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Ilce Rocha ganha eleição mas candidatura está sub judice

A pandemia avança; ela está aí. É fato que sua intensidade tem
regredido mas é preciso todos os cuidados. Ela não acabou.

É um grande risco para toda a população que deve se unir aca-
tando as determinações das autoridades de saúde: o isolamento so-
cial, o distanciamento, o uso de máscaras, o uso do álcool em gel,
a lavagem 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 irresponsáveis fazem questão de não usarem más-
cara; 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 epidemia. Vamos caminhar
juntos, vamos ganhar esta guerra.

Vespasiano tem 34 mortos por coronavírus
O número de casos suspeitos já chegou a 7.598, liberados por

monitoramento são 6.963. Casos confirmados são 1.760 desde o
início da pandemia. Em acompanhamento – 149; óbitos suspeitos
– 49; óbitos descartados 12; óbitos confirmados – 34.

Em Vespasiano o estado é de calamidade. Desde 1° de julho os
casos confirmados subiram para 1.760. Foram registrados 34 óbi-
tos em Vespasiano até 2 de dezembro. 

Em alguns bairro a situação se agrava. Morro Alto com 296
casos confirmados e Nova Pampulha com 261 são os mais atingi-
dos pela doença. 

Veja a situação por bairro em Vespasiano na
data de 02 de dezembro 

Foram confirmados os casos nos seguintes bairros: Alphaville
01; Angicos 11; Bernardo de Souza 08; Bonsucesso 16; Caieiras
117; Célvia 130; Central Park 01; Centro 21; Cruzeirinho 03; Fa-
gundes 05; Gávea I e II 112; Gran Park 03; Imperial 09; Jardim da
Glória 87; Jardim Alterosa 06; Jardim Bela Vista 26; Jardim Da-
liana 10; Jardim Encantado 08; Jardim Itaú 27; Jardim Paraíso 01;

Jequitibá 06; Lar de
Minas 08; Loudes
02; Mangueiras
05; Maria José
07; Morro Al to
296; Názia 21;
Nova Pam pu -
lha 261; Nova
York 17; No -
vo Horizonte
12; Rosa dos
Ventos 12;  San -
ta Clara 121; Santa
Cruz 27; Santa Maria
12; Santo Antônio 24;
São Damião 04; Serra Azul
05; Serra Dourada 112; Sueli 64; Vale Formoso 27; Vida Nova 27;
Vila Esportiva 67 e Vista Alegre 20.

De acordo com o resultado das urnas na última eleição de 15
de novembro, foi eleita prefeita de Vespasiano a candidata Ilce
Rocha. No entanto, mesmo antes do pleito, em 08 de novembro de
2020, a Coligação Para Vespasiano Sorrir de Novo, já havia pro-
tocolado uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral que inves-
tiga o Abuso do Poder Econômico, uso indevido do Poder Público,
Abuso de Autoridade e abuso do Uso Indevido do Meio de Comu-
nicação Social. O processo que tramita na Justiça Eleitoral tem o
n° 0601223-09.2020.6.13.0311.

Na ação proposta contra a candidatura de Ilce Rocha e José
Wilson a Coligação Para Vespasiano Sorrir de Novo formada pelo
MDB e PSC requer à Justiça: 

“No mérito, a coligação requereu a procedência dos pedidos
iniciais da ação para: 

1-Condenar os representados por conduta vedada, aplicando-
lhes as normas dos §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei n. 9.504/97, de
modo a sancioná-los com multa de 100 mil UFIR e com a cassa-

ção dos registros ou dos diplomas, se já expedidos.
2-Condenar os representados por abuso do poder econômico

e político, inclusive por captação ilícita de sufrágio, aplicando-
lhes as normas do inciso XIV do art. 22 da LC n. 64/90, de modo
a sancioná-los com a inelegibilidade para as eleições a se reali-
zarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou,
além da cassação dos registros ou diplomas, nestes termos, de Ilce
Rocha e Jose Winston.

3-Condenar os representados por captação ilícita de sufrágio,
com a aplicação da multa prevista no artigo 41-A, caput, da Lei
9.504/97, no patamar máximo.

A intimação do Ministério Público Estadual, curador do Pa-
trimônio Público, para as providências em relação aos atos de im-
probidade administrativa e criminais praticados pelos
investigados;”

Ilce Rocha, José Wilson e os demais indiciados deverão apre-

sentar resposta até amanhã, prazo final para tal ato. Depois haverá
uma audiência de Instrução e Julgamento com a oitiva das teste-
munhas a qual está marcada para o dia 12 de dezembro 2020 e, em
seguida, será dada a sentença. 

Se condenados, Ilce Rocha e José Wilson poderão perder o
mandato. É certo que deverão haver os recursos para o TER-MG
e ao STE, em Brasília/DF. 

Nas urnas Ilce Rocha obteve 26.596 votos; Carlos Murta –
16.078 votos; Luciano Costa – 13.921 votos; Dr. Geraldo Magela
– 2.332 votos; Edinaldo – 996 votos; Toti – 351 votos e Willian
Santos – 75 votos que foram anulados.

Vereadores
Uma grande renovação marcou as eleições na Câmara Muni-

cipal. Dos 17 vereadores da gestão que ora se finda, apenas 5 se
reelegeram. 12 vereadores vão assumir uma cadeira na Câmara
Municipal pela primeira vez.

Ederaldo Boffo
1.500 votos

Léo da Ambulância
1.413 votos

Ozéias Silva
1.166 votos

Felipe Caldeira
1.112 votos

Irmão Josué
1.103 votos

Jô Queiroz
1.021 votos

Andrés Vercesi
969 votos

Dorivaldo
945 votos

Tia Ju
919 votos

Edmar Antônio
904 votos

Roberto Durães
862 votos

Carvalho
840 votos

Oziel
768 votos

Tonhão
808 votos

Dinei
838 votos

Marcelino Té
756 votos

Edson Prado
711 votos

Veja quem
foi eleito, 
fotos
e votos

O Coronavírus ainda não acabou
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� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

O jovem Victor San-
tiago conta que aos 12 anos
começou a se interessar pela
música, frequentando a igre -
ja com a família e através do
incentivo dos pais. Foi assim
que ele aprendeu a tocar
trompete e desde então não
parou mais de praticar e es-
tudar o instrumento.

Após três anos estu-
dando trompete na igreja,
Victor procurou o Palácio
das Artes de Vespasiano,
onde estudou mais dois anos
e já começou a se apresentar
em eventos pela região. “Foi
através da indicação do meu
professor no Palácio das
Artes, Adriano Pimentel,
que fui me inserindo no mer-
cado musical em Vespasiano
e região”, revela.

Ao longo da sua trajetó-
ria profissional o músico já
participou de grupos como a
Corporação Musical Nossa
Senhora de Lourdes, Avantt,
Musicart, Orquestra Harmo-

mando sempre pelo enrique-
cimento em seu currículo
musical.

