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Governo anuncia plano nacional de vacinação contra covid-19
ANO XLII

- Nº 398

O governo lançou no dia 16,
quarta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, o Plano Nacional de
Operacionalização da Vacina contra
a Covid-19. Elaborado pelo Ministério da Saúde, o documento já havia
sido entregue no dia 12 pelo advogado-geral da União, José Levi, ao
ministro Ricardo Lewandovski, relator das ações que tratam da obrigatoriedade da vacina e outras
medidas de combate à pandemia.
O plano está dividido em dez
eixos, que incluem descrições
sobre a população-alvo para a vacinação; sobre as vacinas já adquiridas pelo governo e as que estão
em processo de pesquisa; a operacionalização da imunização; o esquema logístico de distribuição das
vacinas pelo país; e as estratégias
de comunicação para uma campanha nacional. O documento entregue não indica data para início da
vacinação.

Grupos prioritários

O Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19, apresentado

Dezembro 2020

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Grupo prioritário é formado por 50 milhões de pessoas
pelo governo, prevê quatro grupos
prioritários que somam 50 milhões
de pessoas, o que vai demandar
108,3 milhões de doses de vacina,
já incluindo 5% de perdas, uma vez
que cada pessoa deve tomar duas
doses em um intervalo de 14 dias
entre a primeira e a segunda injeção.
O primeiro grupo prioritário,
a ser vacinado na fase 1, é formado
por trabalhadores da saúde (5,88
milhões), pessoas de 80 anos ou
mais (4,26 milhões), pessoas de 75
a 79 anos (3,48 milhões) e indígenas com idade acima de 18 anos
(410 mil). A fase 2 é formada por
pessoas de 70 a 74 anos (5,17 milhões), de 65 a 69 anos (7,08 milhões) e de 60 a 64 anos (9,09
milhões).
Na fase 3, a previsão é vacinar 12,66 milhões de pessoas
acima dos 18 anos que tenham as
seguintes comorbidades: hipertensão de difícil controle, diabetes
mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças
cardiovasculares e cerebrovascula-

res, indivíduos transplantados de
órgão sólido, anemia falciforme,
câncer e obesidade grave (IMC
maior ou igual a 40).
Na fase 4, deverão ser vacinados professores do nível básico ao
superior (2,34 milhões), forças de
segurança e salvamento (850 mil) e
funcionários do sistema prisional
(144 mil). O Ministério da Saúde
pondera, no documento, que os
grupos previstos ainda são preliminares e poderão ser alterados.

em fase pré-clínica de pesquisa.
Das vacinas candidatas em estudos
clínicos, há 13 em ensaios clínicos
fase 3 para avaliação de eficácia e
segurança, a última etapa antes da
aprovação pelas agências reguladoras e posterior imunização da
população. No Brasil, o registro e
licenciamento de vacinas é atribuição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pautados
na Lei nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como a RDC nº
55/2010”, diz um trecho do plano.

Segundo o plano, o governo
federal já garantiu 300 milhões de
doses de vacinas contra a covid-19
por meio de três acordos: Fiocruz/AstraZeneca (100,4 milhões
de doses até julho de 2020 e mais
30 milhões de doses por mês no segundo semestre); Covax Facility
(42,5 milhões de doses); Pfizer (70
milhões de doses ainda em negociação).
Até agora, nenhum imunizante está registrado e licenciado

Para operacionalizar a campanha nacional de vacinação, o plano
do governo prevê capacitação dos
profissionais de saúde do Sistema
Único de Saúde (SUS) e também
um esquema de recebimento, armazenamento, expedição e distribuição dos insumos, que são o
próprio imunizante, além das seringas e agulhas.
O principal complexo logístico será a partir do aeroporto internacional de Guarulhos (SP), na

Vacinas

Logística

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), etapa prévia
obrigatória para que a vacinação
possa ser realizada.
“De acordo com o panorama
da OMS [Organização Mundial da
Saúde], atualizado em 10 de dezembro de 2020, existem 52 vacinas covid-19 candidatas em fase de
pesquisa clínica e 162 candidatas

 FASEH

sede da empresa VTC Logística,
que tem contrato com o Ministério
da Saúde. O galpão da empresa
possui 36 mil metros quadrados
nas imediações do aeroporto e
conta com ambientes climatizados,
como docas e câmaras frias. Há
também estruturas menores em
Brasília, Rio de Janeiro e Recife.
Também está prevista a entrega da carga embalada por modal
rodoviário para Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul,
Goiás, Distrito Federal, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais e outras unidades da federação que fiquem em até 1.400 quilômetros de
raio dos centros de distribuição.
O governo também informa já
ter acordos firmados com companhias aéreas, como Latam e Azul,
além de outras empresas de carga
aérea, para o transporte até as capitais da região Norte do país. Pelo
plano, a frota será rastreada 100%
por satélite e a segurança do transporte, em determinadas situações
durante o deslocamento, ocorrerá
por conta da União.

Faseh: riqueza incalculável para Vespasiano
Como o conhecimento da faculdade gera poder, capacidade e riqueza à comunidade de Vespasiano e Região

A única faculdade presencial de Vespasiano ocupa o imóvel do Parque Jardim Alterosa,
por meio de convênio com a
Prefeitura, aprovado na Lei Municipal 1.870/2000, firmado
desde sua instalação na cidade e
ainda em vigor, cumprindo com
as contrapartidas de assistência
social gratuita em atendimentos
de saúde, educação e jurídicos,
que superam as obrigações inicialmente contratadas.
Apesar disso e da transparência que dá a suas ações e à relação com os órgãos públicos, a
instituição foi alvo de denúncia,
veiculada em um programa de tv,
com informações distorcidas, caluniosas e difamatórias, suspeita
de motivações políticas ou de interesse pessoal e contrário ao público a que a Faseh atende, tendo
como prova fatos e números.

