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

Na data de hoje mais uma manobra (desta
vez já conhecida) arquitetada pelo Presidente
da Câmara ZéWilson, a base aliada da prefeita
Ilce Rocha esvaziou o plenário para que não
haja quórum regimental para discussão de pro-
jetos e consequentemente andamento da CPI
do COVID, que busca o esclarecimento de
onde foi parar os 15 milhões de reais destina-
dos à Vespasiano.

O fato mais estarrecedor não é a manobra
em si, que já faz parte do roteiro de Zé Wilson
e sim, o desrespeito aos cidadãos vespasianen-
ses que estiveram em grande número na reu-
nião plenária para cobrar o andamento da CPI.

Tivemos acesso a postagens em grupos de
redes sociais, onde a população era convocada
a participar da reunião para cobrar transparên-
cia do Presidente na apuração da destinação da
verba do COVID.

Mesmo com o plenário lotado, Zé Wilson
dá uma verdadeira “barrigada” no povo, en-
cerra a reunião, desliga os microfones e sai cor-
rendo do plenário, para não dar satisfação ou
responder quando será instalada a CPI.

Na live da reunião transmitida pela rádio

livre FM, é possível ver a vereadora Marta
Mansur expressando todo seu descontenta-
mento com a postura do presidente, chegando
inclusive a expressar de forma firme seu pen-
samento: “estão brincando de ser vereador,AB-
SURDO!”

Ainda nesse vídeo é possível ver o Verea-
dor Phillipe Fonseca gravando um vídeo, co-
brando atitude de Zé Wilson, para cumprir o
seu papel de fiscalizador.

De tudo que se teve na reunião, só foi pos-
sível constatar um fato.A indignação e o de do
povo que saiu de casa, perdeu tempo, gastou
dinheiro e se viu totalmente desrespeitado pela
manobra da base da Prefeita Ilce Rocha.

Na saída do plenário, a reportagem do Em
Dia, percebeu diversas pessoas daquelas que
estavam na reunião, conclamando os demais a
dar o troco na urna.

Um deles chegou a manifestar, “isso não
vai ficar assim, o povo é gigante e vai mostrar
pra Ilce e Zé Wilson que não pode esconder o
dinheiro do COVID”.

Jornal Em Dia.

Muitas pessoas não sabem ainda como votar. Até
neste sentido temos informações falsas que deixam o
eleitor indeciso.

Assim, o Jornal Vespasiano em Notícias orienta:
Nas eleições de 15 de novembro o eleitor vai votar

para vereador e prefeito
Primeiro vai votar para vereador cujo número tem 5

dígitos, por exemplo: 99587. É digitar o número do seu
candidato e apertar a tecla CONFIRMA.

Se não quiser votar para vereador pode votar só no Partido, ou seja, na Legenda do Partido.
Ai o eleitor vai digitar os dois dígitos do Partido: exemplo 99 e apertar a tecla CONFIRMA.

Depois o eleitor vai votar para Prefeito. Ai é digitar o número do candidato, que é o mesmo
do partido e apertar a tecla CONFIRMA.

Boa sorte!!!

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

Murta comemora vitória na Justiça
Após a tramitação, com pedido de

impugnação, contestação, manifesta-
ção do Ministério Público, enfim, foi
publicada a Sentença assinada pela
Juíza Dra. Flávia Silva da Penha jul-
gando improcedente a impugnação e
DEFERINDO o pedido de registro de
candidatura formulado por Carlos
Moura Murta, para concorrer ao
cargo de Prefeito de Vespasiano.
O Psol propôs a impugnação que a

Justiça não acatou tendo a Juíza Elei-
toral concluído sua sentença favorá-
vel ao candidato Carlos Murta. 
Ao final a MM. Juíza Eleitoral

concluiu a sua Sentença: 

CONCLUSÃO 
Ante o exposto, julgo improce-

dente as impugnações apresentadas
e, via de consequência, DEFIRO o
pedido de registro de candidatura
formulado por CARLOS MOURA
MURTA para concorrer ao cargo de

Prefeito, sob o número 15, Coliga-
ção “Para Vespasiano Sorrir de
Novo”, no Município de VESPA-
SIANO. 

Havendo recurso voluntário, ve-
nham os autos conclusos. 

Com o trânsito em julgado, nada
mais sendo requerido, arquive-se de-
finitivamente. 

Publique-se. Registre-se. Inti-
mem-se. Cumpra-se. 

Vespasiano, 22 de outubro de
2020 

FLÁVIA SILVA DA SILVA 
Juíza Eleitoral

O Psol recorreu da decisão de 1ª
instância (Vespasiano) para 2ª instân-
cia (Belo Horizonte), quando o Pro-
curador Regional Eleitoral Ângelo
Giardini de Oliveira emitiu parecer
favorável ao candidato Carlos Murta
opinando pelo registro definitivo de
sua candidatura. Murta comemora vitória na Justiça

Vespasiano tem 34
mortos por coronavírus
A pandemia avança; ela está aí. É fato que 
sua intensidade tem regredido mas é preciso

todos os cuidados. Ela não acabou

Como votar

O número de casos sus-
peitos já chegou a 5.928, libe-
rados por monitoramento são
5.497. Casos confirmados são
1.419 desde o início da pande-
mia. Em acompanhamento –
25; óbitos suspeitos – 46; óbi-
tos desca- rtados 12; óbitos
confirmados – 34.