“A faculdade foi pra
mim, um sonho, desde os 14
anos, então sempre busquei
o conhecimento, através dos
estudos, para que eu conse-
guisse meus objetivos. O
curso pelo qual optei
abrange ambas as partes -
teoria e técnica - do instru-
mento que escolhi, o trom-
pete”. 

Admirador de gêneros
musicais como a Bossa
Nova, o Jazz e o Choro, o
músico também já diversifi-
cou seu currículo se apre-
sentando em formatos mais
populares como na bateria
do Bloco Show, Mestre Lin-
guinha, Arrasta Bloco e o
Quando come se lambuza.

“Foi muito divertido me
apresentar com blocos, pois
é um reportório tipicamente
nacional, com muito axé e
samba, gêneros muito fortes
na nossa cultura e que sem-
pre fazem a alegria dos bra-
sileiros”, completa.

nia da Glória e o Nosso Tom;
além das Big Bands Minas
Brasil Big Band, Gerais Big
Band UFMG e da Big Band da
UEMG.

Atualmente Victor cursa
Licenciatura em Música, com
habilitação em Trompete, na
UEMG, e pretende sempre se
aperfeiçoar na música, pri-

Victor Santiago
“Sempre busquei o conhecimento, através dos estudos,

para que eu conseguisse meus objetivos”
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Governo planeja nova estrada
no meio da Amazônia

MMEEIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EEMM  NNOOTTÍÍCCIIAASS

No momento em que o
mundo volta as atenções para a
proteção da Amazônia, o go-
verno Jair Bolsonaro decidiu
levar adiante projeto para abrir
uma nova estrada no coração da
floresta. O traçado passaria por
cima de uma área de proteção in-
tegral, o Parque Nacional da
Serra do Divisor, na fronteira
com o Peru - hoje, dono da maior
biodiversidade de toda a região.
O estudo da nova rodovia está
em análise pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit), órgão ligado
ao Ministério da Infraestrutura
que cuida das estradas federais.
O objetivo é abrir um traçado de
152 quilômetros de rodovia do
município de Cruzeiro do Sul, no
Acre, até a fronteira brasileira
com o país vizinho. Do lado pe-
ruano, a rodovia se ligaria à ci-
dade de Pucallpa.

Em defesa do projeto, que
daria continuidade à BR-364,
uma das maiores estradas fede-
rais do País, o governo afirma
que esta seria uma nova rota para
escoamento rodoviário de produ-
ção por meio do Oceano Pací-
fico. Em setembro, o ministro
das Relações Exteriores, Ernesto
Araújo, participou de um evento
para tratar do assunto e disse que
o Itamaraty atua para acelerar o
plano de integração. Já existe
uma outra rota ligando Brasil e
Peru. Em 2010, foi concluída a
Estrada do Pacífico, a partir de
Rio Branco (AC) e que dá acesso
à região sul do Peru. Levanta-
mentos recentes mostram,
porém, que ainda é reduzido o
fluxo de mercadorias na região

Se os impactos diretos aos
indígenas forem resolvidos, o
projeto precisa, então, obter li-
cença ambiental para derrubar
cerca de 130 quilômetros de área
coberta por mata virgem e cruzar
dezenas de rios. Depois disso, há
ainda uma última etapa de mais
22 quilômetros a resolver: passar
pelo Parque Nacional da Serra do
Divisor, uma unidade de conser-
vação federal de proteção inte-
gral, onde, por lei, é proibido
fazer qualquer tipo de obra de pe-
queno ou médio porte. Os estu-
dos mostram que a nova estrada
cortaria o parque ao meio, até
bater na fronteira com o Peru.

Estudos do Ibama e do Insti-
tuto Chico Mendes de Biodiver-
sidade (ICMBio) mostram que a
região do parque federal é consi-
derada uma das áreas com maior
biodiversidade da Amazônia,
com presença de várias espécies
raras de árvores, como mogno,
louro, virola e cerejeira.

Congresso
Como a construção de uma

estrada dentro dessa área é proi-
bida, já corre no Congresso um
projeto de lei que tenta mudar a

classificação do parque nacional,
transformando parte de seu terri-
tório em uma área de preserva-
ção ambiental (APA). Seria um
jeito de dar uma categoria bem
mais flexível àquele pedaço do
território, permitindo o avanço
dos tratores.

Relatado pela deputada fede-
ral Mara Rocha (PSDB-AC), o
projeto 6.024/2019 está parado
desde o ano passado. Para o sena-
dor Márcio Bittar (MDB-AC), en-
tusiasta da abertura da estrada,
outra alternativa seria autorizar a
passagem de uma “estrada par-
que” dentro da unidade federal.
Ele afirma que, quando da criação
do parque, chegou-se a contem-
plar a passagem de uma estrada
no local, em algum momento. “O
Acre é um Estado que nasceu de
costas para o oceano correto. Está
olhando para a direção errada”,
disse Bittar, ao afirmar que a rota
rumo ao Oceano Pacífico traria
melhora social e econômica para
os moradores da região.

O Ministério de Infraestru-
tura não quis comentar o anda-
mento do projeto. O Dnit
declarou, por meio de nota, que
“trabalha atualmente na elabora-
ção do Termo de Referência para
a contratação do projeto”. “Por-
tanto, não existe ainda a extensão
detalhada da rodovia federal. Ela
será definida na fase de desen-
volvimento dos projetos bá-
sico/executivo.”.

Projeto de estrada
também depende de obras

no Peru
O desejo dos parlamentares

acreanos de prolongarem a BR-
364 até a fronteira do Brasil com
o Peru não significa, na prática,
nenhum acesso imediato às
praias do Pacífico. Embora o go-
verno brasileiro defenda que sua
meta é ligar a nova estrada à ci-
dade de Pucallpa, a realidade é
que o município peruano está a
103 quilômetros distante da fron-
teira com o Brasil e, assim como
ocorre em solo nacional, o cami-
nho do lado de lá também é de
mata fechada. O Peru, portanto,
teria de ter a mesma inspiração
do governo Bolsonaro para abrir
sua floresta até alcançar o lado
brasileiro.

A obra em análise pelo De-
partamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit) teria
152 quilômetros de extensão e
cortaria o Parque Nacional da
Serra do Divisor - uma unidade
de conservação federal de prote-
ção integral, onde, por lei, é proi-
bido fazer qualquer tipo de obra
de pequeno ou médio porte. 

O Estadão apurou que, ape-
sar de pressões locais para con-
centrar o licenciamento no
Estado, o Ibama já tem convic-
ção técnica de que o processo é
federal. A obra não só daria con-
tinuidade a uma estrada que é
responsabilidade da União, a
BR-364, como também teria im-
pacto direto em terras indígenas
e, finalmente, avançaria sobre
um parque federal. São todos
temas de competência federal. 