Clínica-escola da Faseh
faz entre 7 e 8 mil
procedimentos/mês

Médicos que lecionam na
Faseh e integram o corpo docente que recebeu nota máxima
do MEC prestam atendimento e
supervisionam o contato dos
alunos da faculdade de Medicina com os pacientes, de forma
gratuita, suprindo com qualidade especializada a demanda
por profissionais de saúde.
197 acadêmicos atuam na

Marlene e Taís, do Morro Alto,
na Clínica-escola da Faseh

assistência médica em Vespasiano.16 professores médicos
especialistas da Faseh atendem
nas UBS da rede de atenção à
saúde primária da cidade.
Só na clínica-escola que
funciona dentro do campus são
atendidos até 8 mil pacientes,
por mês, nas especialidades de
pediatria, clínica médica, cardiologia, pneumologia, infectologia,
otorrinolaringologia. Ginecologia e obstetrícia, pequenas cirurgias ambulatoriais, psiquiatria,
dermatologia, endocrinologia,
ortopedia e neurologia.
Marlene carregando o filho
de 3 meses e acompanhando a
filha, Taís, grávida de 5 meses,
conta o que acha do atendimento na clínica: “É ótimo, sem
comparação!”. A mãe fez e a
filha faz pré-natal com os pro-

fessores e alunos da Faseh. “O
atendimento, a consulta, o tratamento, tudo é excelente!”, completa as duas moradoras do
Morro Alto.
A clínica-escola também
tem um espaço para sessões de

Elzeni teve o inventário do marido feito de
graça em mutirão no Núcleo da Faseh

fisioterapia, com média de 6 mil
procedimentos mensais, nos últimos 4 meses.
Dilene que faz tratamento
na Faseh, desde que tirou um
tumor há mais de10 anos, e teve
os movimentos limitados. “Eu já

fiz em vários outros lugares, em
outros municípios, e estou boba
com o atendimento aqui e com
a aparelhagem. Tem tudo, não
esperava tanto! Estou muito melhor, desde que vim pra cá e não
posso nem pensar de perder isso
aqui!”

3 anos de serviços
jurídicos gratuitos

Dilene é atendida pela equipe da
clínica de fisioterapia da Faseh

Os professores e alunos de
Direito que atuam no Núcleo de
Prática Jurídica e Cidadania da
Faseh (NPJC) já resolveram 336
casos de moradores da cidade na
Justiça, promovendo acordos e
advogando em processos, de
2016 pra cá. Foram 5 mil 630
atuações em processos, junto ao
CEJUSC do TJMG. Neste
mesmo tempo, resolveram 343
problemas de consumidores no

Procon da Câmara de Vereadores. O núcleo ainda promove
oficinas de parentalidade para
orientar pais e filhos de famílias
em conflito ou separação.
Em parceria com o Tribunal
de Justiça de MG, a Cohab e a
Prefeitura de Vespasiano, a Faseh
já promoveu 4 mutirões para resolver pendências e regularizar
imóveis da população de bairros
carentes da cidade. Em cada um
deles, foram 300 audiências para
sanar dívidas de famílias de mutuários e até fazer inventários, registros e escrituras.
Elzeny foi atendida, no mutirão deste mês, por 3 alunos da
Faseh que fizeram o inventário
do marido dela. Antes de falecer,
vítima de um acidente de trabalho, foi ao um mutirão, no ano
passado, para regularizar a situação do apartamento em que
vivia com a mulher e dois filhos,
há 21 anos mas com um contrato de gaveta feito com o antigo mutuário, no bairro
Caieiras. Agora, a viúva voltou
para fazer o novo procedimento
e falou do alívio de ter esta assistência gratuita. “Pra mim é
ótimo porque eu fico tranquila
sabendo que eles vão fazer tudo
direitinho. Eles estão me poupando de um trabalho, seria
muito pior seu tivesse que fazer,
seria muito mais trabalhoso,
custoso e demorado”.

Sobe para 36 o número de óbitos por coronavírus em Vespasiano

O número de casos suspeitos já chegou a
8.642, liberados por monitoramento são 7.899.
Casos confirmados são 2.006 desde o início da
pandemia. Em acompanhamento – 248; óbitos
suspeitos – 52; óbitos descartados 15; óbitos
confirmados – 36.
Em Vespasiano o estado é de calamidade.
Desde 1° de julho os casos confirmados subiram para 2.006. Foram registrados 36 óbitos em
Vespasiano até 15 de dezembro.
Em alguns bairro a situação se agrava.
Morro Alto com 311 casos confirmados e Nova

Pampulha com 274 são os mais atingidos pela
doença.

O Coronavírus ainda não acabou

A pandemia avança; ela está aí. É fato que
sua intensidade tem avançado e é preciso todos
os cuidados. Ela não acabou. A situação está
piorando.
É um grande risco para toda a população
que deve se unir acatando as determinações das
autoridades de saúde: o isolamento social, o distanciamento, o uso de máscaras, o uso do álcool

em gel, a lavagem das mãos e permanecer em
casa pelo maior tempo possível. Só assim a população vai conseguir ganhar esta guerra. Caso
contrário ainda vai haver mais mortes.
Há pessoas que fazem questão de não usarem 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 epidemia. Vamos caminhar juntos, vamos ganhar esta guerra.

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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Governo retira ipê de lista internacional
de proteção de espécies ameaçadas
Ipê é uma das madeiras brasileiras mais cobiçadas no mercado internacional. Na
prática, com decisão, ipê poderá ser vendido como uma espécie comum, sem restrições

O governo brasileiro retirou o
ipê de uma lista internacional de proteção de espécies ameaçadas. O ipê é
uma das madeiras brasileiras mais
cobiçadas no mercado internacional.
Por causa da crescente exploração e venda ilegal, o ipê estava numa
lista de espécies ameaçadas da convenção sobre o comércio internacional de espécies da fauna e da flora
selvagem.
Mas, em agosto do ano passado, o próprio governo brasileiro
pediu para que a convenção retirasse
a espécie da lista, apesar dos alertas
de técnicos para preservar o ipê.
A informação foi trazida pelo
jornal “O Estado de S. Paulo” e confirmada pela TV Globo. Com isso, o
ipê pode ser vendido como uma espécie comum, sem restrições.
A convenção é um acordo internacional assinado pelo Brasil em
1973 e que reúne 183 países com o
objetivo de monitorar o comércio de
animais e plantas selvagens no
mundo para que ele não ponha em
risco a sobrevivência das espécies.
Árvores brasileiras como o Mogno e
o Pau-Brasil já estão nessa lista.
Procurado, o Ministério do
Meio Ambiente disse que, como não
houve consulta ao setor produtivo
nacional, foram pedidos mais estudos sobre a exploração do ipê, que
atualmente estão sendo avaliados
pelo Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico, no Rio de Janeiro. Não há
prazo para a conclusão.
Para o professor Edson Vidal,
da Universidade de São Paulo
(USP), a espécie é hoje uma das preferidas da exploração ilegal.
“O ipê é considerado hoje um
novo Mogno, é uma espécie das
mais valiosas que a gente tem hoje
na floresta amazônica. Então, principalmente devido a isso, que ele está
sendo exaustivamente explorado”,
disse.
“É a abertura de um caminho
para isso, não tenho nenhuma dúvida, para o desmatamento”, acrescentou.