Em Vespasiano o estado é
de calamidade. Desde 1° de
julho os casos confirmados su-
biram para 1.419. Foram re-
gistrados 34 óbitos em
Vespasiano até 27 de outubro.

Em alguns bairro a situa-
ção se agrava. Morro Alto com
272 casos confirmados e Nova
Pampulha com 231 são os
mais atingidos pela doença. 

Veja a situação por bairro
em Vespasiano na data

de 27 de outubro 
Foram confirmados os

casos nos seguintes bairros:
Alphaville 01; Angicos 08;
Bernardo de Souza 06; Bonsu-
cesso 15; Caieiras 95; Célvia
87; Central Park 01; Centro
14; Cruzeirinho 03; Fagundes
04; Gávea I e II 93; Gran Park
03; Imperial 08; Jardim da
Glória 64; Jardim Alterosa 05;
Jardim Bela Vista 22; Jardim
Daliana 05; Jardim Encantado
04; Jardim Itaú 10; Jardim Pa-
raíso 01; Jequitibá 04; Lar de
Minas 05; Mangueiras 02;
Maria José 04; Morro Alto
272; Názia 15; Nova Pampu-
lha 231; Nova York 17; Novo

Horizonte 07; Rosa dos Ventos
06;  Santa Clara 97; Santa
Cruz 22; Santa Maria 12;
Santo Antônio 11; São Damião
04; Serra Azul 03; Serra Dou-
rada 82; Sueli 57; Vale For-
moso 22; Vida Nova 24; Vila
Esportiva 57 e Vista Alegre 16.

O Coronavírus ainda
não acabou 

A pandemia avança; ela
está aí. É fato que sua intensi-
dade tem regredido mas é pre-
ciso todos os cuidados. Ela não
acabou.

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 ainda 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 pessoas
mais conscientes orientem os
menos esclarecidos ou teimosos
para que se consiga um melhor
resultado no combate a esta epi-
demia. Vamos caminhar juntos,
vamos ganhar esta guerra.

Base aliada de Ilce Rocha
trava CPI na Câmara

Com nova manobra da base aliada, Zé Wilson dá “barrigada”
no povo e não dá andamento na CPI do Covid-19
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� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

Nascida e criada em Ves-
pasiano, a cantora popular Jac-
queline Silva ou JackBlack,
como é conhecida, iniciou na
música há mais de 15 anos,
cantando em corais e grupos de
igreja, ainda na adolescência.

Sua marca registrada,
uma voz marcante e forte,
aliada à sua dedicação e aper-
feiçoamento fizeram com que
a jovem se consolidasse na
música, em especial em estilos
musicais como o soul e a
black music.

A cantora conta que
quando adolescente era atleta
(jogava handebol) e sempre
que tinha oportunidade cantava
para suas colegas de time, fa-
mília e amigos. “Quando não
pude mais ser atleta, devido a
um acidente em quadra, vi na
música um alento, algo a ser
desenvolvido. Pensei: já que
gostam tanto de me ouvir can-
tar, será que posso realmente
ser uma cantora?”, relembra.

Foi aí que a jovem se vol-
tou à música com afinco. “Me
dediquei a ouvir canções e can-
tores como Aretha Franklin,
James Brown, Michael Jack-
son, Tim Maia, Lauryn Hill,
Stevie Wonder e Jennifer Hud-
son. Tive o prazer de participar
algumas vezes de aulas musi-
cais com os professores Márcia
Alves e Beto Sorolli. Me de-
senvolvi ouvindo e praticando
sempre e hoje me considero
uma cantora soul”. 

Especialista em Gestão de
Pessoas e em Mercado Finan-
ceiro, ela idealizou o projeto
Inspire Música, que consiste

renciam não só pela qualidade
musical, mas pelo amor à pro-
fissão), surgindo assim o
DOXSONETT.

A ideia foi um grande su-
cesso e o grupo, que tem como
referência musical uma fina
mescla entre o clássico, o po-
pular, o internacional e a soul
music, passou a abrilhantar
cada evento que participou de
forma única, tendo feito, ao
longo desses 13 anos, apresen-
tações em diversos eventos
particulares na capital e região
metropolitana.  

Mesmo vivendo um mo-
mento delicado, causado pela
Covid-19, Jack se mostra
muito confiante no futuro.
“Hoje vivemos um momento
muito crítico para o setor de
eventos, devido à pandemia,
que nos afetou diretamente,
mas aos poucos estamos nos
ajustando com novos modelos
de apresentações, como as lives
e os formatos mais intimistas
de eventos. Pretendo seguir
forte com a música enquanto
cantora e gestora, sempre com
muita paixão e dedicação”, ga-
rante.

em incentivar a comunidade à
prática musical e envolvimento
cultural, apresentando em for-
mato de recitais-palestra diversos
tópicos da música como forma de
conhecimento da profissão musi-
cal e os inúmeros benefícios da
mesma na vida das pessoas.