‘Lavagem cerebral’
Para o senador Márcio Bi-

ttar (MDB-AC), que é o relator
do Orçamento federal de 2021, o
fato de o licenciamento ficar com
o Ibama não é um obstáculo. “O
que precisamos é viabilizar essa
nova rota. Estamos fazendo um
intercâmbio com o Peru”, disse
Bittar. “Não é simples, nem fácil.
Fazer a obra só do lado brasileiro
não vai resolver nada. Mas se
você não começar, não chegar ao
meio do caminho, não vai para
lugar nenhum.”

Bittar já tratou do assunto di-
retamente com o presidente Jair
Bolsonaro, que mencionou a
obra durante uma de suas lives
pelas redes sociais. “Tive esses
dias com o senador Marcio Bi-
ttar, do Acre. Ele agora é o cara
do Orçamento, então está muito
interessado. Vai botar a mão na
massa. É uma rodovia de quase
200 km que liga o Acre ao Peru,
onde vamos conseguir, então, por
via terrestre, onde a Cordilheira
dos Andes está mais baixa, pas-
sagem para o Pacífico”, declarou
Bolsonaro na ocasião. O senador
admitiu que o projeto enfrenta
uma série de dificuldades, tanto
no Brasil quanto no Peru, mas
classificou os obstáculos am-
bientais como uma “lavagem ce-
rebral” que, segundo ele, afetaria
não só o Brasil, mas seu vizinho
latino.

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental
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Cecilia Duguet*

O que parecia impossível e distante, virou
realidade: através da Lei nº 13.935/2019, a par-
tir de 11/12/2020, os serviços de psicologia e de
serviço social serão obrigatórios em todas as
redes públicas de educação básica. É importante
aclarar que a presença dos/as assistentes sociais
e psicólogos/as nas escolas públicas não tem o
condão de substituir os professores, superviso-
res, diretores ou pedagogos, ao contrário, o con-
ceito é que todos trabalhem em conjunto, cada
qual com a sua formação, por meio de equipes
multidisciplinares para “atender as necessidades
e prioridades definidas pelas políticas da educa-
ção”. 

Estes profissionais, entre tantas atuações e
cada um em sua especialidade, poderão atuar na
identificação, prevenção e correto encaminha-
mento de situações que possam atrapalhar a per-
manência ou o rendimento dos/as alunos/as,
como o abuso/violência sexual, o trabalho in-
fantil e a fome. Além disso, poderão atuar no re-
torno às aulas presenciais, uma vez que a
maioria dos alunos (e suas famílias) continua in-
segura e receosa deste retorno, o que, conse-
quentemente, traz abalos de natureza emocional
e social. 

Como vimos, a atuação deles é necessária e
benéfica para toda a comunidade escolar, e para
que a mesma seja possível, é preciso a inclusão
dos/as assistentes sociais e psicólogos/as no
Plano de Carreira dos Profissionais da Educa-
ção Básica de cada município, através de Pro-
jeto de Lei a ser aprovado pela Câmera
Municipal de Vereadores, e após, sancionada

pelo/a Prefeito Municipal, ou seja, reconhecê-
los como profissionais da educação, igual são os
professores, cantineiros, auxiliares de ensino e
o biblioteconomista, entre tantos outros. 

Por que isso é importante? Com esta inclu-
são, estes profissionais poderão ser pagos com
os recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica) e po-
derão prestar concurso público para este cargo, o
que irá contribuir não apenas para a valorização
destes profissionais, como também trará estabi-
lidade na atuação profissional junto aos/as alu-
nos/as que necessita de acompanhamento
contínuo, o que demanda tempo e dedicação,
portanto, os mesmos não podem ficar à mercê
de indicações comissionadas, de processos sele-
tivos ou de serem “emprestados” de outras Se-
cretarias para atuarem nas escolas. E como você,
como cidadão ou mãe/pai de aluno pode ajudar
nisso? 

Divulgue este texto para seus conhecidos e
o cobre dos seus vereadores e gestores públicos
a efetivação do Projeto de Lei acima mencio-
nado, que pode ser proposto por iniciativa po-
pular, portanto, todos nós podemos fazer valer a
efetividade destes serviços tão importantes nas
escolas.

* Cecília Duguet Pinheiro Mageste, Advo-
gada (OAB/MG 118.479) especialista em Di-

reito Imobiliário e em Gestão Social, Políticas
Públicas, Rede e Defesa de Direitos.

Pós-Graduanda em Instrumentalidade e
Técnicas-Operativas em Serviço Social pela
PUC Minas e Graduanda em Serviço Social.

@advocaciaceciliaduguet

Cemig alerta sobre ocorrências
de golpes contra clientes

Criminosos estão usando o nome da empresa para
enganar a população e extorquir dinheiro;
confira as dicas para não se tornar vítima

Atenção, consumidores!
Tem golpista de olho no seu
dinheiro! Para alertar seus
mais de 8,6 milhões de clien-
tes em todo o Estado, a Cemig
informa que estelionatários e
pessoas de má-fé têm utilizado
o nome da companhia para
aplicar golpes em diversas re-
giões de Minas Gerais. Os
clientes devem ficar atentos às
formas de pagamentos e de co-
brança feitas pela Cemig para
evitar se tornar vítimas.

Por conta da pandemia do
novo coronavírus, os crimino-
sos estão utilizando ainda mais
a internet para tentar enganar
as pessoas. De acordo com a
Polícia Civil, de janeiro a
agosto deste ano, foram regis-
tradas cerca de 35 mil ocorrên-
cias de golpes na internet
contra a população mineira. Os
estelionatários utilizam infor-
mações e meios criminosos
para induzir as vítimas a acre-
ditar em uma situação que não
é verdadeira.

Mas os golpistas não utili-
zam apenas a internet. Eles
usam os mais variados meios.
Durante as investigações, a
Cemig identificou que esses
criminosos praticam, principal-
mente, três tipos de golpes con-
tra os clientes da companhia.

O primeiro é por contato
telefônico e, na maioria dos
casos, aplicado contra estabe-
lecimentos comerciais, como
padarias, açougues e comer-
ciantes em geral. Os esteliona-
tários ligam para o cliente
Cemig e dizem ser represen-
tantes da “4ª Vara Federal” ou
da “Justiça Federal” e que a li-
gação é para cobrar um possí-
vel débito existente. Afirmam
que, se a dívida não for paga
em um prazo curto, a Cemig
retirará imediatamente o me-
didor de energia do local.
Após o contato, o cliente re-
cebe um boleto bancário com
dados falsificados, por e-mail
ou WhatsApp, em nome de
empresas ou pessoas físicas
que não pertencem à “Cemig
Distribuição”.

Geralmente, essa ligação é
feita por meio de um telefone
0800, sendo três os números
mais comuns utilizados pelos
estelionatários: 0800-878-
7751, 0800-591-3065 e 0800-
878-9783. O esquema é
conhecido como “Golpe de 4ª
Vara Federal’.