Além do ipê, outras espécies
nativas que são vendidas para fora do
país estão sob risco. Documentos revelam que o presidente do Ibama se
encontrou com madeireiros antes de
afrouxar normas pra exportação de
madeira.
A informação foi publicada
pelo jornal “O Globo”. A reunião
entre o presidente do Ibama,
Eduardo Bim, e os madeireiros aconteceu na sede do Ministério do Meio
Ambiente, no dia 6 de fevereiro deste
ano. Até então, a madeira nativa só
podia ser exportada com uma autorização emitida pelo Ibama, uma medida para combater a exploração
ilegal.
Mas os empresários queriam
vender madeira para o exterior apresentando apenas o Documento de
Origem Florestal (DOF), preenchido
pelos próprios madeireiros e que originalmente só servia para permitir o
transporte das toras até o porto.
Dezenove dias depois da conversa com os madeireiros, Eduardo
Bim atendeu ao pedido e liberou a
exportação de madeira sem autorização formal do Ibama.
No despacho em que retirou a
exigência da autorização para a exportação de madeira nativa, que estava em vigor desde 2011, Eduardo
Bim disse que: “A autorização prevista na instrução normativa tornouse desnecessária e obsoleta, caindo
naturalmente em desuso.”

Procurado, o Ministério do
Meio Ambiente confirmou a participação de Eduardo Bim na reunião e
a decisão.
Diante da mudança, organizações não governamentais e entidades
ligadas ao meio ambiente entraram
na Justiça para anular a decisão do
Ibama.
Afirmam que a autorização de
exportação era um documento que
permitia que a fiscalização da madeira fosse feita de forma mais eficiente, antes de ser exportada. Como
agora o único documento exigido é
preenchido pelo próprio madeireiro,
isso abre espaço para fraudes.
Porta-voz da Campanha Amazônia, do Greenpeace, Rômulo Batista afirma: “Ao receber esses
documentos, os fiscais poderiam
averiguar o contêiner para ver se a
madeira que está declarada é realmente a madeira que está sendo exportada, se a documentação utilizada
para exportar é uma documentação
válida. Então, é uma perda, justamente no comando desse, que é um
dos produtos comercializados que,
infelizmente, tem um alto grau de
ilegalidade.”
Em nota, o Ibama declarou que
não houve flexibilização do certificado para exportação de madeira e
que agora, com o documento de origem florestal de exportação, os procedimentos fiscalizatórios serão mais
eficientes.
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Grupo Nosso Tom

Assessoria Musical oferece um trabalho totalmente focado
na qualidade e no atendimento ao seu público

Pamella Aguiar
Jornalista

Criado em 2012 o projeto
chamado Espaço Musical se
tratava de um lugar voltado
para o ensino da música para
iniciantes e contava com quatro
músicos que se dedicavam a dar
aulas de canto, teclado, violão e
bateria.
A partir disto, foram surgindo demandas para apresentações em eventos, principalmente em cerimônias de casamento. Foi então que, em
meados de 2013, o projeto deu
lugar a um grupo, que levou o
mesmo nome e à época contava
com vocal masculino e feminino, violino, teclado e violão.
À medida que novos trabalhos iam surgindo, a equipe
também crescia em número de
músicos para atender a uma demanda cada vez maior. Em
2019 o grupo passa por mais
uma reestruturação, passando a
se chamar Nosso Tom – Assessoria Musical, apresentando um
trabalho totalmente focado na
qualidade, no atendimento ao
seu público e no comprometimento na realização do trabalho.
Segundo o grupo o trabalho oferecido por eles presta
toda a assessoria necessária para
a escolha do melhor repertório,
de forma especializada e exclusiva, de acordo com o estilo de
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cada um. “Entendemos a importância desse momento na vida das
pessoas. Trabalhar com eventos e
especialmente com casamentos é
trabalhar com sonhos”.
A equipe conta atualmente
com mais de 20 músicos, entre vocalistas e instrumentistas e oferecem em suas apresentações instrumentos como teclado, violão,
violino, cajón, trompete, saxofone
e violoncelo. Eles esclarecem que a
escolha do repertório é realizada
pelos contratantes, que escolhem
as músicas que desejam para a cerimônia e os arranjos são todos definidos pelos músicos, de acordo
com o estilo de cada cerimônia.
Esse cuidado, aliado à qualidade técnica dos integrantes do
grupo, oferece o diferencial da
equipe. “As emoções falam de
maneira bastante diferente a cada
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evento que temos a oportunidade e o prazer de realizar. Os
arranjos ficam incrivelmente
lindos e em harmonia e sempre
chama muito a atenção de todos
os que assistem”.
Hoje em dia é possível
acompanhar o trabalho do
grupo através do canal deles no
YouTube (youtube.com/ nossotom), onde são postado os mais
diversos vídeos, a maioria voltada para o universo de casamentos. Além disso, os músicos
estão produzindo um conteúdo
interessante para o público em
geral, que envolve covers de
músicas de artistas consagrados,
como Beyoncé, Sam Smith,
entre outros, além de projetos
com músicas autorais, com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2021.
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Aeroporto Internacional de BH tem unidade do Hermes
Pardini exclusiva para exames RT-PCR da Covid-19
E M N OT Í CI A S