Em sua carreira, Jacqueline
já participou de bandas como a
Vida e Adoração, o Ministério
Expresso Vida e foi a mentora do
grupo DOXSONETT, onde atua
como cantora e gestora, reali-
zando eventos, casamentos e
aulas de música. 

Em meados de 2007 surgiu
a ideia de montar um grupo espe-
cializado em eventos sociais, com
músicos gabaritados (que se dife-

Jacqueline Silva: 
“Tenho a música como algo para alegrar a alma”
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A Lei 12.015/09, que alterou a reda-
ção do artigo 213 do Código Penal (es-
tupro), trouxe muitas inovações e
interpretações ao dispositivo citado, am-
pliando, consideravelmente, sua exten-
são de aplicação.

Segundo o art. 213, do CP, estupro é
“constranger alguém, mediante violên-
cia ou grave ameaça, a ter conjunção
carnal ou a praticar ou permitir que com
ele se pratique outro ato libidinoso: Pena
– reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.”

Assim, a nova redação traz uma
série de possibilidades de consumação
do crime de estupro.

A vítima, nesse caso, não tem sobe-
rania sob seu pensamento, escolha, von-
tade e ação; há o emprego de violência
ou grave ameaça e intenção (por parte
do sujeito ativo) de servir à lascívia (de-
sejo sexual).

Imaginemos os seguintes exemplos:
(i) Uma pessoa, por meio de uma

webcam, mostra a outra que sua mãe
está em seu poder e, ameaçando matá-la
com uma arma apontada para sua ca-
beça, pede para que tire sua roupa (do

outro lado da tela) com o intuito de sa-
tisfazer sua lascívia (desejo sexual); OU
(ii) um hacker invade o computador de
alguém e, com as informações pessoais
importantes e confidenciais ali contidas,
por meio de ameaças de divulgação do
conteúdo, obriga o dono (ou a dona) do
material a satisfazer sua lascívia, tam-
bém via webcam (mostrando suas partes
íntimas).

Percebemos, portanto, nos exemplos
citados, que a tipicidade para o crime de
estupro foi claramente atendida. Em
ambos os casos houve constrangimento
mediante grave ameaça para a prática de
um ato libidinoso (diverso da conjunção
carnal), impossibilitando a vítima de
optar por sua liberdade de pensamento,
escolha, vontade e/ou ação.

Por mais que engatinhe o reconheci-
mento desse tipo de estupro no cenário
jurídico atual, não podemos negligenciá-
lo ignorando sua tipicidade, devendo,
entretanto, ser punido como tal, pois a
dignidade sexual do ser humano é uma
só, ainda que figurando em dois mundos
diferentes (o real e o virtual).

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 

Estupro virtual
existe?
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� LIONS CLUBE

Lions Clube de Vespasiano,
mesmo com a pandemia não para!

O Lions Clube de Vespasiano vem cada vez mais mostrando que,
“Quem quer arranja um jeito; Quem não quer, arranja uma desculpa.”
Os membros do Lions

Clube de Vespasiano, imbuí-
dos do espírito de servir, ape-
sar da pandemia, tem
mostrado que em tempos di-
fíceis, é preciso se reinventar.
A atual presidente, a IPDG
Edite Buéri Nassif tem con-
clamado os sócios a não se
acomodarem, pois entende
que pandemia não é paralisia.
Observando as normas proto-
colares recomendadas pelo
Ministério da Saúde, vem
junto com os membros da di-
retoria, procurando cumprir
as metas estabelecidas no iní-
cio do mandato e várias ati-
vidades vem sendo
desenvolvidas!

Neste mês de outubro,
mês da Criança, o Lions co-
laborou, com outro clube de
outra cidade para montagem
de uma brinquedoteca no
Hospital Infantil do Câncer.
Está apoiando as atividades

do novo grupo do Leo Clube
que também fez Campanha
pelo Dia das Crianças, e de
Combate à Fome, oferecendo
lanches aos moradores de
rua. O Bazar do Lions, a
Campanha dos Lacres, têm
ajudado na aquisição de fral-
das geriátricas, aquisição de
cadeiras de rodas para em-
préstimo, empréstimo de

camas hospitalares, doações
de roupas, cestas básicas, etc.

Clube com muita honra
estará ampliando o seu qua-
dro de associados com
05(cinco) novos sócios, que
serão empossados no dia 31
de outubro de 2020, pelo pre-
sidente Internacional Dr.
Jung Yul Choy, diretamente
da sede Internacional, em

Chicago, via internet. Os
novos Associados são: O ad-
ministrador José Afonso Xa-
vier e esposa professora
Luzia Xavier, as senhoras
Marília de Oliveira Alves,
Maria de Lourdes Alves e
Isis de Oliveira, também pro-
fessora aposentada. Aos
novos empossados, deseja-
mos um profícuo trabalho e
que o ideal do fundador Mel-
vin Jones, de bons serviços
voluntários a serviço da co-
munidade, seja revigorado
cada vez mais. Parabéns
Lions Clube de Vespasiano.