O gerente de Arrecadação
e Adimplência da Cemig, Wel-
lington Cancian, explica que
as equipes da Cemig são trei-
nadas para confirmar os dados
cadastrais dos clientes bem
como dos débitos que motiva-
ram a ligação, reforçando a ve-
racidade da sua atuação.
“Além disso, os clientes que
possuem débitos cobrados ju-
dicialmente pela Cemig são
formalmente notificados pela

Justiça para se manifestarem
sobre a cobrança. Essa notifi-
cação é realizada, normal-
mente, por correspondência –
dificilmente por telefone. Para
se prevenir contra esses atos
fraudulentos, recomendamos
aos nossos clientes que, no
momento do pagamento, con-
firam os valores e a empresa
que emitiu a fatura. Os clien-
tes devem desconfiar se al-
guma informação não estiver
correta e, caso não esteja, con-
sulte os canais de atendimento
da Cemig para se informar
sobre o débito que está sendo
cobrado e também se a forma
da cobrança está autorizada
pela Cemig”, alerta.

Furtos em residências
Na segunda forma utili-

zada para o golpe, os estelio-
natários vão até a casa das
pessoas e, de maneira enganosa,
se apresentam como funcioná-
rios da Cemig e pedem para en-
trar na residência, com a
justificativa de verificar a rede
elétrica em algum cômodo. Ao
serem encaminhados ao local
pelo cliente, os estelionatários
normalmente permanecem so-
zinhos, e, neste momento, apro-
veitam a situação para furtar
objetos, móveis e eletrodomés-
ticos da residência.

“Neste caso, é importante
esclarecer que nenhum profis-
sional a serviço da Cemig tem
autorização de entrar na resi-
dência dos clientes. Apenas em
situações em que o medidor se
encontra dentro da proprie-
dade é que o funcionário pode
entrar e ir até o local do pa-
drão, mas nunca no interior da
casa. Também devemos ressal-
tar que, em situações como
essas, os funcionários devem
estar portando crachá de iden-
tificação e uniformizados.”,
afirma Cancian.

Desconto mentiroso
O outro golpe utilizado e

que tem ganhado espaço nos
últimos tempos é por meio do
WhatsApp. Nessa situação, o
cliente recebe uma mensagem
em seu celular informando que
ele está recebendo um des-
conto na conta de luz da
Cemig. Logo depois dessa in-
formação, recebe outra di-
zendo que a conta de luz está
disponível e que ele pode fazer
o pagamento clicando em de-
terminado link.

“É importante ressaltar aos
nossos clientes que, em função
da legislação do setor elétrico, a
Cemig não concede descontos
na conta de luz. Para conferência
dos valores faturados e cobrados,
os clientes podem consultar a fa-
tura original recebida ou acessar
nossos canais digitais para coleta
das informações ou segunda via
da fatura”, detalha.

Cuidados a serem
tomados

Ao recebe uma cobrança
via telefone, a Cemig reco-
menda que os clientes liguem
imediatamente para o “Fale
com a Cemig”, por meio do
número 116, para verificação
da autenticidade do contato.
Além disso, a consulta de va-
lores pendentes pode ser reali-
zada por meio do WhatsApp
(31-3506-1160), Telegram
(@cemigbot), por SMS pelo
número 29810 e, também, pelo
App Cemig Atende e Agência
Virtual (https://atende.cemig.
com.br/Login).

Em casos de tentativa de
golpe, a Cemig orienta que seja
registrado boletim de ocorrên-
cia para a segurança do cliente
e para que a Polícia Civil, por
meio da Delegacia Especiali-
zada em Investigação de Crime
Cibernético, possa conduzir a
devida investigação.

Acidentes com vítima causado por
motorista embriagado agora dá cadeia
Mudanças no Código de Trânsito são sancionadas com vetos

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a Lei 14.071, que pro-
move uma série de alterações no
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). A norma, que foi publicada
com vetos na edição do dia 13 de
outubro do Diário Oficial da
União, entra em vigor dentro de
180 dias.

A nova norma prevê também
que, em casos de lesão corporal e
homicídio causados por motorista
embriagado, mesmo que sem in-
tenção, a pena de reclusão não
pode mais ser substituída por outra
mais branda, restritiva de direitos.

A lei concede mais prazo para
renovação da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), passando a
dez anos para motoristas com
menos de 50 anos de idade. Para
condutores entre 50 e 70 anos, o
prazo será de cinco anos. E quem
tem 70 anos ou mais deve observar
o período de três anos de valida de.
Atualmente, a renovação deve ser
feita a cada cinco anos e a cada três
anos para condutores com mais de
65 anos.

Foi alterado também o sis-
tema de pontuação para suspensão
da CNH, que passa a ser gradativo:
40 pontos para quem não tiver co-
metido infração gravíssima; 30
pontos para quem tiver cometido
uma infração gravíssima; e 20 pon-
tos para quem tiver duas ou mais
infrações do tipo. Para os profis-
sionais do volante, a penalidade
será imposta quando o infrator
atingir 40 pontos.

Aos bons motoristas, uma boa
notícia: foi criado o Regis-
tro Nacional Positivo de Conduto-
res (RNPC), em que serão
cadastrados os condutores que não

tenham cometido infração de trân-
sito sujeita a pontuação nos últimos
12 meses. Isso vai viabilizar a con-
cessão de benefícios fiscais por
parte de estados e municípios.

Motocicletas
O presidente vetou um artigo

que trata de regras sobre circulação
de motociclistas. O trecho vetado
diz, por exemplo, que a moto só
pode trafegar nos corredores de
carros quando o trânsito estiver pa-
rado ou lento, conforme regula-
mentação do Conselho Nacional
de Trânsito (Contran).

Atualmente, há ampla possi-
bilidade de circulação entre os veí-
culos e a proposta reduz a
mobilidade das motocicletas, mo-
tonetas e ciclomotores, que é o di-
ferencial desses veículos e que
colabora, inclusive, na redução dos
congestionamentos. “A dificuldade
de definição e aferição do que seja
‘fluxo lento’ aumenta a insegu-
rança jurídica sendo inviável ao
motociclista verificar se está aten-
dendo eventual regulamentação do
Contran”, alegou o presidente da
República.

Titulação
O presidente vetou também a

exigência de título de especialista
em medicina de tráfego para o pro-
fissional que realiza exames nos
condutores. Conforme o governo,
tal exigênciaviola o princípio cons-
titucional do livre exercício de qual-
quer trabalho, ofício ou profissão.

“A medida contraria o inte-
resse público, tendo em vista que
não se mostra adequada a previsão
de restringir a realização dos exa-
mes de aptidão física e mental aos
médicos e psicólogos peritos exa-
minadores, com titulação de espe-
cialista em medicina do tráfego e
em psicologia do trânsito, pois não
é crível que os profissionais que não
dispõem dessa titulação não pos-
suam prática necessária para a rea-
lização de tais exames”, justificou.