Laboratório iniciou suas operações com a testagem de passageiros e os resultados são liberados em 4 horas, no aplicativo ou site da rede

O Hermes Pardini, um dos
principais laboratórios de Minas
Gerais, em parceria com a BH
Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em
Confins, inaugurou uma Unidade de Testagem Covid-19 no
terminal. Planejado para oferecer conveniência e deslocamento seguro aos viajantes, o
laboratório fica em frente ao Desembarque 1 e oferece o teste
RT-PCR, considerado padrão
ouro para detectar o coronavírus. Disponível apenas na modalidade particular e sem
exigência de pedido médico, o
exame pode ser feito em pessoas
sintomáticas e assintomáticas
que precisam realizar viagens. O
serviço funciona de segunda a
sexta-feira, das 7h às 17h e aos
sábados, das 7h às 11h.
Em até 4 horas o cliente poderá visualizar o laudo, em dois
idiomas, português e inglês,
pelo aplicativo ou site do Hermes Pardini. Realizado por meio

da coleta de material do nariz e
garganta com uma haste flexível, o teste molecular do tipo
RT-PCR identifica o material
genético do vírus no organismo
e é usado para detectar se a pessoa está infectada no momento.
Diferentemente dos exames sorológicos, que coletam sangue e
identificam a presença de anticorpos, indicando uma contaminação no passado.
A instalação da unidade é
temporária para atender o período
de maior volume de voos e passageiros. Historicamente, entre dezembro e fevereiro, o número de
viajantes circulando pelo país aumenta consideravelmente, sobretudo por conta de férias escolares,
Natal e Réveillon. Vale ressaltar
que o laboratório instalado no
aeroporto atende a todas as exigências da Vigilância Sanitária
para realizar testes de Covid-19.
“Estamos iniciando o período de aumento na movimentação de passageiros, pelo início

Coluna Jurídica

pósito do grupo de gerar acesso
à tecnologia em saúde para
quem precisa e onde estiver”,
concluiu o vice-presidente da
rede de laboratórios, Alessandro
Ferreira.

da alta temporada, e oferecer
esse serviço em parceria com
um laboratório de referência no
país é mais uma medida de prevenção ao coronavírus e uma
forma de ampliar a segurança de
passageiros, visitantes e comunidade aeroportuária”, ressaltou
Geovane Medina, gestor de Planejamento Operacional.

Atualmente, o Hermes Pardini tem o maior núcleo para
realização de exames RT-PCR
para Covid do Brasil, com capacidade para 20 mil testes dia e
tem atuado fortemente no diagnóstico da doença, desde que ela
chegou ao Brasil. “Atender as
pessoas que necessitam viajar
neste momento faz parte do pro-

Sobre o Grupo Pardini
Com mais de 60 anos, o
Pardini é um dos maiores
players de Medicina Diagnóstica e Preventiva do Brasil. O
grupo tem investido fortemente
na ampliação e na especialização da sua capacidade técnica,
produtiva e científica, com os
propósitos de democratizar o
acesso aos exames mais complexos e promover bem-estar e
saúde dos brasileiros. Além das
124 unidades próprias (76 em
Minas Gerais, 5 em São Paulo,
13 no Rio de Janeiro e 30 em
Goiânia), oferece o serviço de
Apoio Laboratorial para cerca
de 6 mil clientes (laboratórios,
clínicas e hospitais) em todo o
país, localizados em 1.900 cidades. Toda essa estrutura permite

oferecer mais de 8 mil tipos de
exames e a expertise nas áreas
de análises clínicas, diagnóstico
por imagem, genética molecular,
testes oncológicos de alta complexidade, medicina nuclear,
medicina personalizada e patologia cirúrgica. É pioneiro na
montagem da maior planta produtiva de automação laboratorial da América Latina.

Sobre a BH Airport
A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional
de Belo Horizonte, é uma Sociedade de Propósito Específico
(SPE) formada pelo Grupo CCR,
uma das maiores companhias de
concessão de infraestrutura da
América Latina, e por Zurich
Airport, operador do Aeroporto
de Zurich, o principal hub aéreo
da Suíça e considerado um dos
melhores aeroportos do mundo,
além da Infraero, estatal com experiência de mais de 40 anos na
gestão de aeroportos no Brasil,
que tem 49% de participação.

INSS: Saiba como comprovar tempo de trabalho não
registrado na carteira para conseguir se aposentar

Quando chega perto do período de se aposentar e falta tempo de contribuição, isso se torna
uma dor de cabeça para o segurado. Muitas pessoas trabalham para empresas sem o registro na
carteira e na hora de requerer a aposentadoria, esse
tempo faz muita falta.
É comum no Brasil que determinadas empresas, na tentativa de pagar menos impostos, contratem empregados sem o devido registro na
carteira de trabalho. O trabalhador na hora da contratação está em desvantagem perante a empresa
e aceita todas essas imposições, que, muitas vezes,
acreditam ser vantajosas pela oferta de pagamento

de salário maior, abrindo mão do registro formal.
No entanto, essa informalidade gera um problemão quando chega a hora de requerer a aposentadoria, já que certamente esse período irá
fazer falta e o pedido de aposentadoria será negado pelo INSS.
Mas então o que devo fazer para reconhecer
esse tempo?
Para provar o tempo de serviço trabalhado
sem anotação na carteira de trabalho, será preciso
demonstrar por meio de documentos e testemunhas. Por isso, é importante guardar qualquer tipo
de documento que tenha recebido da empresa.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada

Exemplos de documentos que podem provar o período de trabalho em geral:
 Holerites;
 Comprovante de férias;
 Extrato do banco onde foi deposito o salário;
 Extrato do FGTS (caso de registro, mas se recolhimento para o INSS);
 Documentos emitidos pelo Sindicato etc.
Importante mencionar que tanto o INSS
como o Poder Judiciário, não aceitam somente
prova testemunhal, devendo ser apresentado
algum documento para que ocorra o reconhecimento do período.