Há de se destacar o pro-
fícuo trabalho do Lions
Clube sob o comando da pre-
sidente Edite Buéri Nassif
que a cada dia consegue
agregar ainda mais sócios do
Clube em benefício de toda a
comunidade. De parabéns a
Dra. Edite, de parabéns os
sócios leões.

Reunião presencial para apresentação / orientação
aos novos Companheiros

Jovens do LÉO CLUBE distribuindo brinquedos
numa creche no município de São José da Lapa

Jovens LEOS selecionando brinquedos para doação
para crianças carentes no Dia das Crianças

A criançada recebeu inúmeros presentes no Dia das Crianças
que foram oferecidos pelo Léo Clube
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� FASEH

Faseh retoma consultas e pequenas cirurgias
em unidades de saúde em Vespasiano

Aos poucos, os profes-
sores e alunos de Medicina
da Faseh voltam a reforçar
os atendimentos nas unida-
des de saúde de Vespasiano.
Depois da reabertura da Clí-
nica-escola, os estudantes
voltaram a campo na Poli-
clínica do Morro Alto, nas
UBS Nova Pampulha e
Caieiras.

Às quintas-feiras de
manhã, é na unidade de
saúde da prefeitura de Ves-
pasiano no Morro Alto que
os estudantes têm realizado
pequenos procedimentos ci-
rúrgicos, sob supervisão do
professor Dr. Armando
Monteiro.

O médico explica que o
retorno à prática, mesmo
que ainda estejamos em
plena pandemia, é impor-
tante para os alunos. “Afi-
nal, eles serão profissionais
de saúde, em breve, e terão
que lidar com os riscos da
profissão”.

Segurança no retorno
As alunas Paula Braga,

Marina Barcelos e Brenda

Alves contaram como estão
felizes em voltar às práticas,
com a segurança dada pelas
medidas adotadas pela
Faseh. A disponibilização
completa de Equipamentos
de Proteção Individual
(EPIs) e o treinamento que

receberam para prevenção
de contágio pelo novo coro-
navírus foram primordiais.

“Todo mundo tá usando
os EPIs e os pacientes pas-
sam por uma triagem, antes
do atendimento. Se algum
deles tiver algum sintoma, é

encaminhado para algum
centro de Covid e é reagen-
dado para a consulta eletiva.
Não atendemos pacientes
com sintomas de Covid. A
faculdade deu muito su-
porte e eu estou muito se-
gura!”, afirma Marina.

Um dos casos atendidos
por elas foi o de Margareth
Viana. A moradora de Ves-
pasiano já havia sido tratada
por alunos do professor Ar-
mando, em outra ocasião.
“Eu fiz a cirurgia do meu
dedinho que, por sinal,

ficou muito boa!, afirma
Margareth, mostrando o pé
de que tirou um calo. Desta
vez, foi para fazer avaliação
de uma lesão no rosto, pare-
cendo uma verruga, que
queria tirar.

Via de mão dupla
Sobre o atendimento

feito pela equipe de professo-
res e alunos da Faseh, Mar-
gareth disse que é uma “via
de mão dupla”. “Acho o má-
ximo! Porque ajuda a gente e
capacita eles também. Eu
acho o maior barato essas
meninas novinhas, tudo cor-
rendo atrás do objetivo delas,
acho isso bacana!”

Depois da anamnese
feita pelas alunas, o profes-
sor orientou que o procedi-
mento cirúrgico fosse feito.
E foi bem rápido.
Durou cerca de meia hora e
a paciente saiu satisfeita.
“Como tem que usar más-
cara, ninguém nem vai per-
ceber que estou com
curativo, acima da boca e
não vou precisar explicar por
que foi”, disse Margareth.

O prof. Armando supervisiona as alunas durante procedimento cirúrgico
Margareth Viana - paciente da equipe da Faseh