Foram vetados também itens
relativos à avaliação psicológica do
condutor, à comunicação de trans-
ferência de pro- priedade de veí-
culo e à autorização especial para
tráfego de veículo de transporte de
carga.

Fonte: Agência Senado

As Redes Públicas de Educação
Básica e a Lei nº 13.935/2019
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O Rotary Club de Vespasiano
realizou no dia 23 de novembro úl-
timo uma palestra sobre o câncer de
próstata. A palestra foi proferida
pelo médico Dr. Carlos Villegas Ri-
farachi. 

O câncer de próstata é o tumor
mais comum entre homens com
mais de 50 anos. De acordo com
estatísticas americanas, um em
cada seis homens desenvolverá
câncer de próstata no decorrer da
vida. No entanto, somente um
homem em cada 35 morrerá da
doença. Ele é responsável por 10%
de todas as mortes provocadas por
câncer em pacientes do sexo mas-
culino, ficando atrás dos tumores
de pulmão e intestino.

A próstata é responsável pela

produção dos nutrientes e fluidos
que constituem o esperma. Está si-
tuada logo abaixo da bexiga e à
frente do reto. Por seu interior,
passa a uretra, detalhe anatômico
que explica por quê, nas hipertrofias
prostáticas, surge dificuldade para
urinar, queixa comum nos homens
com mais de 50 anos. Na maioria
dos casos, essa dificuldade é cau-
sada pelo crescimento benigno da
próstata, que ocorre com o avançar
da idade e recebe o nome de hiper-
plasia prostática benigna.

Em sua palestra o Dr. Carlos
chamou a atenção para os riscos de
não procurar um médico, no mí-
nimo, uma vez por ano. É preciso
deixar o preconceito de lado e cui-
dar da saúde.

Com este slogan em mente, o Lions Clube de Vespasiano, atra-
vés dos seus associados, vem se esforçando para não ficar parali-
sado podendo assim, cumprir suas metas propostas no início do
ano leonistico, 2020/2021. Têm trabalhado tentando desenvolver as
tarefas integrados às metas do Distrito LC4 e as metas do Lions
Internacional.

Combate e prevenção ao câncer infantil, diabetes, proteção ao

Meio Ambiente, proteção à visão, combate à fome, além de outras.
No dia 12 de novembro, as companheiras Leão do L.C de Vespa-
siano, reuniram-se na residência da presidente, IPDG Edite Buéri
Nassif, para um café colonial e na oportunidade participaram de
um belo e emocionante gesto: a confecção de próteses mamárias
para doação às mulheres mastectomizadas. 

O projeto é uma proposta do Distrito LC4 e está capitaneado

pela Cal Rosimar Figueiredo do Lions Clube de Lagoa Santa que
gentilmente atendeu nosso convite e veio dar as instruções para a
confecção das próteses. Todas trabalharam com dedicação e alegria
chegando ao final da tarde com uma produção significativa. Para-
béns Lions Clube de Vespasiano continue a fazer o bem sem olhar
a quem.

Veja algumas fotos do evento:

�ROTARY CLUB
Rotary Club promove palestra sobre câncer de próstata

� LIONS CLUBE

Pandemia não pode ser sinônimo de paralisia

Rotarianos participam de curso de brigadistas
Com o espirito de sempre estarem prontos para servir, cinco ro-

tarianos participaram de um curso de brigadistas realizado em sua
sede. Foi contratada uma empresa especializada que ofereceu as aulas
teórica e prática. 

Na primeira parte o instrutor ensinou principalmente de como so-
correr uma pessoa que tenha sofrido um acidente automobilístico, em
cachoeiras, em casa, obras, etc. 

Na segunda parte, os rotarianos receberam orientações de

como manusear um extintor de incêndio.
Participaram dos treinamentos os rotarianos Zerisson Durães, Ser-

gio Lopes, José da Paixão João Mussa e Paulo Diniz. Este curso ha-
bilita os participantes a salvar vidas em caso de acidentes ou incêndio.

Os rotarianos
assistiram
atentamente as
orientações do
instrutor Eduardo

O rotariano
João Mussa usou
o extintor para
apagar o incêndio
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Ótima palestra foi proferida pelo Dr. Carlos Cp João Mussa homenageia o Dr. Carlos
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A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!

Linda festa marcou a união matrimonial de
Mariana Murta e Giuliano Panizza. A celebração
teve como palco as instalações do Clube dos 50,
em Tavares (Confins) que estava muito bem de-
corado para a solenidade. O Padre  Bernardino
Avelar presidiu a cerimônia. Foi realizado no dia
27 de setembro último, às 16 horas. Nossa
grande amiga e colega advogada, Mariana, é
filha do companheiro Cláudio Murta e Vera

Lúcia Souto Murta; Giuliano, nosso colega as-
sessor de imprensa na Prefeitura e colaborador
do Jornal Vespasiano em Notícias é filho de Se-
bastião Carlos Panizza Alves e Maria das Graças
Fonseca Alves. 

Aos amigos, expressamos o nosso desejo de
felicidades, paz, saúde e prosperidade. Um abra-
ção!!!

Veja algumas fotos da grande festa:

Mariana e Giuliano

Dia 01 - Guilhermina Maria de Souza e Silva, Maria Lúcia Araújo Souto Maior Filizolla,
Alexia Maria Souto Maior Filizolla, Hélio Soares Fonseca, Cristiane Carvalho Marani,
Elizabete Fonseca de Souza; Dia 03 - Tatiane Carvalho Araújo; Dia 04 - Flávio Augusto
Reis Ribeiro, Bruna Cristina Jorge Silva, Marcelo S. Lima Viana; Dia 05 - Sabine Lou-
renço Costa, Kobalsky Braga de Oliveira Lima; Dia 06 - Renata Marani Dourado, Nice
Castilho dos Reis, Fanny Fischer Oliveira, Iara Regina Silva Pinto; Dia 07- Augusta
Arêde Duarte, Geraldo Maria de Souza Filho; Dia 08 - Lizie Braga de Oliveira Lima,
Maira Santana Diniz, Ana Cristina Cruz, Ramom Wesley Aleixo; Dia 09 - Delza Fon-
seca Viana, César Augusto Silva, Leandro Lourenço Costa, Maria Carolina Silva Viana,
Thábata Gabriela M. Faria, Romir Uirapuran Rocha; Dia 10 - Simone Rios Fonseca,
Cleison dos Santos Alves; Dia 11 - Maria da Graças C. R. Costa, Newton Fonseca Car-
valho, José Celio de Souza Franca;  Dia 12 - Gabriela Ávila Mazzochi Silva, Marcos
Américo Cruz Souza J. Diniz, Luciana Arêde Duarte, Eda França Kamei Aarão, Fabiane
Mussa Rocha, Kássia Regina Ribeiro, Rafaelle Rocha de Oliveira, Nardi Moreira Oli-
veira; Dia 13 - Luzia Alves dos Santos, Celes Lopes Viana; Dia 14 - Ester Costa Freire,
Alicina Viana A. Fonseca, Eduardo Aguiar Salomão, Alexandrina Batista Rodrigues;
Dia 15 - Flávia Viana de A. Fernandes, Nicomedes José Damião, Vera de Fátima Oli-
veira, Arisson Jorge Durães; Dia 16 - Ulisses Costa Freire, Thiago Viana Machado, Cler-
mon Fonseca Silva; Dia 17 - José Sérvulo dos Santos Filho, Imaculada Araújo
Fernandino; Dia 18 - Tânia Antunes Carvalho, Rosemere de Fátima Silva Faria, José da
Fonseca, Júlio César Fonseca Viana; Dia 19 - Aurelio Henrique Salles, Gentil Jorge de
Souza; Dia 20 - Leonardo Costa Fonseca, Priscila Braga Gonçalves, Deisy Luci Cân-
dida Soares; Dia 21 - Flávio do Valle Fernandes, José Estevão de Andrade Aarão; Dia
22 - Altamar Barbosa Soares; Dia 24 - Eliana Silva de Araújo, Paulo Nascimento Araújo;
Dia 25 – Maria Solange Campos Silva; Dia 26 - Rosely Fonseca Valente, Bárbara Si-
cari; Dia 27 - Camila F. Murta, Daniela Beata Pinheiro, Rogério Fonseca de Souza, Ra-
fael Almeida Alves; Dia 28 - Sebastião Maria Satiro Júnior; Dia 29 - David Francisco
Mendes, Mariana Cristina de Almeida.