E se o INSS negar o pedido de reconhecimento?
Nesse caso, o segurado ainda terá a possibilidade de reconhecer o tempo de serviço na Justiça,
com a utilização dos documentos apresentados ao
INSS e também por meio de testemunhas.
A dica mais importante para as pessoas que
trabalharam ou venham a trabalhar sem registro, é
que guardem sempre qualquer documento referente ao período de trabalho, seja esse documento
o mais insignificante que possa parecer, pois pode
servir como prova futuramente.
Fiquem atentos aos seus direitos.

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.

Natal sem acidentes! Confira como
instalar enfeites com segurança
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Atenção deve ser redobrada para que não aconteçam imprevistos desagradáveis
envolvendo energia elétrica. Na última sexta-feira (27), uma criança de 8 anos
morreu ao tomar um choque em uma decoração natalina, em Caldas Novas (GO)

Dezembro é o mês das tradicionais decorações luminosas natalinas nas fachadas e
interiores das casas e prédios
de todo o país. Essas instalações precisam ser feitas com
bastante atenção para que
sejam evitados os acidentes
envolvendo choques elétricos
e curtos-circuitos, que podem
causar incêndios e outros
danos.
De acordo com o engenheiro de Segurança do Trabalho Francis Nascimento, da
Cemig, instalações feitas de
forma incorreta são um
grande perigo para a população. A colocação dos enfeites
deve ser feita de forma segura, de acordo com a especificação técnica de cada
equipamento e, principalmente, evitando-se as gambiarras.
“São consideradas gambiarras as instalações que utilizam
diversos
fios
e
adaptadores (benjamins ou
‘Ts’) para realizar a ligação
de diversos enfeites em uma
única tomada. Esses dispositivos provocam sobrecarga e,
consequentemente, o mau
funcionamento dos aparelhos,
podendo causar choque elétrico e princípios de incêndio”, afirma Francis Nascimento.
A instalação de ornamentos luminosos em áreas externas merece atenção devido à
exposição a elementos naturais, como vento e chuva. O
engenheiro eletricista da
Cemig alerta para a necessidade de proteção dos pontos

das conexões e tomadas, além
da distância de 1,5 metro da
rede elétrica da Cemig, nos
casos de instalação de lâmpadas decorativas em fachadas,
muros, jardins e árvores.
“Recomenda-se, ainda,
instalar enfeites em locais
fora do alcance das crianças e
dos animais domésticos. Em
caso de Árvores de Natal com
iluminação instalada no chão,
uma sugestão é criar uma barreira física com caixas embrulhadas de presentes para
impedir o acesso aos enfeites
elétricos”, orienta o especialista em segurança elétrica.
Outra recomendação que
deve ser observada é que os
enfeites
luminosos
não
podem ser muito antigos.
Pelo fato de eles ficarem
muito tempo guardados, o seu
cabeamento pode apresentar
problemas de degaste no isolamento e provocar curto-circuito.

Tragédia em Goiás

Outra recomendação importante é ter atenção redobrada às crianças em casa e
também nas áreas externas.
Nunca deixe que os pequenos
se aproximem e toquem em
fiações e instalações dos enfeites natalinos. No dia 27 de
novembro, uma garota de 8
anos sofreu uma descarga elétrica e morreu após tocar em
uma estrutura metálica da decoração de Natal instalada em
uma praça de Caldas Novas,
em Goiás. Foi aberto um inquérito policial para apurar as
responsabilidades.

Instalar enfeites com iluminação é um perigo principalmente para crianças

Paulo Diniz em Sociedade
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Rotary Club admite
novo companheiro

Cp Tâmara fez, com
competência,
o cerimonial

Cp. Genivaldo recebe o distintivo do Rotary
de sua madrinha e esposa, presidente
Cp. Kátia Madeira

Durante reunião solene realizada no dia
14 de dezembro, o Rotary Club de Vespasiano emplacou mais um sócio: companheiro Genivaldo Silva Madeira Junior.
Em face da epidemia do coronavirus, a
reunião aconteceu de forma presencial respeitadas as orientações dos órgãos competentes: uso de máscaras e distanciamento. A
reunião foi presidida pela Cp. Kátia Madeira e o cerimonial muito bem conduzido
pela Cp. Tâmara.
O Rotary International vem desenvolvendo uma campanha com o objetivo de ampliar o quadro de sócios em todo o mundo e
o Clube de Vespasiano vem dando sua parcela de contribuição.
Aberta a reunião pela presidente Kátia
Madeira, com as formalidades de praxe,

passou-se à apresentação do currículo do
novo companheiro Genivaldo Madeira que
foi feita pelo companheiro Zerisson Durães.
O Cp. Zerisson destacou que, apesar de
estar agora se tornando um rotariano, há
tempos Genivaldo participa da família rotária. Ele já havia participado do quadro de
sócios do Rotary Club de Vespasiano anteriormente tendo se afastado por questões
pessoais.
Agradecendo a honraria o Cp. Genivaldo afirmou: Estou muito feliz por estar
entrando novamente como sócio na família
rotária. Sinto-me honrado e pronto para
abraçar o lema Dar de si, antes de pensar
em si. Estamos juntos; Vamos que vamos!!!
afirmou o novo companheiro Genivaldo
Madeira.
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Studio Maria

Na semana passada tivemos o prazer de receber o
Alonso Luiz de Almeida
que por longo tempo foi
proprietário de uma padaria
em Vespasiano. Hoje reside
na vizinha cidade de São
José da Lapa.
Ele veio acompanhado
de sua neta Maria Luisa
Martins, estudante de medicina e maquiadora proprietária do Studio Maria, em
Vespasiano. Com sua garra
e inteligência é certo que,
muito em breve será vencedora. Maria Luiza, sucesso
para você!!!