na Policlínica do Morro Alto

O prof. Armando e as acadêmicas Paula, Marina e Brenda atendem a paciente Margareth
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  NNOOVVEEMMBBRROO
Dia 02 – Edmar Aguiar Dornas; Dia 03 – Deli Soares Fonseca, Carla Marani, Carlos Roberto Satiro, Da-
niela Mayumi Kamei Aarão, Marcelo Diniz da Silva; Dia 04 – Kênia Gomes Aires, Andréa Salomão; Dia
06 – Wagner Antônio da Cunha, Alessandra Cristina de Oliveira Gomes, Bruna Paula Castilho Reis; Dia 07 – Flávio Hen-
rique Vieira, Maria Helena Fischer de Oliveira, Maurício Morais Teixeira, Alessandro Martins dos Santos, Rafael Moreira
da Costa; Dia 08 – Alicina Faria de Carvalho, Abel Antônio da Silva, Guaraciaba Nogueira Beghini; Dia 09 – Maria Cris-
tina Silva Viana, Paula Cristina da Silva, Edwiges Angélica Viana, Wellington de Souza; Dia 10 – José Carlos Miranda Ur-
bano, Irene Luciana Ferreira, Elizabete Conceição Cruz, José Silva Júnior, Luciana Pereira Santos, Anderson Geraldo da
Silva; Dia 11 – Virgínia Lúcia Araújo, Dilma Ferreira Vieira, Rangel Faria Batista; Dia 12 – José Carlos de Aguiar Malta,
Dulce Anete Albano, Saulo Fonseca Araújo; Dia 13 – Maria da Conceição Andrade; Dia 14 – Diocele Albano Viana, Fa-
bíola Salomão, Elaine Víctor de Morais, Simone Duarte de Assis, Breno Maximiano dos Santos, Sarah Martins de Oliveira,
Giovani Vercesi Barros dos Santos, Breno M. Gelmini Santos; Dia 15 – Vilmar Freire da Silva, Denize Ávila Silva, Dia 16
– Flávio Túlio Costa Fonseca, Beatriz Fátima Ogando, Selma Maria Mansur, Sheila Batista de Jesus, Jesus Amir Freire da
Silva, Henrique Marconi F. Viana; Dia 17 – Rodrigo Mansur Drumond, Hugo Leonardo Gelmini Machado, Saulo Vercesi
Santos, Camila Fonseca Araújo; Dia 18 – Sônia Maria Cerqueira Costa, Deise Meire da Silva Lima, Alexandre Resende Bi-
calho, Marina Reis Cassimiro, Vera Maria Bessa; Dia 19 – Marcos Vinícius Cerqueira, Raquel Fernanda Drumond, Izabela
Brito Silva, Wanda Lúcia Soares, Fabiano de Assis B. Alves, Cleide Matos N. Silva, José Roque Batista, Fulvio Gelmini;
Dia 20 – Elza Martins Aguiar, Vânia Terezinha Cunha, Rodolfo Fischer M. de Oliveira, Rafael F. Viana, Gabriela Viana Ma-
chado; Dia 21 – Jandira Lopes Ferreira, Maria de Lourdes A. Reis; Dia 22 – Thiago dos Santos Araújo Costa, Carlos José
de Matos, Flávia Calábria Silva, Alexandre Albano Duarte, Luiz Cláudio Gonçalves de Souza; Dia 23 – Silene Gelmini
Araújo; Dia 24 – Hérica Soraya Albano Texeira; Dia 25 – Leonardo Valle Fernandes, Perpétua das Graças de Oliveira, Ge-
raldo Sebastião Leles Vieira; Dia 26 – Márcia Imaculada Viana, Renan Fonseca Satiro, Maurílio Leme Santana, Cristiane
Soares Menezes, Tânia Maria Silva; Dia 27 – Syonara Salomão Carvalho, Mauro César Campelo Diniz, Gustavo de Oli-
veira Bretas, Suelen Mansur Silva, Vinícius Prudente de Aquino; Dia 28 – André Eustáquio Silva, Ângela Regina do Valle
Ferreira, Marta Martins de Aguiar, Gustavo do Valle Fonseca Ferreira; Dia 29 – José Paulo Malaquias, Márcia Carvalho Bre-
tas; Dia 30 – Luciene Loureiro Fonseca, Maria das Graças C. Marani, Zuleide Santana Nunes.

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

Amanda de
Araújo Aquino
Ananias, filha de
Cidinha Aquino e
Leonardo Ana-
nias completou
no dia 26 de outu-
bro seu primeiro
aninho de vida.
Desejamos à
Amanda um feliz
aniversário! Feli-
cidades!

Ana Paula C. S. P. Jorge Diniz passou uma
temporada em Portugal cuidando dos pais com
problemas de saúde, mas voltou para comemo-
rar seu aniversário em 16 de outubro e os ani-
versários das netas Ana Estela, Aline e Letícia.

A comemoração das netas foi em sua casa para a
família, e a comemoração de Ana Paula foi no
restaurante Paladino com filhos e amigas. Para-
béns Paula. Desejo que sua vida continue cheia
de grandes realizações.

Amanda: 1 aninho
Ana Paula

Viviane Francine comemorando mais um
aniversário em 22 de outubro. Não quis festa evi-
tando aglomeração em face da pandemia do co-
ronavírus, mesmo assim, a família saiu para
jantar no Restaurante Hamoni, especialista em

comida japonesa, onde deliciaram um excelente
sushi. Viviane foi acompanhada de seu marido
Glauber Ramos e suas filhas Gabriela e Beatriz.
Felicidades à nossa companheira. Que deus lhe
dê saúde e paz.

Viviane
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Se você gosta de comida
bem temperada, aprenda a in-
crementar seus pratos com
ervas e especiarias. 
� Hortelã, geralmente usada
em ensopados de carneiro,
vitela, molhos e saladas.