Pesquisas indicam que uma cabeleira sadia
tem aproximadamente 100 mil fios. Desse total,
85% estão em fase de crescimento, 10% na fase
de repouso e de 5 % a 10 % na fase de queda que
corresponde a 50 ou 100 fios por dia, conside-
rado normal. Entretanto esse número varia de
pessoa para pessoa. 

Motivo da queda
A principal causa se deve a dermatite sebor-

reia, que é o excesso de oleosidade do couro ca-
beludo. O problema também acontece devido a
alterações hormonais que acontece principal-
mente depois da gravidez, na menopausa, nos
casos de stress, hereditariedade e distúrbios da
glândula tireoide. Os cabelos também podem cair
devido ao uso prolongado de antibióticos em
geral e de anticoncepcionais orais. 

Tratamento
O tratamento da dermatite seborreia é a base

de shampoos e loções especificas que amenizam
o excesso de oleosidade. Para estimular o cresci-
mento de novos fios de cabelo, um dos métodos
mais usados é a massoterapia: são injetadas subs-

tancias no couro cabeludo. Nunca tome qualquer
tipo de medicamento por conta própria, isso po-
derá acarretar outros problemas. Os mais indi-
cado é procurar a orientação de um especialista. 

Cuidados diários 
Faça uma alimentação natural comendo le-

gumes, frutas, gelatinas naturais, germen de
trigo. Esses alimentos são ricos em vitaminas e
fibras, que contribuem para sua beleza de ma-
neira geral.

Use somente produtos de qualidade com-
provada ou preparados a partir de recomendação
médica nas farmácias de manipulação. 

Evite abusar dos secadores, pois eles resse-
cam o couro cabeludo e enfraquecem a raiz. 

Não durma com os cabelos molhados.
Não escove muito seus cabelos. Isso com-

promete o vigor e a vitalidade. 
Lave a cabeça com pouco shampoo e água

morna. Primeiro despeje nas mãos e depois es-
palhe nos cabelos, fazendo massagens suaves
com as pontas dos dedos. Nunca use as unhas.
Deixe agir por 3 minutos antes de enxaguar.
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CCuulliinnáárriiaa

O peso ideal de um peru é 5 kg. Um peru
desse peso poderá servir 12 pessoas.

Para que um peru congelado fique com a
carne mais tenra e úmida, deixe-o descongelar
dentro da geladeira, ao invés de temperatura am-
biente. O descongelamento rápido faz com que o
peru perca muito do seu próprio liquido. 

Os perus devem ser untados generosamente
com óleo ou manteiga, principalmente o peito,
pois sua carne tende a ser seca. Não se esqueça de
regá-lo frequentemente. 

Ao rechear um peru, não comprima o recheio.
Use o bico de um filão de pão para fechar a cavi-
dade se a abertura for muito grande. 

Use fio dental para costurar o peru, pois não
rasgará a pele, com a vantagem de ser mais forte
do que fio de linha comum. 

Um peru de 5 a 6,5 kg deve ser assado em
forno moderado (170°) durante uns 40 minutos

por quilo, até que
as pernas do
mesmo mexam
com facilidade
quando tocadas.
Pode-se também perfurar a sobrecoxa, na parte
mais grossa, com um garfo. Se o liquido que es-
correr for bem claro, o peru está pronto. 

Ao assar um peru recheado, coloque-o de lado
na assadeira até que a parte de cima fique dourada.
Em seguida, vire-o até dourar do outro lado. Meia
hora antes de retira-lo do forno, vire-o com o peito
para cima. Desta maneira o recheio fica assado
todo por igual. 

Para trinchar um peru, retire primeiramente as
asas. Em seguida retire a coxa e a sobrecoxa.
Corte o peito em fatias, vire o peru e retire a carne
das costas.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  --  

Ingredientes:
1 peru de aproximadamente 4 kg
1 garrafa de vinho branco seco
Suco de 6 laranjas
3 cebolas picadas
4 dentes de alho
4 folhas de louro
4 caldos de galinha em pó
1 pitada de pimenta do reino
1 pote de 500 g de margarina de boa qualidade
1 colher (sobremesa) rasa de açúcar

Modo de preparo:
Lave o peru na água corrente para retirar o
tempero que vem nele.
Depois faça uma marinada com todos os in-
gredientes listados, com exceção do açúcar.
Deixe o peru marinando por 2 dias.
Cubra o peru com bastante margarina, inclu-
sive furando - o e colocando margarina dentro
dele, principalmente no peito.
Asse coberto com papel alumínio (coloque a
marinada no tabuleiro junto com ele), em fogo
baixo, jogando sempre o caldo do tabuleiro
nele (sempre mesmo, isso evita que ele fique

seco) até que o pino que vem junto levante.
Quando o pino levantar misture o açúcar com
3 colheres (sopa) de margarina.
Besunte o peru e leve ao fogo sem o papel alu-
mínio até dourar.
O caldo que sobra no tabuleiro serve para fazer
um excelente molho para ser servido à parte.
Leve em uma panela com um pouco de fari-
nha de trigo para engrossar.

Ingredientes:
200g de chocolate branco picado
2 latas de creme de leite (300g cada)
1 e 1/2 pacote de biscoito champanhe
(270g)
1 e 1/2 de xícara (chá) de cerejas em
calda cortadas ao meio
200g de chocolate ao leite picado
Raspas de chocolate branco e ao leite
para decorar

Calda:
1/2 xícara (chá) de água
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 colher (sopa) de mel
2 colheres (sopa) de licor de chocolate

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes da calda em uma
vasilha. Reserve. 
Derreta o chocolate branco em banho-maria ou
no micro-ondas e misture 1 lata de creme de
leite e 1 xícara (chá) das cerejas. 