Maria Luisa,
Thais e Larissa,
excelentes profissionais
do Studio Maria

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO

Dia 01- Valter José Menezes; Dia 02- Saulo F. Viana, Rodolfo Marcos Santos de Souza, Rubens Araújo Beghini, Niviane Faria de Carvalho Alves, Raíza Kelly Durães Gomes; Dia 03- Rhana
E. A. Mussa, Cláudia Adriana Fonseca Rocha, Elazir Oliveira Caldeiro, Renata C. Fonseca Diniz,
Fábio Ronald Fonseca Nassif, Valéria Silva Araújo; Dia 04- Carla Luciene Soares Viana; Dia 05Margarete Gelmini Machado, Lucas Fonseca Vieira; Dia 06 – Matheus Sachetto Fonseca Costa;
Dia 07- Andréa Pereira de Jesus; Dia 09- Vânia das Graças Diniz Carvalho; Dia 11- Ercy Alves
de Souza; Dia 12- Jorge Felipe Esteves Borges, Rodolpho César Castilho Reis; Dia 13- Carlos
Henrique Pinto Dias; Dia 14- Francele Vasconcelos, Daniela Rocha Costa; Dia 16- Ângela Maria
Souza Lima Viana, Luiz Fernando Araújo; Dia 17- José Nicolau de Oliveira Lima; Dia 18- Ana
Cláudia Souto Murta, Custódio Antunes de Morais, Belkis do Valle Fonseca Ferreira, Francieles
Angelis Sales, Vanda Ziderich Xavier; Dia 19- Hérika Janaína Fernandino, Alexandre Silva de
Aviz; Dia 20- Karina Viana Diniz Cruz; Dia 21- Karoline de Oliveira Bretas, Siléia Mara Fonseca
Lage, Inês Maria Braga Paixão; Dia 23- Mara Lúcia Fernandes, Ildefonso Marques Gomes Resende, Lucas Viana Brasileiro, João Henrique Aviz Salles; Dia 24- Luiz Felipe Mussa Rocha Fonseca; Dia 26- Matheus Lucas Nunes Diniz, Helder Adriano Pena; Dia 27- Fabiano A. Carvalho
Bretas; Dia 28- Linda Salim Salomão, João Bispo Donizzeti Batista; Dia 30- Breno Kamei Aarão;
Dia 31- João Bosco dos Santos, Léa Marise Cerqueira C. Mussa, Ricardo Fonseca Carvalho, Enízia Soares dos Santos, Marcos Vinícius Mota Lopes.

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

Cp. Zerisson leu o currículo
do Cp. Genivaldo

Cp. Genivaldo Madeira: Dar de si,
antes de pensar em si

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
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Elzinha Viana

Dicas úteis para o Lar - Frutas







Ingredientes:
1 pernil desossado (aproximadamente 3kg)
2 xicaras (chá) de vinho branco
seco
½ xicara (chá) de óleo
½ xicara (chá) de vinagre branco
1 colher (sopa) de pimenta-doreino em grãos
1 colher (chá) de colorau
4 dentes de alho amassados
2 folhas de louro
Sal a gosto
3 tomates picados
2 cebolas picadas
½ maço de cheiro-verde picado

Cebola Caramelizada:
10 mini cebolas
4 colheres (sopa) de manteiga
1 colher (chá) de sal
4 colheres (sopa) de açúcar mascavo

Modo de preparo:
Em um recipiente com
tampa, tempere o pernil com o
vinho branco, o óleo, o vinagre, a
pimenta, o colorau, o alho, o
louro e o sal.
Tampe e deixe descansar na

geladeira por 12 horas, virando
algumas vezes.
Misture em uma fôrma os
tomates, as cebolas e o cheiroverde. Coloque o pernil sobre
esta mistura e reque com 2 xicaras (chá) da marinada.
Cubra com papel alumínio e
leve ao forno médio, preaquecido
por 1 hora e 30 minutos.
Retire o papel alumínio e
asse por mais 1 hora e 30 minutos
ou até assar e dourar, regando
sempre com o molho que se formou na fôrma.
Retire da fôrma, escorra o
excesso de gordura, coloque o
pernil em uma travessa e reserve.
À parte cozinhe as mini cebolas no vapor por 10 minutos.
Retire e deixe esfriar.
Em uma panela derreta a
manteiga em fogo médio, adicione o sal, o açúcar mascavo e
cozinhe por 2 minutos ou até formar um caramelo claro.
Acrescente as mini cebolas,
misture e cozinhe por 5 minutos.
Sirva o pernil acompanhado das
cebolas.



Descascar figos verdes – para a casca de figos verdes sair com
facilidade, faça neles um pequeno corte com faca, ferva por dez
minutos e, depois, escorra e deixe por dois dias no congelador
dentro de uma vasilha aberta. Depois disso é só esfregar a fruta
nas mãos até sair toda a casca.

Como comprar e conservar morangos – Na hora de comprar os
morangos, escolha sempre os pequenos, pois os maiores e deformados podem indicar presença de agrotóxicos no cultivo. O
ideal é comprar morangos com a parte do início do talo ainda
verde, assim, permanecerão frescos por mais tempo. Antes de
consumir as frutas, deixe-as de molho em uma mistura de 1 litro
de água para cada colher de vinagre, por 15 minutos. Não guarde
frutas úmidas na geladeira, pois elas podem estragar mais rápido.
Para conservar o melão já cortado – o melão, quando cortado,
absorve odores de outros alimentos. Para que isso não aconteça,
envolva-o em papel alumínio e guarde em um recipiente de plástico na geladeira

Descascar pêssegos – Não descasque os pêssegos com faca. Leve
as frutas ao fogo numa panela funda com água. Quando ferver
abaixe o fogo e coloque uma colher de sopa de sal de amoníaco

sobre os pêssegos.
Deixe ferver rapidamente. Retire a frutas
com uma escumadeira, passe em água
fria e esfregue entre
as mãos, até sair toda
a casca.

Como evitar que as
frutas escureçam –
As frutas tendem a escurecer porque, algumas
enzimas
e
pigmentos presentes
no interior delas,
quando em contato com o oxigênio, mudam de cor. No entanto,
isso pode ser evitado. Existem algumas maneiras de prevenir a
modificação da cores das frutas:
- Esfregando a parte externa da poupa com gotas de limão;
- mergulhando a fruta em água com suco de limão;
- colocando a fruta imediatamente em uma calda de água e
açúcar.



