

GRUPO F Pontos JGS Vitórias Empates Derrotas GP GC SG
INFANTE 03 01 01 00 00 06 04 02
CORNETEIROS 03 01 01 00 00 02 01 01
CHELSEA 00 02 00 00 02 05 08 -03