Umedeça o biscoito na calda reservada e forre
o fundo de um refratário médio. 
Faça uma camada de creme branco e outra de
biscoito umedecido por cima. 
Derreta o chocolate ao leite em banho-maria
ou no micro-ondas e misture com o creme de
leite. 
Espalhe sobre o pavê. 
Decore com raspas de chocolate e as cerejas
restantes. 
Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

SSaaúúddee  --  Queda de cabelo

Peru de Natal

Pavê trufado com cerejas

MMeennssaaggeemm  --  Praticando o desapego

Como preparar um peru
mais úmido

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega
ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do
que o tempo necessário... Perdemos a alegria e o sen-
tido das outras etapas que precisamos viver.

Encerrando ciclos, fechando portas, terminando
capítulos. Não importa o nome que damos, o que im-
porta é deixar no passado os momentos que já se aca-
baram. As coisas passam, e o melhor que fazemos é
deixar que elas possam ir embora.

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

cadas, portanto às vezes ganhamos, e às vezes perde-
mos. Antes de começar um capítulo novo, é preciso
terminar o antigo: Diga a sí mesmo que o que passou
jamais voltará. Lembre-se de que houve uma época
em que podia viver sem aquilo...

- Nada é insubstituível, um hábito não é uma ne-
cessidade.

Encerrando ciclos, não por causa do orgulho, por

incapacidade ou por soberba...
Mas porque simplesmente aquilo já não se en-

caixa mais em sua vida.
Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda

a poeira. Quando um dia você decidir a pôr um ponto
final naquilo que já não te acrescenta. Que você esteja
bem certo disso, para que possa ir em frente, ir em-
bora de vez.

Desapegar-se, é renovar votos de esperança de si
mesmo, É dar-se uma nova oportunidade de construir
uma nova história melhor. Liberte-se de tudo aquilo
que não tem te feito bem, daquilo que já não tem ne-
nhum valor, e siga, siga novos rumos, desvende novos
mundos.

A vida não espera.
O tempo não perdoa. E a esperança, é sempre a

última a lhe deixar. Então, recomece, desapegue-se!
Ser livre, não tem preço!

Gloria Hurtado

VN  MULHER Elzinha Viana
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Visite o site do Vespasiano em Notícias.
Lá você vai encontrar muitas informações, além de poder visualizar as edições do jornal.

www.vespasianoemnoticias.com.br

Tapete sanitário, para lim-
peza dos calçados e triagem,
com preenchimento de uma
ficha de bem estar e medição de
temperatura na entrada. Higie-
nização com álcool gel e uso de
máscara obrigatório. O Núcleo
de Prática Jurídica e Cidadania
(NPJC) da Faseh retomou o
atendimento presencial, no úl-
timo dia 31 de outubro, se-
guindo o protocolo de segu-
rança contra a Covid-19.

Os serviços prestados à
população de Vespasiano, pelo
curso de Direito, vinham
sendo mantidos de forma vir-
tual, devido à pandemia. A
coordenadora do Núcleo e pro-
fessora Ana Cristina Gurgel
conta que, como as aulas na
Faseh passaram a ser realiza-
das pela internet, com uso de
plataforma fornecida pela fa-
culdade, as audiências pude-
ram ser feitas online.

“Nos esforçamos para
atender à população de Vespa-
siano e passamos a fazer as
sessões de conciliação em am-
biente virtual, antes mesmo do
Fórum voltar com as audiên-
cias processuais. A plataforma
permitia que as partes acessas-
sem a sala de audiência por
computador ou celular, e os
alunos, de casa, intermedia-
vam os acordos”, explica a
professora.

Agora, com as medidas de
segurança adotadas pela
Faseh, os alunos puderam vol-
tar para dar orientação e pro-
mover conciliação, presencial-
mente, no Núcleo que fun-
ciona em parceria com o Cen-
tro de Solução de Conflitos e

Cidadania do Tribunal de Jus-
tiça (CEJUSC), no centro de
Vespasiano.

Os estudantes de Direito
da Faseh recebem treina-
mento constante para as prá-
tica jurídicas. No segundo
sábado de novembro, o juiz da

Comarca de Vespasiano, o
professor Gustavo Côrte Real,
promoveu audiências de ins-
trução e julgamento simula-
das com os alunos, em uma
sala especial da faculdade
com espaço maior e mais are-
jado. 

“Fizemos duas, com parti-
cipação de duas juízas de
Direito, um promotor, uma
promotora, advogados, teste-
munhas e uma perita que foi
uma assistente social. Passa-
mos o caso antes, para os alu-
nos estudarem, e fizemos um
teatro de simulação, com 10
participantes em cada audiên-
cia. A troca, ao final, trouxe as
conclusões de como se portar
em audiências, como viver a
advocacia”, conta o Juiz

Ele ressalta as medidas
adotadas, pela Faseh, para a
realização das práticas neces-
sárias para a formação dos alu-
nos e para o bom atendimento
que fazem no NPJC. “Eu acre-
dito que, dentro da realidade
de pandemia em que a gente se
encontra, a faculdade está de
parabéns diante do cuidado.
Todos receberam máscaras
descartáveis, fizeram higieni-
zação das mãos e mantiveram
o distanciamento necessário e
em ambiente ventilado”. 

A população de Vespa-
siano pode buscar ajuda do
NPJC para problemas na Jus-
tiça e receber orientação e até
serviços advocatícios gratui-
tos. Os funcionários avaliam
os casos e agendam os atendi-
mentos que são realizados às
terças, quintas e sábados. 

NPJC da Faseh:
Av. Prefeito Sebastião

Fernandes, 890, Centro –
Vespasiano

(31)3688-4142
Horário para agendar

atendimento:
segunda a sexta – 13 às 18h

Você sabia que bares, restaurantes e
casas noturnas não podem cobrar multa
pela perda da comanda de consumo pre-
viamente entregue ao cliente? Isso é o
que chamamos de prática abusiva.

Imagine, a pessoa sai para se diver-
tir em uma danceteria e, de repente, não
encontra a comanda que lhe foi entregue
na entrada.Assim, percebe que, para sair,
terá que pagar uma alta multa imposta
pelo estabelecimento.

Isso não é possível. A comanda é
para controle de consumo do cliente, não
da casa. Desta forma, a responsabilidade
pelo controle é do estabelecimento e não
pode ser transferida ao cliente.

Ao abrir um restaurante, por exem-

plo, o fornecedor assume o risco da ativi-
dade e deve ter controle do que as pessoas
consomem, bastando vender fichas no
caixa ou ter um sistema eletrônico de
controle sobre as vendas de bebidas e co-
midas dentro de seu próprio recinto.