Saúde - A quantidade e qualidade do sono mudam com a idade




Bebê: Nos seis primeiros meses de vida,
os bebês dormem até 18 horas por dia. Até
os três meses, o sono quase sempre se inicia direto pela fase REM. O bebê tem em
média oito horas de sono REM nas 24
horas. Na idade de dez anos, uma criança
precisa de nove a dez horas de sono e não
precisa mais do sono na parte da tarde.
Adolescentes: A pré-adolescência é a
época onde se goza do melhor descanso
na vida de uma pessoa. Um pré-adolescente leva de cinco a dez minutos para
dormir, dorme nove horas e meia e em
60% do tempo está imerso em um sono
profundo e continuo. Eles Têm mais tendência à sonolência excessiva diurna.
Dormir mais tarde e, consequentemente,

atrasar o horário de acordar se deve a modificações dos ritmos biológicos que recebem uma ajudinha das festas e do
turbilhão hormonal típico da puberdade.





Adulto: Na idade adulta, normalmente sete
horas e meia fornecem um descanso adequado. Alcançamos a maturidade do sono
perto dos 19 anos de idade. A necessidade
diária da maioria dos indivíduos passa a
ser dormir oito horas. Porém, pesquisas
mostram que são poucos os que conseguem cumpri-las. A média fica pouco
acima de sete horas por dia.
Velhice: Seis hora, normalmente, são suficientes. O passar dos anos não afeta somente a quantidade, mas também a
qualidade do sono. Assim como da infân-

cia para a idade adulta o tempo de sono
diminui em 50%, os períodos REM ficam
menores também. Aos sessenta e cinco
anos, a proporção de um sono profundo
para ambos os sexos é a metade de
quando se tem 25 anos. Tanto a primeira
quanto a segunda fase de sono aumentam.
O REM cai para um quinto. Nas idades
avançadas, o sono é cada vez mais fragmentado e é muito elevado o número de
vezes que se tem a fase de sono próxima
à consciência. Uma pessoa saudável de 70
a 75 anos, com média de sete horas de
sono, pode estar até 153 vezes mais próxima do “Despertar Súbito”, enquanto
que, em um mesmo período, um jovem de
25 anos somente estará 10 vezes mais
próximo do “Despertar Súbito”.
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 LIONS CLUBE
SANTA
Matrícula nas escolas municipais Lions Clube de Vespasiano, fecha o
ano com saldo social positivo
para Educação Infantil
 LAGOA

A Secretaria Municipal de
Educação informa que o
período de matrículas nas escolas municipais que ofertam a
Educação Infantil terá início no
dia 14 de dezembro de 2020.
Poderão realizar a matrícula neste período:
- Crianças inscritas no
período de 23 a 27 de novembro/2020 para as vagas disponíveis nas escolas que ofertam
a modalidade de Creche. Matrícula a ser realizada na escola
divulgada no site oficial da Prefeitura Municipal.
- Crianças cadastradas no
período de 13 de outubro a 13 de
novembro/2020 para as vagas
nas escolas municipais que ofertam a Educação Infantil (Creche
e Pré- Escola). Matrícula a ser
realizada na escola mais próxima à residência da criança.

De acordo com a Instrução Normativa Nº 002/2020/
SEMED, as solicitações de
matrícula para vaga em creche,
realizadas após o período da
inscrição, serão encaminhadas
para uma lista de espera a ser
atendida, conforme a existência de novas vagas e abertura

de novas turmas.
Crianças para vagas nas
escolas de Educação Infantil
(Creche e Pré- Escola), que
não realizaram o Cadastro Escolar, deverão aguardar novo
período para o cadastramento,
a ser divulgado posteriormente.

Atualização do inventário do
Patrimônio Histórico e Cultural

A equipe da Diretoria Municipal de Turismo
e Cultura efetuou a atualização do inventário do
Patrimônio Histórico e Cultural do município de
Lagoa Santa, em atendimento à Deliberação Normativa do CONEP (Conselho Estadual do Patrimônio) 06/2018, como parte dos trabalhos

desempenhados para a elaboração do relatório
anual do ICMS Patrimônio Cultural, que será entregue ao IEPHA no dia 22 de dezembro de 2020.
Para ver os bens que foram inventariados,
acesse o site https://www.lagoasanta.mg.gov.br/
noticias

Capela Nossa
Senhora do
Rosário

O Lions Clube de Vespasiano, através de sua diretoria, faz
um balanço de suas ações nestes
primeiros seis meses de gestão e,
apesar de como todas as outras
instituições, estar vivenciando
um ano atípico em razão da pandemia, ainda assim pode contabilizar um saldo social positivo.
Como todos da comunidade já devem saber, o Lions é
uma instituição filantrópica,
sem fins lucrativos e sobrevive
através do trabalho voluntário
dos associados (homens e mulheres de boa vontade, que trabalham voluntariamente a
serviço da comunidade).
O Lema é “We Serve”_ ou
seja: Nós servimos. Onde há
uma necessidade, ali deve estar
um Leão!
Mesmo com as dificuldades inerentes ao período, a diretoria e demais companheiros,
não se entregaram à paralisia.
Com as devidas cautelas e dentro do possível, trabalharam
obedecendo as normas preconizadas pelo Ministério da
Saúde e realizaram suas reuniões (algumas virtuais, outras
presenciais) e conseguiram
cumprir, ainda que em menor
escala, várias metas previstas
para o semestre. Foram realizados seis bazares cuja renda
foi revertida para a compra de
fraldas geriátricas para doação,
cestas básicas, implementação
do Programa do Leo Clube,
realização da Oficina, Mamas
do Amor que consiste na confecção de próteses mamárias
para doação à mulheres mastectomizadas, distribuição de livros a bibliotecas comunitárias,
bem como “esquecidos” em
bancos de espaços públicos.
Ao asilo local, foi feita a
distribuição de camisas polo

Leões sempre a postos para prestarem
relevantes serviços à comunidade

para serem doadas aos internos, sem nos esquecermos das
campanhas de combate à fome,
conscientização sobre o câncer
pediátrico e combate ao diabetes com panfletos, palestras e
encaminhamentos diversos.
Algumas companheiras
Leão estão confeccionando
toalhas de mesas, pijaminhas
de flanelas para doação, já que

o Clube de Mães não pode
ainda estar em plena atividade.
A atual diretoria comemorou com alegria a chegada de
cinco novos associados e convida a todos a serem parceiros
do Lions e, se candidatarem a
ser futuros companheiros
leões. É gratificante colocar em
prática o Nós servimos! Vem
pro Lions você também!