� Noz-moscada, perfeita em
legumes, molho branco,
nhoque, suflês, gratinados,
sopa de feijão, algumas frutas e sobremesas. 

� Páprica, pó feito com pimentão vermelho, perfuma legumes,

peixes, carnes, aves, salsicha-
ria e queijos. 

� Sálvia, ideal para aves, carnes
de porco, cabrito e carneiro,
peixes e molhos. 

� Segurelha, semelhante a Al-
favaca, perfuma carnes, pei-
xes, sopa de feijão e saladas

� Tomilho, erva originária da
Europa, usada para aromati-
zar sucos de vegetais, sopas,
ovo, queijo, carne de porco, legumes e vinagre.

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

A felicidade é uma estrada
que se constrói enquanto se ca-
minha. A felicidade só depende
de nós, precisamos estar predis-
postos a ser felizes, porque a fe-
licidade não cai do céu, não é um
fenômeno que vai aparecer em
nossas vidas, e nem um grande
evento com dia e hora marcada
para acontecer. A felicidade é
todos os dias um pouquinho. E
para viver feliz, há alguns passos
que podemos seguir:
1. Liberte o seu coração das
energias negativas: Raiva, vin-
gança, rancor, revolta, pessi-
mismo… Todos os senti-

mentos e energias negativas
conspiram contra a felicidade.
Criam uma aura de negativi-
dade em torno de você que
não lhe permite sentir-se bem,
satisfeito, realizado, alegre e
em paz. Transforme os acon-
tecimentos ruins da vida em
aprendizado.

2. Não se culpe: Aprenda a per-
doar os seus erros e os erros
dos outros. Não seja dema-
siado duro com você. Todos
cometem erros. Busque apren-
der com os seus erros e trans-
formá-los em lições de vida.
Você pode não saber, mas o

perdão é mais benéfico para
quem perdoa do que para
quem é perdoado.

3. Leve uma vida simples: Em
vez de viver eternamente pro-
curando problemas e tornando
a vida complicada, busque so-
luções e simplifique. Faça por
ter uma vida simples e leve.
Muitas vezes, as grandes am-
bições só tornam a vida difícil. 

4. Compartilhe:Aprenda a com-
partilhar e a dar aquilo que
você tem. Compartilhe o seu
tempo com as pessoas que
ama e que amam você, doe as
coisas que já não usa mais,

seja voluntário, conviva com a
diversidade do mundo. Faça o
bem e queira o bem.

5. Diminua as expectativas:
Muitas vezes, impulsionados
por padrões que nem são os
nossos, acabamos por criar
altas expectativas para a nossa
vida. Desejamos uma vida que
muitas vezes não trará felici-
dade, apenas baseados no de-
sejo de alcançar um certo
status social. Seja sincero e
honesto com os seus valores e
convicções e reavalie as suas
expectativas. Muitas vezes,
menos é mais!

MMeennssaaggeemm  --  5 passos para a felicidade

Porque os ouvidos
entopem no avião?

Quando o avião aterrissa, mergulha-
mos ou descemos em um elevador a pres-
são atmosférica muda e isso provoca uma
pressão no ouvido médio, que fica atrás do
tímpano. Essa região precisa ser arejada
para funcionar bem. O ar que ela deve re-
ceber entra pelo nariz e percorre a tuba au-
ditiva, canal que leva esse ar até o ouvido
médio e a normaliza. Quando isso muda,
temos a sensação de entupimento. Para re-
verter esse incomodo, recomenda-se fazer

tentativas curtas de destampar, compri-
mindo o nariz e soprando, deglutindo sa-
liva ou mesmo mascando chiclete. Quando
há secreção nasal a medida deve ser evi-
tada, pois pode levar esse fluido ao ouvido
médio e provocar otite.

Por que a visão diminui
com a idade?

Os tecidos oculares também estão sus-
cetíveis aos processos degenerativos pro-
vocados pelo tempo. Toda a estrutura de
olho está sujeita a isso. As doenças ocula-

res mais comuns provocadas pelo envelhe-
cimento são: catarata, glaucoma e degene-
ração macular relacionada à idade, todas
podem levar a cegueira. Vale destacar tam-
bém a presbiopia, conhecida também como
vista cansada, que ocorre a partir dos 40
anos. É importante destacar que as consul-
tas com o oftalmologista devem ser feitas
desde criança, não somente na idade
adulta. Isso é imprescindível para detectar
o mais cedo possível o surgimento de
doenças. Todo sintoma deve ser avaliado
por um especialista.