Se o consumidor perder a comanda,
ele não deve ser punido com o paga-
mento da multa, mas deve agir com boa-
fé. Recomendamos, assim, avisar
imediatamente o responsável do estabe-
lecimento. Caso tentem cobrá-lo indevi-
damente, seja educado, porém con-
tundente e diga que vai pagar apenas o
que consumiu.

Se houver qualquer tipo de ameaça,
constrangimento ou se a casa impedir a

sua saída, por falta de pagamento da
multa extorsiva, o consumidor deve
imediatamente chamar a polícia (190),
que poderá até prender em flagrante o
responsável, por crime de Constrangi-
mento ilegal ou por crime de cárcere
Privado.

Uma saída mais diplomática é pagar
e exigir nota fiscal que deverá discrimi-
nar todos os valores (inclusive a multa).
Depois, denuncie tal prática abusiva ao
PROCON. Você ainda poderá pleitear no
Judiciário a devolução (em dobro) do di-
nheiro que foi cobrado indevidamente.

Fiquem atentos aos seus direitos.
Afinal, consumidor consciente é consu-
midor informado.

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 

Perdi a comanda.
E agora?

� FASEH
Faseh retoma atendimento jurídico

presencial gratuito no NPJC
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

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

Danilo Milan

Copa Lapense
Semi finais empolgam as torcidas em São José da Lapa

Quatro equipes disputam as semi finais
da Copa Lapense. No domingo, dia 29, joga-
ram: Ipê 1 x Pardim 1; Sabadaço 0 x Vila
Real 3. Estes foram os jogos de ida da com-
petição.

No dia 06, domingo, acontecem os jogos
de volta. Às 10 horas no Estádio do Dom
Pedro, vão jogar Pardim x Ipê. Também às 10

horas, no Estádio do Santa Cruz, em Inácia
de Carvalho, jogam Vila Real x Sabadaço. 

No domingo serão conhecidos os finalis-
tas da Copa Lapense de 2020.

De parabéns a Liga de Desportos de São
José da Lapa, que tem a presidência do Mazi-
nho, extensivo a toda sua equipe pela organi-
zação do certame. O Cláudio, Edmundo e Márcia iam

sempre pescar no São Francisco, na Barra
do Guaicui. Já não pegava Surubim há
muito tempo naquelas águas. Acontece
que Edmundo sempre acreditava que ia
fisgar um bitelo, como era antigamente.

Então era uma cerretilha Abu 30.000,
anzol Mustad 10/0, linha Haiglon .90 e
vara de da Mariner Sports, fibra de car-
bono para 180 lbs. Equipamento leve, ele
pensava. Isca de minhocoçu, 2 em cada
iscada, no formato de guarda-chuva. Uma
era só no anzol, pra fazer a bolota e outra
pra recobrir o encastoou de aço rígido de
30 cm.

O arremesso era favorecido por uma
chumbada que, se necessário, poderia ser
usada como poita. Foram várias idas e
vindas, dia e noite, sol e chuva e nada de
surubim. 

Um belo dia, á noite, eis que bate um
desgarrado. A vara estava no secretário e
ali já começou a desenhar o tamanho do
bicho. Foi uma dificuldade pra retirar a
vara do secretário. A catraca da carretilha
disparada, o bicho tomando linha sem
parar.O carretel, carregado com 300 mts,
parecia sair fumaça e a sensação de que
ia faltar linha já dominava os pescadores.

Gaguejando e emocionado, Edmundo
que não teve tempo nem de tirar o cigarro
aceso da boca, dá o comando. Recolhe a

poita Luiz Cláudio, solta o barco. O genro
logo obedece e a perseguição começa.
Até aí nada de consegui recolher linha.

O barco, a essa altura já embalado,
persegue o bitelo. Pelo visto era o rei do
Rio, um luango. Já calculavam passar de
4 arrobas. Depois da disparada o bicho
parece reduzir a força e a corrida reduz a
velocidade.

Começava nova emoção. Recolher
linha, avistar o bicho e embarcá-lo. A ale-
gria é contagiante. Edmundo vem reco-
lhendo o bicho, que já dava sinais de
cansaço, mas só o peso dele exigia uma
força descomunal.

A aproximação do barco é eminente.
Edmundo comanda de novo: Prepara o
bicheiro Luiz Cláudio. Num erra a bi-
cheirada senão vai embora.O cigarro na
boca já estava quase na guimba. O peixe
já estava no fundo do barco, mas nada de
vir à tona e mostrar a cara.

Edmundo, ansioso pra ver o troféu,
levanta e chega o rosto na lateral do
barco. Canhoto que era, não percebeu o
rosto próximo da linha, o suficiente pra
encostar na ponta do cigarro.

Tão tensionada que estava a linha que
o barulho foi semelhante ao estampido de
um 38 e lá se foi o surubim. Daí pra frente
o peso e o tamanho só aumentaram.

O Edmundo, a Márcia
e o Luiz Cláudio

O Abdalla nos manda esta história verdadeira

A equipe do Sabadaço disputa uma vaga para a final contra o Vila Real

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE VESPASIANO, com sede nesta
cidade, na Rua Januário Martins, nº 834, Bairro Caieiras, através de seu presi-
dente Daniel Afonso, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os
artigos 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º. Com seus parágrafos, inci-
sos e alíneas do Estatuto da entidade decide CONVOCAR todos os presidentes de
clubes filiados para a assembleia Geral Ordinária conforme do presente edital,
que será realizada na sede da Liga, às 19:30 horas a primeira chamada e a se-
gunda chamada as 20:00 horas  do dia 08 de Janeiro de 2021, com a seguinte
ordem do dia:

Eleição da Diretoria da Liga Municipal de Desportos de Vespasiano conforme
o Estatuto da Liga.

A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Liga até 10
dias antes da eleição, que se realizará dentre as chapas devidamente inscritas e ho-
mologadas pela secretaria da Liga. Para registro da chapa favor entrar em contato
com o Presidente da entidade no telefone 98781 – 8515 ou no endereço Rua N nº
369 – Morro Alto Vespasiano –MG no horário de 18:00 as 22:00 horas segunda
a sexta feira.

A Assembleia Geral instalar - se á em primeira convocação às 19:30 horas,
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação as 20:00
horas, com qualquer número, conforme o Estatuto da Liga.

NORMAS PARA ELEIÇÃO
Estar em conformidade com os artigos 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º

e 19º. Com seus parágrafos, incisos e alíneas do Estatuto da Entidade.

Presidente da Liga Municipal de Desportos de Vespasiano
Daniel Afonso

Vespasiano 02, Dezembro de 2020.

O Danilo Milan, grande pescador de
Lagoa Santa, esteve na Amazônia pescando
belos exemplares. Esteve com sua turma
hospedada na Pousada Muriru pescando na

Lagoa do Maçarico no mês passado. Nas
fotos ele exibe dois belos exemplares: um
tucunaré e um pirarucu. Grande pescador.
Parabéns!!!