O que 2020 te ensinou?

Cecília Duguet
Advogada

Com a proximidade do próximo ano, se
torna ainda mais importante e inevitável pensar
no que 2020 nos ensinou. Falar que esse ano é
um período atípico é minimizar os aprendizados que ele nos trouxe que não foram poucos.
Isso mesmo. Vocês podem estar surpresos com
esse pensamento e podem se indagar: o que
aprendemos entre tantas mortes e privações que
ainda estamos passamos devido à COVID-19?
Eu sou da filosofia de que viver é um
eterno aprendizado extraído tanto das coisas
boas quanto das ruins, portanto, não poderia
deixar de pensar o que estes últimos meses nos
ensinou. Não falo do óbvio que é valorizar
ainda mais a nós mesmos, as nossas famílias e
nossos amigos. O que eu quero dizer é que devemos buscar de fato, o equilíbrio entre nossas
vidas pessoal e profissional durante todo o ano,
para que possamos ter tempo para dedicar e cur-

tir o óbvio que citei há pouco.
Para isso, é importante que o planejamento
de nossas tarefas e obrigações seja feito e mantido além da virada do ano, cujas promessas de
mudanças, em sua maioria, acabam sendo esquecidas e não cumpridas. E ao conseguir esse
equilíbrio para cuidar da gente, de quem a gente
gosta e da nossa profissão, ganhamos fôlego
para cuidar da sociedade em que vivemos, pois
todos/as nós podemos ajudar, não apenas em
dezembro, quando a ajuda ao próximo é mais
praticada e, que pode ir além da doação de objetos ou roupas que você não mais usa. Não precisa ser necessariamente em dinheiro: pode ser
a doação do seu trabalho/tempo ou de uma palavra ou um ouvido amigo que já fará a diferença na vida da pessoa ou instituição ajudada.
Quem convive comigo sabe o quanto eu gosto
deste planejamento e de auxiliar quem precisa.
Mas devido à pandemia, esse equilíbrio se tornou ainda mais evidente para mim. E para você,
o que 2020 te ensinou?
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LAPENSE

Vila Real precisa só de um empate contra o
Pardim para sagrar-se campeão de 2020
Vila Real só
precisa do
empate no
próximo
domingo para
sagrar-se
campeão de
2020

Paulo Diniz

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

Nesta época de piracema e de pandemia, vemos os pescadores impacientes. Além de não poderem pescar, ainda têm que
ficar em quarentena. Não tem pescaria, não tem aquela cervejinha com os amigos. Mas a vida é assim mesmo. Dias melhores virão. Até fevereiro já passou a piracema e a vacina contra
o covid, se Deus quiser, já estará disponível. Aí, só alegria!!!
Enquanto isso, sempre mantendo o necessário distanciamento, vamos nos divertindo nos pesque-pague. Aqui por perto
temos o Kiki, em Pedro Leopoldo, o Retiro das Lajes em Sete
Lagoas/ Inhaúma e o Pesque e Paz em Paraopeba (Trevão de
Curvelo). Dá para divertir.

Pantanal

A turma de pescadores do Pantanal ansiosa para a chegada
do dia da pescaria no Rio Piquiri. Eles vão no dia 19 de junho
para pescarem 5 dias. Voltam no dia 25. Para 2021 são 20 companheiros. É o que cabe na Pousada Piquiri que estará fechada
só para esta turma boa. Vai ser sensacional.

Pardim buscará a
vitória e
consequentemente
o título no
domingo, em
Inácia de
Carvalho

Durante uma grande partida disputada no Estádio Dom
Pedro no último domingo, 13,
Vila Real e Pardim empataram
em 2 gols.
Com este resultado, o Vila
Real saiu na frente pois, por ter
feito a melhor campanha, precisa apenas de 2 resultados
iguais para se sagrar campeão.
No próximo domingo, 20,
as duas equipes se enfrentam
novamente, desta vez no Estádio de Inácia de Carvalho. O
Pardim buscará a vitória para
sagrar-se campeão, enquanto o
Vila Real precisa só do empate.

Coluna do Pescador

Deibinho e Mazinho com os árbitros da partida no domingo,
13, no Dom Pedro

No primeiro jogo, no estádio do Dom Pedro a equipe do
Vila Real formou com: Felipe,
Fabricio, Alex, Gordo e Breno;
Luander, Beto e Pires; Preto,
Du e Kadim. Técnico: Cláudio.
O Pardim entrou em
campo com: Maicom, Yan,
Delano, Weverson e Pardal.
Tiãozinho, Amaral e Cobal;
Tiquinho, Epa e Marcelo. Técnico: Pardim.
Para o Vila Real, Haenderson marcou 2 vezes, enquanto Weverson e Marcelo
marcaram para o Pardim.

Luciane, Deibinho, Larissa e Mazinho. Elas foram mesárias
durante a partida no Estádio do Dom Pedro

Deibinho assume o comando da Liga de São José
da Lapa prometendo dar continuidade ao brilhante trabalho desenvolvido por Mazinho durante anos.
A futura diretoria toma
posse em janeiro tendo como
presidente: Deiber Anderson
Reis – Deibinho; Vice-presidente: Dimar de Souza; Secretários: Mário Vitor Ferreira – Mazinho e Fernanda
Camilo de Oliveira.

Otto e o belo exemplar de pirarara fisgado no Pesque e
Pague do Kiki em Pedro Leopoldo

Liga de São José da Lapa elege nova diretoria

Depois de 21 anos servindo ao futebol amador de
São José da Lapa, Mazinho
que durante todo esse tempo
foi presidente da Liga de Deportos, resolveu “encostar as
chuteiras” colocando em seu
lugar o Deiber Anderson
Reis, Deibinho, atleta que
durante anos defendeu as
cores de várias equipes de
São José da Lapa e Vespasiano. O seu vice será o
Dimas de Souza.

O Pescador de Lagoa Santa/MG no Retiro das Lages na
Rodovia Setes Lagoas/ Inhaúma