SSaaúúddee

CCuulliinnáárriiaa

Ingredientes:
1 couve flor média
3 xicaras de chá de leite
4 gemas
2 colheres de sopa de mai-
zena
1 colher de sopa de man-
teiga ou margarina
Sal a gosto
Cebola ralada 
5 colheres de sopa de queijo
ralado 
4 claras em neve
200g de mussarela picada

Modo de preparo:
Cozinhe a couve-flor em
água e sal. Escorra e reserve
Leve ao fogo a margarina, e a
cebola ralada
Junte o leite misturado com
as gemas, o sal, e a maisena.
Mexa sempre, até engrossar.
Junte três colheres de queijo

ralado e metade das claras ba-
tidas em neve. Retire do fogo
e misture bem. 
Despeje a metade deste
creme numa forma untada.
Coloque a couve-flor e em
seguida a mussarela entre os
pedaços de couve-flor.
Espalhe o creme restante e
cubra com a outra metade das
claras. 
Polvilhe com queijo ralado e
leve ao forno até dourar.
(Mais ou menos 15 minutos)

Ingredientes
9 colheres (sopa) de choco-
late em pó (usei Toddy
também pode usar Nescau)
1 lata de leite condensado
2 latas de creme de leite
1 pacote de gelatina em pó
sem sabor (12g)
100 ml de água morna

Modo de preparo:
No liquidificador, junte o
leite condensado, o creme de
leite e o achocolatado em pó.
Deixe bater em velocidade
média por 3 minutos. Derreta
a gelatina em pó na água
morna mexendo bem para

não empelotar. Despeje a ge-
latina no liquidificador e bata
por mais 1 minuto. Transfira
o conteúdo para uma travessa
ou taças individuais e leve à
geladeira por 3 horas.
Quando for servir, decore
com granulados ou frutas.

Couve-flor com queijo

Mousse de chocolate toddy

VN  MULHER Elzinha Viana
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�ROTARY CLUB
Como a campanha contra a Polio está ajudando o mundo a vencer o desafio da Covid-19

Um programa iniciado pelo
Rotary International está empre-
gando milhares de profissionais de
saúde para lidar com a pandemia de
Covid-19. O programa é a Iniciativa
Global de Erradicação da Pólio
(GPEI), que inclui nosso programa
Polio Plus. Desde os primeiros dias
de ação contra a pólio, nas Filipinas,
a generosidade e o trabalho dos ro-
tarianos e de nossos parceiros quase
erradicaram a poliomielite, ajuda-
ram a impedir que o ebola se tor-
nasse uma epidemia na Nigéria e,
agora, respondem no combate ao
novo coronavírus. 

Nos próximos quatro a seis
meses, o programa de combate à
pólio oferecerá suas ferramentas,
força de trabalho e extensa rede de
vigilância para apoiar os países na
resposta a esse desafio. 

Em todo o mundo, a rede de
vigilância da poliomielite está sendo
treinada para detectar casos da
Covid-19, rastrear contatos, realizar
testes em laboratórios e gerenciar
dados. Para combater a pandemia, o

ciamento de casos da nova doença.
No Benin, os profissionais que
lidam com a pólio estão desenvol-
vendo um plano para preparar o país
contra a atual pandemia. 

E a pólio?
Todos os dias, histórias seme-

lhantes a essas nos chegam de ou-
tros países. Mas e a poliomielite? O
Conselho de Supervisão da Pólio
tomou a difícil decisão de interrom-
per a vacinação de casa em casa,
mesmo sabendo que isso pode levar
a um aumento nos casos da doença.
Contudo, a vigilância da pólio con-
tinuará, além de apoiar a vigilância
da Covid-19.

O GPEI está trabalhando para
garantir que, uma vez que os países
estejam seguros, possam ser apoia-
dos para retomar rapidamente as
campanhas de imunização contra a
pólio. Em todo o mundo, ganha
força a mensagem de que as vaci-
nas, incluindo a da poliomielite, im-
pedem vírus de atacar crianças e
adultos. Precisamos aproveitar esse

momento para que todas as comu-
nidades compreendam que a vaci-
nação contra a poliomielite também
salva vidas. 

Faça sua doação 

Por mais de 40 anos, os rota-

GPEI está implantando seus meca-
nismos de coordenação, como cen-
tros de operações de emergência, e
compartilhando ativos físicos como
veículos, computadores e telefones
celulares. 

Exemplos pelo mundo 
Na Nigéria, uma extensa rede

de ativos de comunicação voltada à
poliomielite (incluindo aí 20 mil
mobilizadores comunitários volun-
tários) está trabalhando em todo o
país para promover a lavagem das
mãos o distanciamento e uso de
máscaras, como meio para reduzir a
transmissão do Sars-CoV-2. 

No Paquistão, os funcionários
que atuam no combate à poliomie-
lite sensibilizaram mais de 6.000
profissionais de saúde e reaprovei-
taram uma linha de apoio original-
mente usada para chamadas
relacionadas à pólio para também
abordar questões da Covid-19. 

A equipe de vigilância da po-
liomielite em Angola está treinando
equipes de saúde locais no geren-

rianos nunca hesitaram em cumprir
seu compromisso com as crianças e
acabar com a pólio. Hoje, ao contri-
buir com o Fundo Polio Plus, tam-
bém estamos apoiando o
enfrentamento dessa pandemia ma-
ligna de Covid-19. 

No Dia das Crianças o Rotary Club de Vespasiano chamou a
atenção de crianças e seus pais para a necessidade da vacinação

contra a poliomielite e da prevenção contra o coronavírus

Mensagem aos rotarianos escrita por Mike McGovern, presidente da Comissão Internacional Polio Plus, e John Germ, presidente
2016-17 do Rotary International e presidente da\ Campanha End Polio Now: Contagem Regressiva para entrarmos para a História

As metas deste ano para con-
tribuições voltadas à erradicação da
pólio não foram alteradas. A opor-
tunidade de fazer o bem no mundo
só aumentou. Se você ou seu clube
não fizeram doações recentes ao
Fundo Polio Plus, esse é o mo-
mento. 

Todas as doações contra a
pólio são equiparadas em 2 para 1
pela Fundação Bill e Melinda
Gates. Se o seu distrito tiver subuti-
lizado os Fundos Distritais de Utili-
zação Controlada, qualquer alo-
cação será de 6 para 1 por conta das
participações do Fundo Mundial da
Fundação Rotária e da Fundação
Gates.

Para saber mais sobre como o
Rotary e o GPEI estão
ajudando a combater

a Covid-19 sem perder o foco
na erradicação da pólio,

consulte polioeradication.org e
www.endpolio.org/pt
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

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

Rancho
concorrido

Copa Lapense chega
às quartas de finais
A Copa Lapense de futebol vai chegando às

quartas de finais. Oito equipes disputam entre si
em jogos de ida e volta. 

Veja a tabela dos jogos de ida que serão rea-
lizados no dia 08/11/2020, domingo. As partidas
de volta acontecem no dia 22/11/2020.

Uma maravilha!!! Para os últimos dias de
pescarias em 2020 o Rancho do Nilão está bas-
tante concorrido. É que a partir do dia 1° de
novembro começa o período da piracema. 

O Vandinho reservou 3 quartos para o pe-
ríodo de 27 a 31 de outubro. Deve levar uns 6
companheiros. O Adriano Fortini reservou 1
quarto para o mesmo período. Casa cheia!!!

A turma vai atrás dos dourados. Estão pe-
gando muitos no Rio Paracatu. Vamos ver
quantos estes pescadores vão trazer. O Vandi-
nho falou que vai ensinar o Adriano e pescar.
Tomara!!!

O presidente do Rancho do Nilão esteve
por lá e mandou fazer uma reforma geral na
instalação elétrica, desde o medidor lá na por-
teira. Foram redistribuídas as fases, trocados

chuveiros queimados, instaladas novas toma-
das, lâmpadas trocadas, freezer consertado, etc.
Foi uma geral na parte elétrica. Parabéns pre-
sidente. Tem meu voto para reeleição.

O Marcinho, caseiro lá no Rancho, pegou um
belo dourado ali mesmo no porto

Presidente Celso Antônio

Tive notícias que o Glaysson e sua turma
estão indo pescar no Rio Araguaia. Vão atrás
das pirararas. Em Goiás a pesca é somente es-
portiva. O que pegar, tem que soltar mas a cur-

tição de pegar as pirararas de 20 ou 30 quilos
é sensacional. A luta é muito boa. Vale a pena.
Na próxima coluna daremos os detalhes dessa
pescaria.

Araguaia

A família do Sr. Mituo, Loja de Pesca de
Lagoa Santa, convidando para a missa que será
celebrada no próximo dia 30 de outubro, às 19

horas, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde,
em Lagoa Santa, marcando o primeiro aniver-
sário de falecimento do nosso grande amigo.

Sr. Mituo

Nesta semana falei lá na Pousada
Piquiri. Tive notícia que o fogo che-
gou lá até na pista de pouso, onde ele
foi contido, graças a Deus. 

Nesta foto, a turma está no local
até onde foram as chamas no campo
de pouso. Atrás da turma um dos
aviões que foram fretados para levar
o pessoal para a Pousada.

Piquiri

O Kioshi (foto) retornou das pescarias no Ama-
zonas. A primeira, no Rio Preto da Eva foi muito boa,
com vários peixes capturados sendo o maior de 79
cm e mais de sete quilos. Na segunda pescaria no
Lago do Maçarico e rio Juma também saíram vários
peixes sendo o maior de 87 cm e 10 quilos capturado
pelo pescador Edwaldo. O Natan teve a oportunidade
de sentir a briga de um pirarucu que infelizmente es-
capou. A turma já está aguardando a do ano que vem.

Pesca ao Tucunaré Açu

A equipe do Santa Cruz disputa uma vaga para as semi-finais contra o Sabadaço

Com muito futebol o Sabadaço promete surpresa na busca pelo título

1º) Campo do Ipê – 10 horas
Ipê x Corneteiros 

2º) Campo Santa Cruz – 10 horas
Sabadaço x Santa Cruz

3º) Campo do Dom Pedro – 10h30
Segundona x Pardim

4º) Campo do Santa Cruz – 13 horas
Vila Real x Dom Pedro


